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Abstrakt 

Hlavným cieľom diplomovej práce je preskúmať problematiku psycho-sociálnych súvislostí 

stravovacích návykov a ich prežívanie u športovcov. V teoretickej časti sú zhrnuté doterajšie 

zistenia ohľadom problematiky výživy a narušeného stravovania u športovcov a možných 

preventívnych opatrení. V empirickej časti je prezentovaný kvalitatívny výskum na vzorke 

šiestich českých a slovenských športovcov. Výskum je realizovaný prostredníctvom 

pološtruktúrovaného hĺbkového rozhovoru a troch diagnostických dotazníkov. Získané 

informácie sú spracované do podoby jednotlivých prípadových štúdií a celkového zhrnutia. 

Vzhľadom na veľkosť výskumného súboru a povahu štúdie nie je možné výsledky 

generalizovať na celú populáciu športovcov. V konkrétnom výskumnom súbore sa u všetkých 

respondentov vyskytoval negatívny komentár súvisiaci s telesnou hmotnosťou alebo fyzickým 

vzhľadom ako rizikový faktor vedúci k vzniku problémov v oblasti výživy. Hlavným 

protektívnym faktorom bola u všetkých respondentov sociálna opora a podpora blízkych. Z 

výstupov plynie mnoho doporučení pre športovcov, trénerov a ďalších špecialistov, ktorí so 

športovcami pracujú.  

 

Kľúčové slová 

psycho-sociálne faktory stravovacích návykov, narušené stravovacie návyky, poruchy príjmu 

potravy v športe, ženská atletická triáda, relatívna energetická nedostatočnosť v športe, LMI, 

prevencia porúch príjmu potravy v športe 

  



 

 

 

Abstract 

The main goal of the diploma thesis is to examine the issue of psycho-social contexts of eating 

habits and their experience in athletes. The theoretical part summarizes the findings to date on 

the issue of nutrition and eating disorders in athletes and possible preventive measures. The 

empirical part presents qualitative research on a sample of six Czech and Slovak athletes. The 

research is carried out through a semi-structured in-depth interview and three diagnostic 

questionnaires. The information obtained is processed into individual case studies and an 

overall summary. Due to the size of the research population and the nature of the study, it is not 

possible to generalize the results to the entire population of athletes. In a specific research 

cohort, all respondents had a negative comment related to body weight or physical appearance 

as a risk factor leading to nutritional problems. The main protective factor for all respondents 

was social support and support from their relatives. The outputs provide many 

recommendations for athletes, coaches and other specialists who work with athletes. 
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Úvod 

Táto práca sa venuje pomerne aktuálnej téme v oblasti športovej psychológie a tou je 

problematika výživy a narušeného stravovania v športe. Diplomová práca sa zaoberá 

zisťovaním a popísaním psychologických a sociálnych faktorov stravovacích návykov a ich 

prežívania u športovcov.  

 

V posledných rokoch sa v médiách objavujú mnohé príbehy športovcov, ktorí sa po 

rokoch svojej športovej kariéry priznávajú k tomu, že veľkú časť svojej kariéry bojovali s 

nejakou formou poruchy príjmu potravy. Okrem spovedí zahraničných športovcov sa v 

médiách objavujú aj správy o našich športovcoch, z ktorých najznámejším príbehom je 

príbeh českej biatlonistky Gabriely Koukalovej. Dlhodobo neriešené problémy v oblasti 

výživy často vedú športovcov k predčasnému ukončeniu kariéry. Aj po tom u nich však 

môžu pretrvávať zdravotné komplikácie spôsobené dlhodobým nedostatočným príjmom 

energie. Téma porúch príjmu potravy je však výrazne stigmatizovaná a vnímame, že v športe 

ešte o trochu viac ako je tomu u bežnej populácie. Športovci sú jednou z najohrozenejších 

skupín a podľa Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen (2013) sa až 6-45% ženských športovkýň 

a 0-19% mužských športovcov nachádza na spektre porúch príjmu potravy. Domnievame 

sa, že to môže byť spôsobené tým, že je u športovcov kladený väčší dôraz na fyzický vzhľad 

a tvar tela a pri mnohých športoch je významným faktorom úspešnosti práve telesná 

hmotnosť.  

 

Stravovacie návyky samé o sebe sú dôležitou súčasťou nášho života a majú vplyv na 

mnoho rôznych oblastí. Jedlo a výživa sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života no aj 

napriek tomu, je často dôležitosť tejto zložky opomínaná. U športovcov vystupuje táto 

zložka ešte viac do popredia, pretože od toho ako dobre sú vyživovaní sa často odvíja ich 

výkon, úspech v danom športe a najdôležitejšie, ich zdravie a schopnosť v športe úspešne 

pokračovať. Napriek tomu, že tieto fakty sú v oblasti výživového poradenstva všeobecne 

známe, stále dochádza k poškodzovaniu zdravia športovcov prostredníctvom nedostatočnej 

alebo zle zostavenej výživy. V roku 2007 ACSM (American College of Sports Medicine) 

uviedla, že nízka dostupnosť energie je základným kameňom metabolických a zdravotných 

problémov asociovaných so ženskou atletickou triádou (Nattiv et al., 2007). Dnes už tiež 

vieme, že tento problém sa netýka len žien, ale vyskytuje sa aj u mužskej populácie 

športovcov (Marcason, 2016). To, aké sú naše stravovacie návyky totiž nestojí len na 
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všeobecných faktoch a znalostiach o tom, ako by mali byť zastúpene makroživiny v strave. 

Vstupuje do toho mnoho psychologických a sociálnych faktorov, pretože jedlo neplní len 

sýtiacu rolu ale je dôležitou súčasťou nášho sociálneho života, vystupuje ako odmeňovacia 

zložka, zložka prinášajúca radosť, prípadne si jedlom sýtime iné, nenaplnené potreby. 

Zároveň však jedlo môže vystupovať ako zložka vyvolávajúca strach, stres, prípadne nám 

dáva pocit kontroly nad našim životom – tým, že kontrolujeme jeho prijaté množstvo, či 

kvalitu. Z tohto dôvodu považujeme za dôležité zmapovanie zložky subjektívneho 

prežívania stravovacích návykov.  

 

Práca je členená do dvoch hlavných častí. Prvá je literárne-prehľadová časť, ktorej 

cieľom je poskytnúť teoretický podklad problematiky, výskytu a prejavov porúch príjmu 

potravy a narušeného stravovania v športovom prostredí. V prvých dvoch kapitolách sa 

snažíme načrtnúť osobnosť športovca a problematiku výživy vo všeobecnosti. V kapitolách 

3 až 6 sa zaoberáme narušeným stravovaním, poruchami príjmu potravy a súvisiacimi 

problémami v oblasti výkonu a zdravia. Posledná kapitola sa snaží zmapovať rôzne 

preventívne opatrenia a stratégie.  

 

Cieľom druhej, empirickej časti je zachytenie individuálnej skúsenosti športovcov, ktorí 

sa dostali do problémov v oblasti výživy a identifikácia rizikových a protektívnych faktorov, 

ktoré sa u týchto konkrétnych športovcov vyskytovali. Štúdia je realizovaná ako 

kvalitatívny, exploratívny výskum a z povahy štúdie teda vyplýva, že nejde o generalizáciu 

zistených informácií ale o popis sledovaných javov na konkrétnom súbore.  

 

Diplomová práca sa teda snaží priblížiť túto špecifickú oblasť športu, ktorá je na 

pomedzí športovej psychológie, klinickej psychológie a športovej medicíny. S ohľadom na 

zistené informácie sa bude snažiť priniesť vhľad a hlbšie pochopenie problematiky výživy v 

prostredí športu a pokúsi sa ponúknuť tipy trénerom, športovým psychológom a všetkým 

ľuďom, ktorí so športovcami spolupracujú.  

 

V práci citujeme podľa normy APA (2010).  
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Literárne prehľadová časť 

1 Osobnosť športovca 

Ak by sme chceli definovať osobnosť športovca, mohli by sme k popisu využiť 

ktorúkoľvek charakteristiku osobnosti a tak ako aj u bežnej populácie, táto definícia by nám 

pravdepodobne neposkytla hlboké komplexné porozumenie. Každý športovec je totiž 

zároveň osobnosťou, ktorá má svoj vlastný spôsob myslenia, cítenia a správania, ktorý sa 

prejavuje v odozve na rôzne životné situácie. Kombinácia týchto faktorov je jedinečná tak, 

ako u každej individuálnej osobnosti. Preto by sme si mohli dovoliť uvažovať, či niečo také 

ako “osobnosť športovca” vôbec existuje. Súčasne však môžeme nájsť mnoho výskumov, 

ktoré sa zaoberajú hľadaním diferencií, ktoré odlišujú osobnosť športovca od jedinca z 

bežnej populácie. Môžeme sa dočítať o rôznych v psychológii bežne popisovaných 

charakteristikách, v ktorých športovci v diagnostických dotazníkoch skórujú vyššie či nižšie 

oproti bežnej populácii. Avšak, konzistentných zistení nenájdeme mnoho. Jedným z nich je 

však napríklad zistenie, že športovci sú viac extravertní a menej neurotickí ako bežná 

populácia (McKelvie, 2003).  

 

Oproti zaužívanému popisu osobnosti na základe teórie BIG5 sa aktuálne výskumy 

zameriavajú na zisťovanie a popis konceptov osobnosti ako je mentálna tvrdosť, self-

efficacy, reziliencia, pozitivita, sebavedomie, perseverancia, nezlomnosť ale aj emocionálna 

inteligencia, ktoré by nám mohli pomôcť s vysvetlením či predikovaním chovania a výkonu. 

Vo väčšine výskumov sa o týchto charakteristikách hovorí v súvislosti s ich pôsobením na 

výkon. Vychádzajú z hypotézy, že pomocou hlbokého porozumenia individuálnym 

odlišnostiam v týchto charakteristikách môžeme športovcom dopomôcť k dosiahnutiu 

najvyššieho možného výkonu. Smerujeme k tomu, že ako v individuálnych tak aj v tímových 

športoch sa čoraz viac ukazuje vysoká potreba individualizácie a nezávislosti v trénovaní 

jednotlivých športovcov, na základe ich osobnosti. O väčšine vymenovaných charakteristík 

môžeme uvažovať ako o moderátoroch stresu, ktoré ovplyvňujú behaviorálnu reakciu 

jedinca vyrovnávajúceho sa so stresovým podnetom (Aidman & Schofield, 2004). Zároveň 

môžu niektoré z týchto charakteristík vystupovať aj ako protektívny faktor v rôznych 

oblastiach života športovca. Napríklad, ak je rizikovým faktorom k výskytu symptómov 

porúch príjmu potravy nízke sebavedomie, depresivita či nedôvera vo vlastnú hodnotu, 

mohli by sme sa domnievať, že optimálna miera sebavedomia, pozitivity či self-efficacy by 
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mohli pôsobiť protektívne. Čo je však optimálna miera určitej charakteristiky je veľmi 

individuálne a tým sa opäť dostávame k potrebe individualizovanej pozornosti každému 

športovcovi za účelom dosiahnutia najvyššieho výkonu za zachovania optimálneho zdravia. 

 

Osobnosť každého športovca je formovaná obojsmerne. Systematické športovanie s 

najvyššou pravdepodobnosťou ovplyvňuje vývoj osobnosti a naopak, osobnostné 

charakteristiky človeka môžu ovplyvňovať výber konkrétneho športu, dosiahnuté výsledky 

a tiež samotný výber kariéry športovca. Tento obojsmerný trend platí aj z výživového 

hľadiska. Osobnostné charakteristiky športovca sa kombinujú a ovplyvňujú s 

charakteristikami športu a pôsobia na samotný vzťah k výžive. Rôzne výskumy poukazujú 

na asociáciu rôznych osobnostných charakteristík s potravným chovaním. Podľa Murphy, 

Stojek & MacKillop (2014) je napríklad vyššia impulzivita asociovaná so závislosťou na 

jedle, ktorá sa relatívne veľmi často objavuje pri ochorení mentálnou bulímiou (Meule, 

Rezori & Blechert, 2014). Ďalej si mnohí športovci myslia, že k vrcholovému športu patrí 

kontrola nad sebou v oblasti stravovacích návykov, čo môže súvisieť s perfekcionizmom.  

Do toho ďalej samozrejme vstupujú ďalšie faktory, ktoré môžu priamo či nepriamo súvisieť 

s týmto vzťahom. V nasledujúcich kapitolách sa budeme snažiť na základe dostupnej 

literatúry tento vzťah objasniť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Výživa a stravovacie potreby športovcov 

Výživa zohráva v živote každého človeka pomerne veľkú rolu. Každý človek potrebuje 

kontinuálne doplňovať energiu vo forme stravy. Podľa Mandelovej (2007) je ideálny stav 

ten, kedy je energetický príjem v súlade s energetickým výdajom. Kvalita a množstvo výživy 

ovplyvňuje mnoho životne dôležitých procesov a bez správnej výživy nemôže naše telo 

správne fungovať. Dôležitosť jej úlohy vystupuje do popredia ešte viac, v prípade, že sú na 

naše telo kladené vysoké energetické požiadavky. Existujú skupiny ľudí, u ktorých sú 

energetické požiadavky zvýšené s ohľadom na telesný vývoj či výkon povolania. Takouto 

skupinou je aj populácia športovo aktívnych ľudí, v tomto prípade ľudí, ktorí sa venujú 

športu na súťažnej úrovni. V súčasnej dobe sú vrcholoví športovci zaťažovaní na viac ako 

maximum svojich možností. Aby bol športovec schopný zvládať tréningovú a súťažnú 

záťaž, musí optimalizovať svoju schopnosť regenerácie, ktorá vo veľkej miere závisí práve 

na výžive. V prípade, že energetický výdaj prevyšuje energetický príjem a telo musí siahať 

do telesných zásob, dochádza z dlhodobého hľadiska k poškodzovaniu zdravia človeka.  

 

Požiadavky športovcov na výživu sa líšia od bežnej populácie, ktorá má v dnešnej dobe 

skôr sedavý životný štýl. Výživa ovplyvňuje nielen výkon, regeneráciu a 

konkurencieschopnosť, ale aj zdravotný a mentálny stav športovca. Rozsah tejto práce nám 

nedovoľuje zaoberať sa problematikou vhodnej výživy športovcov detailne, uvádzame však 

zdroj, z kterého je možné tieto informácie čerpať. V roku 2016 bolo publikované stanovisko 

ďalej spomínaných organizácii k diétnym opatreniam, ktoré na základe analýzy odborných 

článkov vydaných od marca 2006 do novembra 2014 stanovili odporúčania pre výživu v 

športe. Podľa troch významných zahraničných inštitúcií, konkrétne Academy of Nutrition 

and Dietetics, Dietitians of Canada a American College of Sports Medicine, je možné 

vhodnou výživou zlepšiť športový výkon a povýkonovú regeneráciu. Tieto organizácie teda 

poskytujú určité pokyny pre primeraný typ, množstvo a časovanie príjmu živín, tekutín a 

doplnkov stravy, ktoré by mali viesť k optimálnemu stavu zdravia a optimálnemu výkonu 

naprieč rôznymi typmi športov a tréningových princípov (Thomas, Edrman & Burke, 2016).  

Je nutné poznamenať, že telo športovca je denne vystavované vysokej fyzickej a 

psychickej záťaži, ktorá je naviac veľmi premenlivá v čase a tak sa dá povedať, že ideálny 

stav pravdepodobne neexistuje. Výživové potreby je nutné vnímať ako dynamický proces a 
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taktiež na nich dynamicky reagovať, aby sa čo najefektívnejšie zabránilo poškodeniu 

fyzického a tiež mentálneho zdravia športovca.  

2.1 Psychologické a sociálne aspekty stravovania  

Výživa má okrem objektívnych, nutričných aspektov tiež aspekty psychologické a 

sociálne. Medzi psychologické aspekty môžeme zaradiť potravné chovanie a motiváciu, 

preferencie a averzie v jedle, postoj k jedlu a stravovaniu, emócie spojené s jedlom a mnoho 

ďalších individuálnych aspektov. V rámci sociálnych faktorov môžeme menovať napríklad 

normy a zvyky vychádzajúce z kultúry, náboženstvo, etické aspekty či sociálne postavenie 

jedinca.  

Strava sa týka každého človeka a denne musí každý z nás urobiť mnoho rozhodnutí, 

ktoré sa týkajú jedla. Či už ide o to, čo bude v ten deň človek jesť, koľko celkového objemu 

jedla príjme, s kým príde v rámci jedenia do kontaktu až po rozhodnutia týkajúce sa 

konzistentnosti nášho stravovania s našimi cieľmi v oblasti fyzického výzoru či výkonu. Na 

rozdiel od našich predkov nemusíme dnes pracne vyhľadávať potravu a pripravovať sa na 

obdobie núdze. Všade okolo nás sa nachádza rýchlo dostupná, vysoko palatabilná potrava, 

pre ktorej získanie nemusíme vynaložiť takmer žiadne úsilie. Potrava získala odmeňovací 

charakter a je úzko vnútorne previazaná s našou náladou a emóciami (Vögele & Gibson, 

2010). Keď je organizmus v kalorickom deficite, telo vyšle signál v podobe hormónov, ktorý 

spôsobí hlad. Hlad je fyziologická reakcia na nedostatok živín v krvnom obehu. Po nasýtení 

telo opäť vyšle signál, že má byť príjem potravy ukončený a hlad na určitú dobu ustupuje. 

Tým nás naše telo drží nažive. Táto homeostatická regulácia však môže byť narušená 

neustálou prítomnosťou jedla v našom okolí a tým môže dochádzať k príjmu potravy aj bez 

prítomnosti hladu nad rámec potrebnej nasýtenosti (Lowe & Butryn, 2007). Výskumy 

poukazujú na to, že existujú určité faktory, ktoré ovplyvňujú príjem potravy. Podľa Herman 

& Polivy (2004) môže byť zahájený, či predĺžený príjem potravy za prítomnosti druhých 

ľudí aj bez subjektívneho pocitu hladu, čo radíme medzi sociálne faktory. Ďalej na nás môžu 

pôsobiť tzv. environmentálne faktory ako je atraktívne balenie, reklama, veľkosť porcie či 

výrazná chuť a vôňa jedla  (Cohen & Babey, 2012). Tieto skutočnosti vedú k zvýšeným 

požiadavkám na vedomú reguláciu v oblasti stravovania. Jedlu teda začíname venovať 

zvýšenú pozornosť. Aj napriek tomu by však nemalo dôjsť k ochudzovaniu sa tiež o 

odmeňovaciu zložku potravy. Väčšina ľudí je schopná túto sebareguláciu zvládať bez 

väčších problémov, môže sa však stať, že u niektorých jedincov dôjde k nadregulácii a z 

toho vyplývajúcich problémov. K tomu môže v dnešnej dobe, kedy je pre mnohých ľudí 
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extrémne dôležitý fyzický vzhľad, tvar postavy a štíhlosť dochádzať práve zvýšenou 

pozornosťou k tomu, koľko a akej potravy prijímam a ako to súvisí s mojím výzorom a 

výkonom. Dochádza k pestovaniu strachu z jedla, strachu z priberania (ale aj zo straty váhy), 

delenie potravín na “dobré” a “zlé”, kalorickej manipulácii motivovanej udržaním či zmenou 

postavy či k nadmernému cvičeniu ako nástroju k udržaniu negatívnej energetickej bilancie. 

Tu sa dostávame k populácii vrcholových športovcov, ktorá je vzhľadom na charakter ich 

zamestnania týmto problémom výrazne ohrozená (Torstveit, Rosenvinge & Sundgot-

Borgen, 2008). V spoločnosti existujú určité predstavy a požiadavky na to, ako má športovec 

vyzerať a to môže vyúsťovať v tlak na to, aby sa športovec choval a vyzeral podľa očakávaní 

spoločnosti a často sa zabúda na to, že každý športovec je individuálna osobnosť, ktorá má 

svoje vlastné emócie, potreby, problémy a taktiež aj iné životné role.  
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3 Narušenie v oblasti stravovacích návykov  

Výskumné tendencie ohľadom narušených stravovacích návykov a porúch príjmu 

potravy (PPP) u športovcov sa v zahraničí objavujú už viac ako posledných 25 rokov. Na 

našom území však chýba ucelená publikácia, ktorá by sa detailne zaoberala týmto 

problémom u športovcov. Existuje samozrejme mnoho odborných publikácií od českých a 

slovenských odborníkov o poruchách príjmu potravy, žiadna z nich však nie je zameraná na 

PPP v športovom prostredí. Populácia športovcov je z hľadiska výživy veľmi špecifickou 

populáciou. Väčšina štúdií prevalencie naznačuje, že sú športovci vo zvýšenom riziku 

vzniku a rozvoja PPP oproti bežnej populácii. Výskumné zistenia sa veľmi líšia, čo môže 

byť spôsobené odlišnou metodológiou výskumu a ďalšími faktormi. Prevalencia celého 

spektra PPP a narušeného stravovania variuje od 0 do 19% u mužskej populácie a od 6 do 

45% u populácie ženských športovkýň (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2013). Môžeme 

vidieť, že udávaný rozptyl prevalencie je naozaj široký. V tomto prípade je však dôležité 

zdôrazniť, že v mnohých prípadoch záleží na kritériach konkrétnych výskumov a je 

prakticky nemožné sa dopátrať k jednému reálnemu číslu. Je potrebné chápať PPP ako 

spektrum, ktoré sa pohybuje od miernych symptómov až po ťažké prípady končiace úmrtím. 

Táto téma by mala stáť v popredí záujmu športovej medicíny a psychológie športu pretože 

systematické skúmanie PPP u športovcov poukazuje na veľmi negatívny vplyv nielen na 

zdravie ale aj na športový výkon (El Ghoch, Soave, Calugi & Dalle Grave, 2013).  

 

Skorý výskum sa zaoberal hlavne zvýšeným rizikom porúch príjmu potravy u ženskej 

populácie športovcov, elitných športovcov a tých, ktorí súťažia v športoch, kde zohráva 

úlohu telesná váhu (váhové kategórie, konkurenčná výhoda, estetické športy). Mnohé 

výskumy sa zaoberali tiež dôvodmi, prečo je u športovcov zvýšené riziko vývoja určitej 

formy PPP. Je však extrémne náročné, ak nie nemožné objaviť konkrétne rizikové faktory, 

ktoré priamo ovplyvňujú vývoj PPP, pretože sa ukazuje, že vývoj PPP či narušenie v oblasti 

stravovacích návykov je u športovcov, ako aj u bežnej populácie, zapríčinený multi-

faktoriálne. Môžeme rozlišovať predispozičné faktory, urýchľujúce faktory a faktory, ktoré 

spôsobujú pretrvávanie obtiaží. Medzi predispozičné faktory môžeme zaradiť napríklad 

genetické determinanty, ktoré spôsobujú, že niektoré osoby sú náchylnejšie na vznik a rozvoj 

PPP v porovnaní s ostatnými. Urýchľujúce faktory môžeme nazývať tiež spúšťače a sú to 

okolnosti, ktoré môžu spôsobiť spustenie problémov v oblasti stravovania, napríklad 

komentáre ohľadom váhy či výzoru. Poslednou skupinou faktorov máme na mysli tie 
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faktory, ktoré udržiavajú stravovanie narušené, často aj napriek intervenciám zameraným na 

zmiernenie týchto problémov (De Bruin, 2017). 

 

Aktuálne sa vo výskume využíva hlavne etiologický model zameraný na popis vzniku, 

často na základe troch vyššie spomínaných skupín faktorov. Ako opozitum k tomu typu stojí 

naratívny model, ktorý sa zameriava na individuálnu osobu športovca a jeho vlastné 

porozumenie a vnímanie tejto situácie. Tento prístup využívame vo výskumnej časti tejto 

práce (De Bruin, 2017). Podľa odborníkov v tejto oblasti je potrebné skúmať tento problém 

kvalitatívne a prioritizovať subjektivitu skúsenosti športovcov, keď chceme poruchy príjmu 

potravy v športe pochopiť do hĺbky (Papathomas & Lavallee, 2012). V nasledujúcej kapitole 

sa snažíme zachytiť proces, ktorým tieto problémy môžu vznikať a popísať najčastejšie 

rizikové faktory, ktoré nám môžu pomôcť s lepšou predikciou či skorým zachytením 

začínajúcich sa problémov športovca.  

3.1 Vznik problémov v oblasti príjmu potravy 

Narušenie v oblasti stravovacích návykov a poruchy príjmu potravy sú komplexné, 

multidimenzionálne a multifaktoriálne zapríčinené. Môžu mať negatívny vplyv na zdravie a 

výkon športovcov oboch pohlaví a vo väčšine športov (Thompson & Sherman, 2014). Pri 

uvažovaní o vzniku týchto problémov je veľmi dôležité brať do úvahy fakt, že ich vznik je 

zapríčinený multifaktoriálne. Nie je teda možné hovoriť o jednom konkrétnom faktore, ani 

o jednej kategórii faktorov. Tieto faktory sa vždy kombinujú a tieto kombinácie sú pre 

každého jedinca bojujúceho s problémami v tejto oblasti jedinečné.  

 

Môžeme však uvažovať o vyššie spomínaných jednotlivých kategóriách faktorov 

(predispozičné, urýchľovacie a udržiavacie), ktorým je potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť. Samotný vznik si teda môžeme predstaviť ako kombináciu niektorých z týchto 

faktorov. Športovec s biologickou predispozíciou (história PPP v rodine) je vystavený 

častým komentárom ohľadom jeho váhy či percenta telesného tuku (spúšťací faktor). To 

vedie k narušeniu v oblasti stravovania – športovec začne určitým spôsobom kontrolovať 

svoju váhu - znižuje energetický príjem, prípadne zvyšuje energetický výdaj, čo vedie k 

strate hmotnosti a teda k žiaducim výsledkom. V tejto fáze prichádzajú faktory, ktoré 

podporujú udržiavanie symptómov PPP. Športovec môže pozorovať krátkodobé zlepšenie 

výkonu, jeho snaha o zníženie hmotnosti vedie k jej skutočnému znižovaniu. Tréner, 

prípadne spoluhráči si všímajú zmeny a hodnotia ich pozitívne. Tieto všetky faktory 
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prispievajú k pozitívnemu náhľadu športovca a normalizujú chovanie spojené s kontrolou 

telesnej hmotnosti. Športovec teda pokračuje v chovaní pretože mu to prináša pozitívne 

zisky.  

Popísaný príklad je veľmi zjednodušený a má slúžiť ako pomôcka k pochopeniu 

spoločného fungovania faktorov vzniku, vývoja a prehlbovania narušených stravovacích 

návykov a PPP. V skutočnosti je to omnoho zložitejšie a nie až tak priamočiare. Mnohokrát 

nemusí vývoj týchto problémov vôbec závisieť na telesnej hmotnosti či fyzickom výzore. V 

oblasti športu môže dochádzať tiež k scenáru, že sa športovec do týchto problémov dostane 

nechcene a neplánovane. Chýbajúce informácie v oblasti výživy môžu viesť k 

nevyváženému príjmu a výdaju energie. Napríklad v prípade, že sa tréner o energetický 

príjem športovca zaujíma len okrajovo alebo vôbec. Tým pádom nemá potrebné informácie 

a zostaví tréning tak, že športovec nie je schopný prijať denne také množstvo energie, aby 

dostatočne pokryl energetický výdaj. Tiež môže byť chovanie zamerané na kontrolu telesnej 

hmotnosti vnímané športovcom ako dosiahnutie úspechu, pretože v populácii športovcov je 

časté, že menej reštriktívny postoj k príjmu potravy a primerané cvičenie vnímajú ako menší 

záujem o seba, ich telesnú hmotnosť či samotný šport (Thompson & Sherman, 2014). Podľa 

niektorých autorov to tiež môže predstavovať dysfunkčnú stratégiu na zvládanie 

psychosociálnych výziev vo vrcholovom športe (Tamminen, Holt & Crocker, 2012). 

Dôvodov môže byť skutočne nepreberné množstvo. V nasledujúcej kapitole sa snažíme o 

popis prejavov a kategorizáciu jednotlivých faktorov na základe dostupnej literatúry.  

3.2 Prejavy 

Pre mnohých odborníkov blízko spolupracujúcich so športovcom môže byť náročné 

spoznať náznaky rozvíjajúceho sa problému v oblasti príjmu potravy. Je veľmi jednoduché 

prehliadať rôzne náznaky u športovca, ktorý je na vrchole svojho športového výkonu, 

pretože mnohí tréneri zamieňajú optimálny športový výkon s optimálnym zdravím. 

Športovci môžu byť vyzývaní, aby pridali do svojej prípravy hodiny tréningu navyše a toto 

chovanie si môžu racionalizovať tým, že sa snažia zlepšiť svoj výkon. Preto je veľmi dôležité 

poznať ďalšie náznaky, ktoré môžu signalizovať rozvíjajúci sa problém. Nižšie uvádzame 

skrátený výčet príznakov a symptómov narušeného stravovania a rozvíjajúcich sa porúch 

príjmu potravy podľa medzinárodnej asociácie porúch príjmu 

potravy  (www.nationaleatingdisorders.org; National Eating Disorders Association, 2010), 

doplnené o komentáre zo sprievodcu pre trénerov od Selby & Reel (2011): 
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1. Zmeny v nálade, osobnosti a chovaní: Ak jedinec vykazuje akékoľvek nápadné 

zmeny v chovaní či osobnostných prejavoch alebo nezvyčajné zmeny nálad môže to 

byť náznakom, že niečo nie je v poriadku. Častou copingovou stratégiou jednotlivcov 

trpiacich poruchami príjmu potravy, či narušením v oblasti stravovania je izolácia 

(Lobera et al., 2009). U športovca sa to môže prejaviť tým, že sa izolujú od zvyšku 

tímu napríklad pri rozcvičke, jedia samostatne alebo sa postupne prestanú zapájať do 

spoločných aktivít, do ktorých sa pôvodne zapájali.  

2. Dôraz na body image: Zvýšený dôraz na body image sa môže prejavovať neustálym 

komentármi ohľadom tela či porovnávaním svojho tela s telami ostatných. Športovci 

sa môžu porovnávať so svojimi rovesníkmi, prípadne so športovcami vo svojom 

okolí. Podľa Sherman & Thompson (2009) športovci, ktorí sa začnú nadmerne 

zaujímať o svoj vzhľad môžu byť ochotní urobiť čokoľvek aby dosiahli či udržali 

nimi vnímaný telesný ideál. Táto snaha však môže zahŕňať praktizovanie 

nebezpečných metód udržiavania štíhlej postavy či straty telesnej hmotnosti ako 

napríklad: striktná diéta, nadmerné cvičenie, vyhadzovanie jedla, očistné praktiky 

ako je zvracanie či užívanie laxatív a diuretík atď. Preto je dôležité zdržať sa 

akýchkoľvek komentárov ohľadom tela športovca, pretože aj pozitívny či neutrálny 

komentár môže byť vnímaný negatívne a môže viesť k rozvinutiu problémov v 

oblasti príjmu potravy.  

3. Pozornosť zameraná na jedlo a príjem potravy, ktorá sa líši od ostatných: 

jedinec, ktorý bojuje s poruchou príjmu potravy môže vykazovať zvýšenú pozornosť 

zameranú na jedlo v porovnaní s ostatnými a zároveň môže byť veľmi striktný v tom, 

čo a kedy zje. Napríklad môže diskutovať o jedle v nezvyčajných chvíľach alebo 

veľmi často, prípadne jeho stravovanie v porovnaní so stravovaním ostatných členov 

tímu pôsobí nezvyčajne či extrémne. V prípade, že celý tím nastolí určitý extrém v 

stravovaní, môže dochádzať k normalizácii chovania jednotlivca a v tejto chvíli je 

potrebné pracovať s celým tímom.  

4. Extrémy v príjme potravy: príjem potravy športovca môže byť excesívny alebo 

naopak môže mať tendenciu prijímať potravy veľmi málo. Prejedanie môže pôsobiť 

“normálne”, hlavne pri niektorých športoch (napr. futbal), kde môže byť vysoký 

energetický príjem videný ako nevyhnutný. Naopak nízky príjem potravy je tiež 

veľmi problematický z mnohých dôvodov. Telo športovca vyžaduje dostatočný 

príjem potravy k udržaniu optimálnej energetickej dostupnosti. V tomto prípade je 

veľmi dôležité mať na pamäti, že niektorí športovci to nerobia zámerne a k 
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zníženému príjmu potravy dochádza z iných dôvodov (napr. nižší apetít, náročné 

tréningy a neschopnosť do seba dostať množstvo potravy, ktoré by vyrovnalo 

energetický dlh atď.) Bez ohľadu na zámer by však takýto športovec mal dostať 

zvýšenú pozornosť.  

5. Silná potreba kontroly nad situáciou: veľmi častým znakom porúch príjmu 

potravy je potreba jednotlivca cítiť kontrolu nad sebou samým a jeho okolím. Okrem 

úzkosti spojenej s jedlom, môžu športovci so zvýšenou potrebou mať nad všetkým 

kontrolu, prejavovať úzkosť (napr. zvýšenú podráždenosť) napríklad v prípade, keď 

sa nezlepšuje vo výkone tak ako by chcel.  

6. Dodatočné stresory: Problémy spojené s rodinou ako je smrť, choroba, rozvod či 

finančné problémy, zranenia atď. majú negatívny vplyv na väčšinu ľudí. U 

jednotlivcov, ktorí bojujú s narušením v oblasti stravovania to môže byť urýchľujúci 

faktor rozvoja či zhoršujúci faktor už rozvinutej poruchy príjmu potravy. Ďalej 

zranenie môže ovplyvniť poruchu príjmu potravy viacerými spôsobmi. Môže byť 

výsledkom rozvinutej poruchy príjmu potravy kvôli nedostatočnej výžive ale tiež 

môže pôsobiť ako rizikový faktor rozvoja. Zranený športovec je veľmi často dlhšiu 

dobu neschopný trénovať naplno, prípadne musí svoju aktivitu na určitý čas zastaviť 

úplne. V tomto prípade sa môže u športovca rozvinúť strach zo straty kontroly a z 

naberania telesnej hmotnosti kvôli zníženej fyzickej aktivite a to môže viesť k 

patologickým stravovacím vzorcom, ktoré môžu vyústiť v poruchu príjmu potravy.  

3.3 Rizikové faktory 

V súčasnej dobe neexistuje jednoznačná uspokojivá odpoveď, na otázku prečo práve 

u konkrétneho jedinca došlo k narušeniu v oblasti stravovacích návykov prípadne až k 

rozvoju poruchy príjmu potravy. Jedná sa o súbor mnohých rizikových faktorov, ktoré 

predchádzajú, spúšťajú či upevňujú toto ochorenie. Pre túto multifaktoriálnu podmienenosť 

sa často používa termín bio-psycho-sociálna determinácia.  

 

Pre účely tejto práce nás budú zaujímať také faktory, ktoré môžu pozitívne alebo 

negatívne moderovať narušenie v oblasti príjmu potravy. Mnohé štúdie skúmali a doposiaľ 

skúmajú, ktoré faktory by nám v populácii športovcov pomohli lepšie predikovať a teda skôr 

zachytiť narušenie v tejto oblasti. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že je v tomto prípade 

veľmi dôležitá rola trénera a ľudí v okolí športovca a samotného športovca, aby dokázali 

zachytiť aj mierne odchýlky v stravovacom chovaní. Výskumy naznačujú, že existujú určité 
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charakteristiky, ktorým by sme mali venovať zvýšenú pozornosť. Je zložité rozdeliť tieto 

charakteristiky do jednotlivých kategórií pretože sa jednotlivé charakteristiky môžu do 

určitej miery prekrývať či na seba nadväzovať. Pre účely tejto práce sme ich rozdelili do 

jednotlivých kategórií na základe informácií získaných v štúdiách zaoberajúcich sa vznikom 

a rizikovými faktormi. Charakteristiky by sme mohli rozdeliť do štyroch kategórií a to: 

biologické, psychologické, sociokultúrne a pre šport špecifické charakteristiky. 

 

V nasledujúcich podkapitolách rozoberáme kategórie vybraných charakteristík, 

ktorých pôsobenie je negatívne. Pozitívne pôsobiace (protektívne) faktory popisujeme v 

kapitole, ktorá sa týka prevencie. Kvôli psychologickej povahe tejto práce sa v nasledujúcom 

texte nezaoberáme biologickými faktormi. Všetky kategórie sú popísané na základe 

informácií získaných vo výskumoch na populácii športovcov.  

3.3.1 Psychologické faktory 

Nespokojnosť s vlastným telom  

Nespokojnosť s vlastným telom sa objavuje vo chvíli, keď existuje nezhoda medzi 

vlastným telom jedinca a jeho internalizovaným ideálom, veľmi často príliš štíhlym ideálom 

(Hargreaves & Tiggemann, 2003). Rousselet et al. (2017) popisuje, že u tých vrcholových 

športovcov a profesionálnych tanečníkov, u ktorých sa preukázali symptómy narušeného 

stravovacieho chovania, sa objavilo aj vyššie skóre v nespokojnosti s vlastným telom a tiež 

preukazovali väčšie rozdiely v aktuálnej a ideálnej telesnej hmotnosti. Napriek tomu, 

skupina športovcov preukazovala celkovo vyššiu spokojnosť s vlastným telom a pozitívny 

prístup k sebe samému v porovnaní so skupinou nešportovcov diagnostikovaných s 

anorexiou.  

 

Nízke sebavedomie  

Rôzne štúdie poukazujú na vzťah medzi nízkym sebavedomím a vyššou úrovňou 

patológie v oblasti stravovania a nespokojnosťou s vlastným telom (Petrie, Greenleaf & 

Martin, 2010; Shariff & Yasin, 2005). Staršie štúdie, ktoré sledovali sebavedomie u detských 

a adolescentných športovcov naznačujú, že participácia v športe je však v pozitívnom vzťahu 

k sebavedomiu (Leff & Hoyle, 1995). Berry & Howe (2000) sa však domnievajú, že tento 

vzťah nemusí platiť v kontexte estetických športov ako je gymnastika, v ktorých je okrem 

samotného výkonu hodnotený aj vzhľad športovca. Vyššia úroveň sebavedomia má silný 
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protektívny vzťah k patológii v oblasti príjmu potravy, dohľadu nad telom a body-shame 

(Harriger, Witherington & Bryan, 2014).  

 

Negatívne sebahodnotenie  

Pri posudzovaní náchylnosti športovca k určitým formám patológie v oblasti príjmu 

potravy je dôležité brať do úvahy jeho sebahodnotenie. Mnoho štúdií poukazuje na fakt, že 

väčšina športovcov, zapojených do výskumu má podľa BMI (body-mass index) normálnu 

váhu a aj napriek tomu niektorí jedinci vykazujú určité symptómy porúch príjmu potravy. V 

praxi to teda znamená, že viac ako sledovať objektívne faktory ako je telesná hmotnosť či 

BMI, je nevyhnutné diskutovať so športovcom aj jeho vlastné hodnotenie svojho tela. V 

prípade, že existujú výrazné rozdiely v aktuálnej telesnej stavbe a ideálnymi predstavami 

športovca o tom, ako by jeho telo malo vyzerať, je vhodné implementovať určité preventívne 

stratégie, ktoré by mohli zabrániť rozvoju poruchy príjmu potravy (Gomes, Martins & Silva, 

2011). Preventívne stratégie sú detailnejšie popísané v kapitole týkajúcej sa prevencie 

porúch príjmu potravy.  

 

Perfekcionizmus  

V súvislosti s perfekcionizmom sa hovorí o dvoch typoch perfekcionizmu. Pozitívny 

perfekcionizmus a negatívny perfekcionizmus. Zatiaľčo pozitívny perfekcionizmus (osobné 

štandardy, organizácia samého seba,...) môže byť definovaný ako motivácia dosiahnuť 

určitý cieľ v zmysle priaznivého výsledku, negatívny perfekcionizmus (sociálne-predpísaný 

perfekcionizmus, obavy z chýb, pochyby o chovaní,..) je definovaný snahou dosiahnuť cieľ 

v zmysle zabrániť nepriaznivým následkom. Tieto dva typy perfekcionizmu u jedincov 

variujú a môžu byť merané škálou PANPS (positive and negative perfectionism) (Terry-

Short et al., 1995). Výskumy naznačujú, že športovci skóruju vysoko na škále pozitívneho 

perfekcionizmu, zatiaľčo jedinci s poruchami príjmu potravy skóruju vysoko na škále 

negatívneho perfekcionizmu. U športovcov s vyšším skórom v negatívnom perfekcionizme 

boli pozorované symptómy narušenia v oblasti stravovacích návykov. Pozitívny 

perfekcionizmus nevykazuje vzťah k narušenému stravovaniu (Haase, Prapavessis & 

Owens, 2002). Podľa Madigan, Stoeber & Passfield (2017) negatívny perfekcionizmus 

(obava zo zlyhania a snaha sa mu vyhnúť) pozitívne predikovala chovanie spojené 

s kontrolou telesnej hmotnosti, čo podľa autorov vysvetľuje asociáciu medzi negatívnym 

perfekcionizmom, cvičením kvôli strate telesnej hmotnosti a prejavmi porúch príjmu 

potravy.  
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Perfekcionizmus bol tiež asociovaný s negatívnymi dôsledkami ako sú úzkosti alebo 

depresia (Flett & Hewitt, 2002). Dunn et al. (2006) navrhujú koncept perfekcionizmu 

v športe pozostávajúci zo štyroch dimenzií: perfekcionistické úsilie (pozitívny 

perfekcionizmus), perfekcionistické obavy (negatívny perfekcionizmus), tlak rodičov na 

dokonalosť, tlak trénerov na dokonalosť. Výskum naznačuje, že existujú rozdiely medzi 

športovcami, ktorí majú vyššiu úroveň perfekcionizmu v porovnaní s tými s nižšou úrovňou. 

Napríklad bežec – perfekcionista môže trénovať tvrdšie a dlhšie. Podľa Taranis & Meyer 

(2010) je dimenzia perfekcionistických obáv asociovaná s dôvodmi ku kompulzívnemu 

cvičeniu a športovci s vyššou úrovňou perfekcionistických obáv sú motivovaní tým, že chcú 

zabrániť negatívnym dôsledkom, sú k sebe a svojmu výkonu častejšie kritickí a majú 

tendencie sa za nedostatočný výkon trestať napríklad zvýšením tréningovej záťaže.  

 

Sociálna telesná úzkosť  

Sociálna telesná úzkosť vystupuje vo vzťahu k perfekcionizmu a výskumy 

naznačujú, že sa dostáva do popredia vo chvíli, keď je športovec vystavený situácii, v ktorej 

môže byť jeho telo negatívne hodnotené ostatnými. Napríklad pri športoch, kde je športovec 

sporo odetý a nemôže skryť svoje nedostatky (beh, plávanie apod.). U športovcov môže 

dochádzať k stanoveniu si nerealistických cieľov vo vzťahu k ich exponovanému zovňajšku. 

Snahou o dokonalosť chcú zabrániť zlyhaniu v očiach ostatných (nie len čo sa týka výkonu, 

ale aj ich vzhľadu). Verejnosť, porota ale aj sami športovci majú určitú predstavu o tom, ako 

má vyzerať ich telo v danom konkrétnom športe. To môže viesť k úzkosti a obavám z 

hodnotenia ich stavby tela ostatnými v porovnaní s telesným ideálom daným verejnou 

mienkou ale aj stanoveným telesným ideálom vykonštruovaným v mysli športovca (Terry-

Short et al., 1995). Haase, Prapavessis & Owens (2002) vo svojej štúdii našli miernu 

pozitívnu koreláciu medzi negatívnym perfekcionizmom a sociálnou telesnou úzkosťou u 

oboch pohlaví. Tento nález je v súlade s predchádzajúcimi zisteniami, že negatívny 

perfekcionizmus sa vzťahuje k rôznym typom úzkosti, vrátane sociálnej telesnej úzkosti.  

 

Dôvody k cvičeniu  

Cvičenie je primárnym mechanizmom k zmene telesnej váhy a tvaru tela, ale 

individuálne dôvody k cvičeniu môžu byť veľmi variabilné. Od túžby po zlepšení kondície 

a zdravia až po túžbu vyzerať viac atraktívne. V konzistencii s touto ideou, jedinci, ktorých 

hlavným dôvodom k cvičeniu je zlepšiť ich zovňajšok alebo zvýšiť svoju atraktivitu tendujú 

k vyššej úrovni nespokojnosti s vlastným telom, úzkostlivejšie riešia názor ostatných na ich 
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zovňajšok a sú náchylnejší k užívaniu patologického chovania kontroly telesnej hmotnosti v 

porovnaní s jedincami, ktorí cvičia primárne pre zlepšenie kondície a zdravia (Petrie, 

Greenleaf, Reel & Carter, 2009). Štúdie naznačujú, že cvičenie pre zlepšenie kondície a 

zdravia nevykazuje žiadnu signifikantnú koreláciu s narušeným stravovacím chovaním a je 

vo vzťahu s primeraným sebavedomím a spokojnosťou s vlastným telom (Strelan, Mehaffey 

& Tiggemann, 2003). Mohlo by sa zdať, že primárnou motiváciou športovcov k cvičeniu je 

zlepšenie výkonu a kondície, čo im dovolí v ich športe excelovať.  

Každopádne, športovci tiež zažívajú tlak spoločnosti, rodiny, trénerov, spoluhráčov 

či porotcov na ich telesnú hmotnosť a zovňajšok, čo môže viesť k tomu, že ich dôvody k 

cvičeniu nie sú zamerané len na zlepšovanie výkonu. Tréner môže svojich zverencov 

nepriamo viesť k tomu, že je potrebné znížiť telesnú hmotnosť prostredníctvom 

porovnávania so štíhlejšími športovcami. Tým ich môže nabádať k redukcii telesnej 

hmotnosti, aby sa vyrovnali konkurencii. Z týchto zistení je možné vyvodiť, že aj športovci 

môžu zažívať nespokojnosť s vlastným telom a túžbu po zmene svojho tela a tým pádom 

využívať niektoré patologické stratégie kontroly a straty telesnej hmotnosti (Petrie, 

Greenleaf, Reel & Carter, 2009). 

3.3.2 Sociokultúrne faktory 

Vplyv rodiny  

Vplyv rodiny sa môže prejavovať skrz rôzne mechanizmy. Prvým mechanizmom je 

priamy prenos názorov a postojov v súvislosti s telesnou hmotnosťou z rodiča na dieťa. 

Kritické komentáre ohľadom telesnej hmotnosti a stravy sú prediktormi nespokojnosti s 

vlastným telom, obáv z vyššej telesnej hmotnosti a narušených stravovacích návykov 

(Kluck, 2010). Ďalším z mechanizmov je modelovanie dysfunkčných stravovacích návykov. 

Niektoré štúdie poukazujú na asociáciu medzi abnormálnymi postojmi k stravovaniu medzi 

matkami a dcérami (Vincent & McCabe, 2000). Posledným mechanizmom vplyvu rodičov 

sú rodinné vzťahy. Uspokojivé vzťahy s rodičmi sú asociované s vyššou spokojnosťou s 

vlastným telom u oboch pohlaví (Crespo et al., 2010). Francisco et al. (2013) vo svojej štúdií 

skúmali tieto tri mechanizmy u elitných športovcov a ich rodín. Výsledky naznačujú, že 

kvalita rodinných vzťahov a vplyv rodičov na vzťah k svojmu telu, telesnej hmotnosti a 

body-image je vnímaný podobne u športovcov aj u bežnej populácie. Autori odporúčajú 

sledovať rodinný kontext aj kvôli tomu, že sú športovci súťažiaci v estetických športoch 

skupinou vo zvýšenom riziku vzniku a vývoja porúch príjmu potravy práve kvôli tomu, že 

kritické komentáre v tejto oblasti športu sú považované za normálne a rodičia môžu byť 
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nevedomky ovplyvňovaní sociokultúrnym tlakom. Nie sú motivovaní svojim osobným 

znepokojením ohľadom telesnej stavby a hmotnosti svojho dieťaťa, ale reflektujú a posilňujú 

štíhlosť ako štandard krásy.  

 

Tlak rovesníkov/ spoluhráčov  

Štúdie zaoberajúce sa pôsobením rovesníkov a spoluhráčov na jednotlivca poukazujú 

na fakt, že športovci sú medzi sebou vystavení tlaku na zmenu svojej postavy. Najčastejšie 

tlak vystupuje v podobe kritických komentárov, prípadne konverzácií o patologických 

metódach straty telesnej hmotnosti, ktoré športovci následne na sebe aplikujú (Arthur - 

Cameselle, Sossin & Quatromoni, 2017; Francisco, Alarcão & Narciso, 2012; Stirling & 

Kerr, 2012). Francisco et al. (2012) ďalej popisujú, že komentáre týkajúce sa telesnej 

hmotnosti a stavby, či tvaru tela vyvolávajú emocionálny distress a môžu viesť k vyššej 

náchylnosti k používaniu rôznych metód kontroly hmotnosti. Naproti tomu Arthur-

Cameselle et. al (2017) vo svojej štúdii zistili, že tlak v súvislosti s výkonom bol oveľa 

častejšie uvádzaný ako spúšťač symptómov porúch príjmu potravy (uvádzalo 67% 

športovcov) v porovnaní s negatívnymi komentármi týkajúcimi sa hmotnosti a stavby tela 

(uvádzalo 8% športovcov).  

 

Vplyv médií  

V dnešnej dobe, keď sme obklopení médiami viac než kedykoľvek predtým je 

omnoho náročnejšie vyhnúť sa ich vplyvu. Denne na sociálnych sieťach pribúdajú milióny 

fotiek a videí, na základe ktorých si každý z nás vytvára určitú predstavu ideálneho 

zovňajšku. Za ideálne sa v západnom svete považuje ultra-štíhle ženské telo a u mužov 

osvalená atletická postava. Táto idealizácia je už dlho pokladaná za dôležitý sociokultúrny 

rizikový faktor vzniku a rozvoja porúch príjmu potravy (napr. Vaughn & Fouts, 2003). Bulik 

(2004) vyslovuje hypotézu, že zraniteľní jedinci môžu schválne vyhľadávať obrázky, 

podporujúce tento ultra-štíhly ideál a tým posilňovať svoj negatívny body-image.  

3.3.3 Pre šport špecifické faktory 

Tlak na diétovanie (dieting pressure) - tlak športu na štíhlosť  

V športoch, kde je kladený dôraz na štíhlosť, redukcia telesnej hmotnosti alebo tuku 

môže krátkodobo zlepšiť výkon (Currie, 2010). Je časté, že prvotná strata telesnej hmotnosti 

vedie k zlepšeniu výkonu a to športovca núti pokračovať v diétovaní za účelom straty ďalšej 

hmotnosti a ďalším zlepšením výkonu. Športovec je motivovaný, váha klesá a výkon sa 
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zlepšuje, no nevedomky sa môže zamotať do kruhu porúch príjmu potravy. Dá sa povedať, 

že ideálna telesná hmotnosť neexistuje a u každého športovca môže byť veľmi individuálne 

pri akej telesnej hmotnosti podáva optimálny výkon. Vzhľadom na individualitu je pomerne 

náročné tento moment zachytiť a tak športovec pokračuje v diétnom chovaní aj po tom, čo 

dosiahol preňho ideálnu hmotnosť. Je potrebné spomenúť, že prvotné zlepšenie výkonu 

môže viesť aj k tomu, že ich v tomto chovaní podporuje, prípadne to vynucuje tréner, či už 

priamo alebo nepriamo (rôzne pochvaly za zlepšenie, ktoré u športovca vedú k posilňovaniu 

jeho chovania). Často dochádza k využívaniu extrémnych diétnych praktík ako je vracanie, 

úplná absencia potravy, používanie preháňadiel či diuretík, manipulácia so sacharidmi alebo 

ich úplné vyradenie atď. K tomuto dochádza väčšinou na základe nedostatku odborných 

informácií, prípadne kvôli nedostatku času a potrebe zredukovať telesnú hmotnosť vo veľmi 

krátkom čase (napr. pred súťažou). Týmto môže dochádzať k osvojeniu si rôznych 

nebezpečných praktík manipulácie s telesnou hmotnosťou.  

 

Niektorí autori sa domnievajú, že to taktiež môže viesť k nebezpečnému domino 

efektu, keď ostatní športovci, či už členovia tímu alebo súperi, uvidia tento prvotný úspech. 

(Rodriguez, Di Marco & Langley, 2009). Športovci súťažiaci v estetických športoch, 

športoch podľa váhových kategórií, prípadne vo vytrvalostných športoch sú považovaní za 

rizikovú skupinu, pretože sa ukazuje, že v týchto skupinách je zvýšená frekvencia diétneho 

chovania a manipulácie s telesnou hmotnosťou (Torstveit, Rosenvinge & Sundgot-Borgen, 

2008). Taktiež športovci, ktorí sú permanentne v diéte, športovci, ktorí majú problém udržať 

sa vo váhovej kategórii či tí, ktorí majú úmyselne alebo nevedomky reštriktívny kalorický 

príjem sú považovaní za skupinu ohrozenú poruchami príjmu potravy (Drinkwater et al., 

2005). 

 

Skorá špecializácia v konkrétnom športe  

Problém v skorej špecializácii v konkrétnom športe tkvie v tom, že môže dôjsť k 

výberu športu, pre ktorý je typ tela športovca nevhodný. To sa však v detskom veku nemusí 

dať poznať a až pubertálne zmeny spôsobia, že sa telo športovca premení tak, že nezapadá 

do ideálnej predstavy v konkrétnom športe (napr. gymnastika, krasokorčuľovanie). U žien 

môže dochádzať k pre konkrétny šport nevhodnému rozloženiu tuku, u chlapcov 

k prílišnému rastu alebo naopak k príliš malému vzrastu atď. Športovec však v tomto čase 

už väčšinou do športu investoval mnoho úsilia a zmena preňho nepripadá v úvahu. To môže 

viesť k urputnej snahe ovplyvniť svoje genetické predpoklady a priblížiť sa danému ideálu. 
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Táto snaha môže viesť k rozvinutiu určitých prejavov narušeného stravovania, pretože 

športovec môže zlyhávať v dosiahnutí tohto ideálu a jeho chovanie sa začne posúvať k čoraz 

nebezpečnejším stratégiám straty a kontroly telesnej hmotnosti (Sundgot-Borgen, 1994). 

Podľa Currie (2010) sú detskí športovci vo veľmi zraniteľnom veku a zapojenie sa do športu, 

v ktorom sa prikladá veľký význam telesnej hmotnosti (váhové kategórie, estetické športy, 

..) vedie k zvýšenému riziku vývoja porúch príjmu potravy. Vzhľadom na emocionálne, 

psychologické a sociálne dôsledky, je všeobecná obava postavená na fakte, že skorá 

špecializácia môže viesť k zníženej radosti zo športu (Law, Côté & Ericsson, 2007) a je 

asociovaná so sklamaním a odklonením sa od športu v prípade, že deti a mladiství často 

prežívajú zlyhanie keď nie sú schopní naplniť stanovené ciele aj napriek tomu, že do športu 

investujú mnoho úsilia (Hill, 1988). V neposlednom rade je na deti často vyvíjaný veľký 

tlak. Rodičia si môžu prostredníctvom detí plniť vlastné ambície alebo túžia po vyššom 

sociálnom statuse a dieťa tlačia od útleho veku do špecializácie a dosahovania úspechov vo 

vybranom športe. Tak isto sa deťom nevyhýba ani vyhorenie. Štúdia juniorných hráčov 

tenisu našla asociáciu medzi skorým intenzívnym tréningom a vyhorením. U týchto hráčov 

častejšie dochádza k tomu, že nie sú zapojení do tvorby trréningového programu, ich rodičia 

na nich kladú vyššie požiadavky a kritizujú ich častejšie v porovnaní s kontrolnou skupinou 

(Harlick & McKenzie, 2000).  Podľa Davison, Earnest & Birch (2002) sa športovci začínajú 

zaujímať o svoj body-image skôr ako nešportovci a to môže tiež spôsobiť vyššie riziko 

rozvoja rôznych porúch či obtiaží.  

 

Traumatické udalosti  

Traumatické udalosti sú významným spúšťacím faktorom porúch príjmu potravy pre 

športovcov a aj bežnú populáciu. Vzhľadom na to, že športovci okrem športu prežívajú tiež 

každodenný život, medzi tieto udalosti môžeme zaradiť aj náročné situácie ako je strata 

blízkeho, šikana, komplikované rodinné vzťahy atď., ktoré športovca, jeho prežívanie 

a chovanie významne ovplyvňujú. Medzi špecifické traumatické udalosti pre športový 

kontext patrí zranenie. Zranený športovec počas trvania rekonvalescencie veľmi často 

priberie nechcenú telesnú hmotnosť a v kombinácii s negatívnymi emóciami spojenými s 

následkami zranenia (nemôže trénovať a zúčastniť sa súťaží a šampionátov) to môže viesť 

k zvýšenému riziku vývoja porúch príjmu potravy (Sundgot-Borgen, 1994).  
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Tréner a jeho spôsob komunikácie  

Podľa Currie (2010) je dôležité sledovať prostredie, ktoré tréner vytvára. Prostredie 

vytvárané trénerom môže pôsobiť dvojako a to ako protektívny faktor ale tiež môže 

zvyšovať riziko vývoja porúch príjmu potravy. Prílišné zdôrazňovanie dôležitosti telesnej 

hmotnosti a veľký dôraz na výkon môže zvyšovať negatívny body-image, diétne chovanie a 

strach z nadváhy. Naproti tomu, tréner, ktorého štýl je podporujúci a starostlivý môže 

výrazne redukovať riziko porúch príjmu potravy. Štúdia, ktorá sa zaoberala pripravenosťou 

trénerov riešiť túto situáciu so zvereným športovcom naznačuje, že tendencia podporujúcej 

stratégie sa objavuje hlavne u tých trénerov, ktorí majú prístup k podpornej sieti špecialistov 

a keď cítia, že sú schopní tento problém zvládnuť spoločne so športovcom. Naproti tomu si 

niektorí tréneri myslia, že táto oblasť nepatrí do ich kompetencií v rámci role trénera (Plateau 

et al., 2015).  

 

Tréner zohráva v živote športovca pomerne mnoho rolí. Tréneri sú vnímaní ako kouči, 

učitelia, rodičia, psychológovia a tieto rôzne role ich stavajú do centra vývoja športovca. 

Špecificky majú tréneri na starosti vývoj fyzických zručností, taktickej stratégie a morálnych 

a etických štandardov športového výkonu športovca. Taktiež však zohrávajú kľúčovú rolu 

vo vývoji telesných ideálov, dôležitosti funkčnosti tela a telesného výzoru a tlakov spojených 

s telesnou hmotnosťou (Petrie, Greenleaf, Reel & Carter, 2009). Vplyv trénera na vnímanie 

vlastného tela je výrazný hlavne u dievčat, ktoré často referujú, že komentáre ohľadom 

telesnej hmotnosti a tvaru tela sú bežné ako v estetických (napr. gymnastika) športoch tak aj 

v neestetických (napr. hokej) športoch a tieto komentáre a porovnávania sú asociované so 

zvýšením negatívnych pocitov v súvislosti s vlastným telom a rozvinutím maladaptívnych 

stravovacích návykov či praktizovaním rôznych redukčných diét (Coppola, Ward & 

Freysinger, 2014).  

 

Tréneri sú vo väčšine prípadov v dennom kontakte so športovcom a zohrávajú veľmi 

dôležitú rolu v identifikovaní narušených stravovacích návykov pretože táto skorá 

identifikácia môže byť kritická pri predchádzaní vzniku klinicky diagnostikovanej poruchy 

príjmu potravy (Selby & Reel, 2011). Mnohí autori sa zhodujú, že je dôležité, aby tréner 

posilňoval kultúru, ktorá sa zameriava na uznanie a ocenenie tela ako funkčnej jednotky 

oproti kultúre zameranej na fyzický vzhľad tela športovca (Alleva et al., 2015, Soulliard et 

al., 2019). Túto kultúru majú tréneri budovať používaním neobjektifikujúceho jazyka a 

vyhýbaním sa komentárom spojeným s telesnou hmotnosťou. Viaceré štúdie totiž naznačujú, 
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že tieto komentára (pozitívne aj negatívne) môžu viesť k objektifikácii samého seba čo je 

následne asociované s negatívnym body-image a narušeným stravovacím chovaním 

(Jongenelis, Byrne & Pettigrew, 2014; Slater & Tiggemann, 2015). U trénerov vzdelaných 

v oblasti výživy, ktorí berú do úvahy možnosť narušeného stravovacieho chovania je 

pravdepodobnejšie, že budú užívať preventívne stratégie a v prípade, že športovec prejavuje 

určité symptómy zasiahnú v skorých fázach (Pantano, 2006).  
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4 Klinické poruchy príjmu potravy 

Podľa Torstveit, Rosenvinge & Sundgot-Borgen (2008) skoro 50% športovcov, ktorí 

súťažia v športoch, ktoré kladú dôraz na štíhlosť vykazujú znaky narušeného stravovacieho 

chovania. Prevalenčné štúdie u športovcov berú do úvahy nielen jedincov so stanovenou 

diagnózou ale aj jedincov, ktorí sa odchyľujú od normy ale nespĺňajú diagnostické kritéria, 

a preto uvádzajú pomerne široký interval výskytu porúch príjmu potravy u populácie 

športovcov a to 0-19% u mužov a 6-45% u žien (Bratland-Sanda & Sundgot-Borgen, 2013). 

Je teda veľmi dôležité klásť dôraz na prevenciu a skorú identifikáciu chovania, ktoré nám 

môže naznačovať že sa u športovca objavujú symptómy porúch príjmu potravy. Nejde o to, 

aby sme stanovili diagnózu, ale aby sme dokázali včas podchytiť rozvíjajúci sa problém. K 

tomu nám môže pomôcť to, že budeme vedieť ako sa tieto poruchy prejavujú a čo už môžeme 

považovať za varovný signál. Z dôvodu hlbšieho pochopenia tejto problematiky uvádzame 

kapitolu o základných poruchách príjmu potravy.  

 

Podľa diagnostického manuálu MKN-10 (Medzinárodná klasifikácia nemocí) 

rozlišujeme dva najzreteľnejšie vymedzené syndrómy, a to: mentálnu anorexiu (MA) a 

mentálnu bulímiu (MB). V ICD-10 (v českej verzii MKN-10 sa zatiaľ nenachádza) je navyše 

k týmto dvom pridaná “inak špecifikovaná porucha príjmu potravy” (Other specified eating 

disorder - OSED), ktorá vystihuje tie prípady, ktoré nespĺňajú diagnostické kritéria na 

stanovenie diagnózy mentálnej anorexie či bulímie. V nasledujúcich podkapitolách 

popisujeme vyššie spomínané poruchy príjmu potravy a ich diagnostické kritéria.  

4.1 Mentálna anorexia  

Mentálna anorexia (MA) je porucha príjmu potravy (PPP), ktorú môžeme 

charakterizovať ako odmietanie jedla za účelom zníženia telesnej hmotnosti. Pri tejto 

poruche je výrazné intenzívne úsilie o dosiahnutie ideálnej postavy spojené s obmedzovaním 

energetického príjmu a zvyšovaním energetického výdaja. Jedinci s týmto typom PPP majú 

strach z nadváhy a venujú nadmernú pozornosť jedlu, vlastnému vzhľadu a telesnej 

hmotnosti. Pacienti s mentálnou anorexiou neodmietajú jedlo preto, že nemajú chuť, ale 

preto, že ho jesť nechcú (Krch, 2005). MA sa môže objavovať v dvoch formách. Pri 

reštriktívnej forme jedinci obmedzujú príjem potravy a často nadmerne cvičia, zatiaľčo pri 

forme purgatívnej využívajú k znižovaniu hmotnosti zvracanie, užívajú laxatíva, diuretiká a 

rôzne iné diétne prípravky (Papežová, 2012).  
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MA je psychogénnou poruchou príjmu potravy a toto ochorenie je sprevádzané 

mnohými paradoxmi. Názov “anorexia” znamená “nechutenstvo”, tento termín je však 

pomerne zavádzajúci, pretože strata chuti k jedlu je skôr sekundárnym znakom ochorenia 

spojeným s dlhodobým hladovaním. U mnohých jedincov s anorexiou ide o boj s hladom a 

chuťou na jedlo a v tomto boji nachádzajú uspokojenie z kontroly, ovládania sa a z finálnej 

straty telesnej hmotnosti. V tomto konaní môžu nachádzať slasť, relaxáciu a keď dôjde k 

porušeniu ich postoja k jedlu (napríklad keď si objektívne uvedomujú riziká svojho konania 

a snažia sa vrátiť k normálnemu stravovaniu), prichádzajú pocity zlyhania, hanby, viny a 

nenávisti k sebe samému (Kocourková, 1997). Liečba tejto poruchy je pomerne náročná a 

veľmi často dochádza k relapsom, pretože sa jedinec nedokáže vyrovnať ako s naberaním 

telesnej hmotnosti tak aj so stratou kontroly nad potravným chovaním.  

 

Diagnostické kritéria v európskom aj americkom diagnostickom manuále (MKN-10 a 

DSM-IV) sú pomerne podobné, líšia sa len v detailoch. V nasledujúcich riadkoch preto 

uvádzame kritéria podľa aktualizovanej verzie MKN-10 (ÚZIS, 2020): 

 

 Pacienti si udržiavajú abnormálne nízku telesnú hmotnosť a to najmenej 15% než je 

norma podľa výšky a veku, alebo majú BMI (Body Mass Index) pod 17,5.  

 Prejavuje sa u nich strach z nadváhy a to aj cez významnú vychudnutosť. Majú 

narušené vnímanie vlastného tela. Je tu výrazná obava z ďalšieho naberania telesnej 

hmotnosti a to vedie jedinca k stanoveniu si veľmi nízkej hmotnostnej hranice.  

 Ženy trpia amenoreou (strata menštruačného cyklu). V prípade, že pacientka užíva 

hormonálnu antikoncepciu (HA), môže byť toto kritérium zavádzajúce, pretože 

vďaka HA dochádza ku krvácaniu. Je preto potreba overiť, či pacientka HA užíva. 

 Neprimeraný vplyv postavy a telesnej hmotnosti na vlastné sebahodnotenie a 

popieranie závažnosti vlastnej nízkej telesnej hmotnosti.  

 

Pri stanovení diagnózy MA je potrebné vylúčiť prítomnosť somatickej a duševnej 

poruchy vyvolávajúcej nechutenstvo, poruchy v jedení a nízku telesnú hmotnosť 

(rakovinové ochorenie, hypotalamické poruchy, depresívne poruchy) (Krch, 2005).  
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4.2 Mentálna bulímia  

Mentálna bulímia je charakterizovaná opakovaným príjmom veľkého množstva 

potravy v krátkom čase a následnom vracaní. Epizody vracania sa môžu striedať s 

hladovaním. Tak ako mentálna anorexia aj bulímia je spojená s túžbou po prílišnej a 

nezdravej štíhlosti a tiež je spojená so strachom z jedla a z naberania telesnej hmotnosti. V 

prípade bulímie si však jedinci zväčša udržiavajú normálnu telesnú hmotnosť, prípadne 

ľahkú nadváhu, preto je veľmi náročné toto ochorenie identifikovať (Papežová, 2012).  

Aj v tomto prípade môžeme hovoriť o dvoch špecifických typoch. Purgatívny typ je 

charakterizovaný pravidelným zvracaním, užívaním laxatív a diuretík. Pri nepurgatívnom 

type jedinec používa pravidelne prísne diéty, hladovky alebo intenzívne fyzické cvičenie.  

 

Diagnostické kritéria v MKN-10 a DSM-IV sa tiež pomerne výrazne prekrývajú, 

uvádzame teda kritéria podľa MKN-10 (ÚZIS, 2020): 

 

 Opakované epizódy prejedania (najmenej dvakrát týždenne po dobu 3 mesiacov), pri 

ktorých je v krátkom čase skonzumované obrovské množstvo jedla 

 Neustále zaoberanie sa jedlom a silná túžba po jedle  

 Snaha zvrátiť energetický nadbytok z prijatého jedla neprimeraným kompenzačným 

chovaním, v podobe nasledujúcich metód, ktoré sa môžu objavovať tiež v rôznych 

kombináciách: vyprovokované vracanie, zneužívanie laxatív či diuretík, striedavé 

obdobia prejedania sa a hladovania, užívanie anorektík 

 Neprekonateľná obava z naberania hmotnosti spojená s pocitom nadváhy 

4.3 Inak špecifikovaná porucha príjmu potravy (OSED) 

U jedincov, ktorí nespĺňajú vyššie spomínané diagnostické kritéria na stanovenie 

diagnózy MA alebo MB, je možné uvažovať o diagnóze OSED. Táto diagnóza vychádza z 

medzinárodného diagnostického manuálu ICD-10, v českej verzii MKN-10 sa hovorí o 

atypických formách MA a MB a o iných typoch porúch príjmu potravy.  

Táto kategória je síce často prehliadaná, ale podľa mnohých výskumov (aj v oblasti 

športu) do nej spadá nezanedbateľný počet jedincov, ktorí síce nespĺňajú všetky diagnostické 

kritéria poruchy príjmu potravy, ale vykazujú takmer typický klinický obraz (splnené kritéria 

MA ale nedochádza k amenoree alebo telesná hmotnosť stále odpovedá norme apod.). 

Takisto je potrebné sledovať jedincov, u ktorých sa vyskytujú určité symptómy a ich 

stravovacie chovanie je nejakým spôsobom narušené. U týchto jedincov tiež môže dôjsť k 
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rozvinutiu kompletného syndrómu. Do tejto kategóriu by sme teda mohli zahrnúť aj všetky 

ostatné typy narušeného stravovania ako je záchvatovité prejedanie, syndróm nočného 

jedenia, orthorexia a iné (Krch, 2005).  

 

U mnohých športovcov, ktorí majú problém v oblasti výživy nedochádza 

k rozvinutiu kompletného syndrómu a teda ani k diagnóze poruchy príjmu potravy. 

Prostredie, v ktorom sa nachádzajú športovci je špecifické a na túto skutočnosť je potrebné 

pri posudzovaní výživy športovcov prihliadať. Ukazuje sa, že najväčším výživovým 

problémom v športe, z ktorého vyplývajú ďalšie zdravotné dôsledky, je nízka energetická 

dostupnosť. Obdobia zníženej energetickej dostupnosti sa môžu objavovať bez 

prítomnosti poruchy príjmu potravy. Momentálne sa v oblasti športu a športovej výživy 

hovorí o dvoch syndrómoch, ktoré vychádzajú z nízkeho energetického príjmu a to: ženská 

atletická triáda a relatívna energetická nedostatočnosť v športe. Nízku energetickú 

dostupnosť nadväzujúcu na nízky energeticky príjem a syndrómy vychádzajúce z nízkej 

energetickej dostupnosti a ich dôsledky detailne rozoberáme v nasledujúcich kapitolách.  
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5 Nízka energetická dostupnosť v športe a jej dôsledky 

Energetická dostupnosť je definovaná ako dostupná energia, ktorá je k dispozícii pre 

všetky ostatné metabolické procesy v tele po tom, čo odrátame energiu využitú k športovej 

aktivite (Melin et al., 2015). Nízka energetická dostupnosť je charakterizovaná situáciou, 

keď príjem a výdaj energie nie je v rovnováhe a výdaj energie prevyšuje jej príjem. V 

krátkodobom merítku to môže nastať napríklad pri dlhotrvajúcej záťaži, kde športovec vydá 

nadmerné množstvo energie. Ak však po takom výkone (maratón, triatlón,...) dôjde k 

opätovnému dočerpaniu energetických zásob a športovec ma dostatok času na regeneráciu, 

nemusí dochádzať k nezvratnému poškodeniu zdravia. Dlhodobý energetický nedostatok má 

však na organizmus veľmi negatívny vplyv a to v mnohých oblastiach (reprodukčný systém, 

kosti, hormonálny systém, atď.). Najviac ohrozenou skupinou sú stále primárne ženy 

súťažiace v estetických športoch ale dnes už tiež vieme, že tento problém sa netýka len žien, 

ale vyskytuje sa aj u mužskej populácii športovcov (Marcason, 2016). V roku 2007 

American College of Sports Medicine uviedla, že nízka dostupnosť energie je základným 

kameňom metabolických a zdravotných problémov asociovaných so ženskou atletickou 

triádou (Nattiv et al., 2007).  

V zahraničí ale aj u nás, sa dodnes používa termín ženská atletická triáda - tento termín 

je však pomerne zastaraný pretože najnovšie výskumy poukazujú na to, že sa tento problém 

netýka len žien. Avšak v nedávnej dobe (rok 2019) došlo k premenovaniu Koalície ženskej 

atletickej triády na Koalíciu ženskej a mužskej atletickej triády, čím chce táto koalícia dať 

najavo, že na základe moderného výskumu chcú integrovať poznatky ohľadom prejavov 

triády aj u mužskej populácie športovcov. Okrem ženskej atletickej triády sa od roku 2014 

objavuje nový termín, ktorý je podľa autorom rozšírením pôvodného konceptu ženskej 

atletickej triády a to relatívna energetická nedostatočnosť v športe (RED-S), ktorý tiež berie 

do úvahy obe pohlavia (Mountjoy et al., 2014).  

 

Je dôležité spomenúť, že k nízkej energetickej dostupnosti môže dochádzať z 

rôznych dôvodov a nie vždy je spojená s poruchou príjmu potravy. V roku 2007 preto 

American College of Sports Medicine redefinovala a zmenila terminológiu a namiesto 

dovtedy užívaného termínu “narušené stravovacie návyky” začali používať komponentu 

“energetická dostupnosť” (De Souza et al., 2014).  K nízkej energetickej dostupnosti môže 

dochádzať aj nezámerne a to predovšetkým na základe veľmi vysokého energetického 

výdaja kvôli problémom s nedostatočným príjmom energie počas predsúťažných a 
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súťažných periód. V tomto období má športovec veľmi náročné tréningy, mnohokrát trénuje 

viacfázovo a jednoducho nie je schopný prijať množstvo stravy, ktoré by pokrylo jeho výdaj 

(Melin et al., 2015).  

V mnohých prípadoch však dochádza k zámernej manipulácii s prijatou a vydanou 

energiou s cieľom redukovať telesnú hmotnosť. Športovci, ktorí prirodzene tendujú k 

zvládaniu veľkej fyzickej záťaže znižujú energetickú dostupnosť zvýšením tréningového 

objemu a tá prevyšuje energetický príjem. Naopak športovci, ktorí majú prirodzene nižší 

apetít a je pre nich jednoduchšie znížiť objem prijatej stravy ju zase znižujú nižším 

energetickým príjmom a aktivita zostane rovnaká. Tak či onak, v oboch prípadoch má nízka 

energetická dostupnosť pomerne podobné dôsledky (Sundgot-Borgen, 1993).   

 

Podľa Nattiv et al. (2007) môžu dlhšie obdobia zníženej energetickej dostupnosti 

bez ohľadu na prítomnosť poruchy príjmu potravy poškodiť zdravie a fyzický výkon. 

Zdravotné komplikácie zahŕňajú kardiovaskulárnu oblasť, endokrinologickú, reprodukčnú, 

gastrointestinálnu, kostrovú, renálnu oblasť a centrálnu nervovú sústavu. Psychologické 

problémy asociované s narušeným stravovaním zahŕňajú nízke sebavedomie, poruchy nálad, 

depresiu a úzkostné poruchy (Nattiv et al., 2007). Dlhodobo dietujúci športovec môže 

nepozorovane skĺznuť k narušeným stravovacím vzorcom čo následne môže viesť k 

rozvinutiu poruchy príjmu potravy, narušenému menštruačnému cyklu u žien a tiež k 

porušeniu kostného zdravia. Každý z týchto problémov sa môže vyskytovať aj izolovane a 

v prípade, že sa vyskytujú všetky tri simultánne, hovoríme o ženskej atletickej triáde. Ženská 

atletická triáda obsahuje 3 komponenty - nízka energetická dostupnosť, narušený 

menštruačný cyklus a porušenie kostí, vedúce k osteopénii až osteoporóze (Sundgot-Borgen 

& Torstveit, 2010). U mužských športovcov nemožno hovoriť o narušení menštruačného 

cyklu, ale výskumy poukazujú na fakt, že u cyklistov a bežcov na dlhé trate s nízkym 

percentom telesného tuku bola zistená nízka kostná denzita. U 63% mužských cyklistov bola 

diagnostikovaná osteopénia (Rector et al., 2008) a v ďalšej štúdii bolo 25% cyklistov 

diagnostikovaných s osteopéniou a 9% s osteoporózou (Smathers, Bemben & Bemben, 

2009). Zdravotnými komplikáciami vychádzajúcimi z nízkej energetickej dostupnosti a 

narušenia v oblasti príjmu potravy popisujeme v kapitole Zdravotné komplikácie.  

 

Melin et al. (2015) vo svojej štúdií zistili, že prevalencia aspoň jednej klinickej 

komponentny ženskej atletickej triády dosahuje 50%. V tejto štúdií sledovali okrem 

klinických komponent (menštruačné dysfunkcie, nízka kostná denzita, nízka energetická 
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dostupnosť) aj neklinické ukazovatele ako je hypercholesterolemia, hypoglykémia, 

hypotenzia, znížený bazálny metabolizmus apod. V predchádzajúcej štúdii Gibbs, Williams 

& De Souza (2013) zlúčili klinické a neklinické ukazovatele a uvádzajú, že sa prevalencia 

aspoň jedného ukazovateľa pohybuje medzi 16-60%.  

 

Zatiaľčo sa ženská atletická triáda zameriava na vnútorný vzťah medzi nízkou 

energetickou dostupnosťou, reprodukčnou funkciou a kostrovým zdravím u žien, relatívna 

energetická nedostatočnosť v športe (RED-S) rozširuje tento koncept a berie na vedomie, 

že energetická nedostatočnosť postihuje ženy aj mužov. Ďalej RED-S popisuje komplexitu 

tohto problému a hovorí o tom, že tento problém zasahuje viaceré fyziologické funkcie, 

zdravie a aj samotný športový výkon. Príkladom môže byť znížený energetický 

metabolizmus,znížená schopnosť koordinácie a koncentrácie, znížené zásoby glykogénu a 

zníženie sily svalov, gastrointestinálne problémy a zranenia (Mountjoy et al., 2014). Tieto 

dva syndrómy detailnejšie rozoberáme v nasledujúcich podkapitolách.  

5.1 Ženská atletická triáda  

Syndróm ženskej atletickej triády bol prvýkrát spomenutý v odborných kruhoch v roku 

1993. V roku 1997 ACSM (American College of Sports Medicine) vydala článok o ženskej 

atletickej triáde, kde ju popisuje ako klinický syndróm zahŕňajúci narušené stravovacie 

návyky, amenoreu (chýbajúca menštruácia) a osteoporózu, ktoré boli často pozorované u 

fyzicky aktívnych dievčat, žien a ženských profesionálnych športovkýň (Williams et. al, 

2019). 

V roku 2007 ACSM aktualizovala svoje stanovisko ohľadom triády a zrevidovala 

komponenty modelu. V novom stanovisku sa hovorí o nízkej energetickej dostupnosti s 

alebo bez narušeného stravovania, narušenie v oblasti menštruačného cyklu a nízkej kostnej 

denzite. Aktuálny model triády hovorí, že tieto tri klinické komponenty sa môžu pohybovať 

na kontinuu od stavu úplného zdravia po stav choroby (Nattiv et al., 2007). Existuje teda 

spektrum pre každú túto komponentu a odborníci sa odvracajú od zamerania sa len na 

extrémne body každej z nich - klinická porucha príjmu potravy, amenorea a osteoporóza.  

Predpokladá sa, že vývoj triády sleduje typický progresívny model. Športovkyňa, ktorá verí, 

že nižšia telesná hmotnosť môže zvýšiť šancu na úspech a spôsobí konkurenčnú výhodu, 

začne s redukčnou diétou. Z mnohých dôvodov sa jej stravovanie môže stať viac 

reštriktívnym a stravovacie návyky sú nezdravé. Obmedzovanie v príjme energie a 

patologická kontrola telesnej hmotnosti vedie k narušeniu menštruačného cyklu, čo má za 
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následok zníženie hodnôt estrogénu. Hypoestrogenizmus má negatívny dopad na zdravie 

kostí a môže dochádzať k porušovaniu kostnej denzity. Podľa tohto predpokladaného 

scenára sú poruchy v triáde prepojené, takže existencia jednej poruchy je spojená, priamo 

alebo nepriamo, s ostatnými (Beals & Meyer, 2007).  

 

V roku 2019 Koalícia ženskej atletickej triády prešla oficiálnou zmenou názvu na 

Koalícia ženskej a mužskej atletickej triády. Tento krok má upozorniť na najnovšie poznatky 

moderného výskumu, ktorý naznačuje, že u mužskej populácie športovcov dochádza k 

podobnému triadickému syndrómu ako u žien. Viac túto tému rozoberáme v kapitole 

venovanej modelu triády u mužov.  

V nasledujúcich podkapitolách uvádzame popis jednotlivých komponent a ich 

spektra podľa stanoviska ACSM.  

 

Energetická dostupnosť 

Spektrum energetickej dostupnosti sa pohybuje od optimálnej dostupnosti energie po 

nízku energetickú dostupnosť s alebo bez poruchy príjmu potravy. Energetická dostupnosť 

je definovaná ako príjem energie zo stravy, mínus energia vydaná pri cvičení, to znamená, 

aké množstvo energie je telu dostupné pre ostatné fyziologické funkcie. Ak je dostupnosť 

príliš nízka, fyziologické mechanizmy znižujú množstvo energie využitej na údržbu buniek, 

termoreguláciu, rast a reprodukciu. Táto kompenzácia vedie síce k obnove energetickej 

rovnováhy a k prežitiu, ale má negatívne dopady na zdravie človeka. Stabilná telesná 

hmotnosť u žien, ktoré trpia amenoreou naznačuje, že energetická rovnováha sa teda môže 

obnoviť aj v čase keď je energetická dostupnosť nízka.  

U niektorých športovcov sa objavujú aj klinické poruchy príjmu potravy, ktoré sú 

podrobnejšie rozobrané v kapitole zaoberajúcej sa poruchami príjmu potravy.  

 

Menštruačný cyklus 

Spektrum menštruačného cyklu sa pohybuje od eumenorey (normálny menštruačný 

cyklus) po amenoreu (menštruačný cyklus úplne chýba). V tomto rozsahu sa nachádza ešte 

oligomenorea, ktorá je charakterizovaná menštruačným cyklom trvajúcim viac ako 35 dní, 

ale bez výskytu luteálnej deficience a anovulácie. Pretože menštruačný cyklus dlhší ako 90 

dní je veľmi vzácny, amenorea je definovaná ako absencia menštruačného cyklu, ktorá trvá 

viac ako 3 mesiace. Amenorea, ktorá sa objaví po nástupe menštruácie sa nazýva sekundárna 

amenorea. Keď k menštruačnému cyklu u ženy nedôjde vôbec, hovorím o primárnej 
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amenoree. Mnoho retrospektívnych štúdií naznačuje, že u športovkýň dochádza k prvej 

menštruácii neskôr v porovnaní s bežnou populáciou (Stager, Wigglesworth & Hatler, 1990). 

Na tieto štúdie je však potrebné nazerať kriticky, pretože sú zo svojej retrospektívnej 

podstaty neobjektívne. Štúdie na zvieratách tiež ukazujú, že nízka energetická dostupnosť v 

období puberty potláča rast a oddiaľuje sexuálny vývoj (Schneider & Wade, 2000). 

 

Kostné zdravie  

Spektrum zdravia kostí sa pohybuje od optimálneho stavu kostí po osteoporózu. 

Osteoporóza je definovaná ako porucha kostry charakterizovaná zníženou pevnosťou kostí, 

ktorá predisponuje človeka k zvýšenému riziku zlomenín (Klibanski et al., 2001). Pevnosť 

kostí a riziko zlomenín závisia od hustoty a vnútornej štruktúry minerálov kostí a od kvality 

kostných bielkovín, čo môže vysvetliť, prečo jedna osoba trpí zlomeninami, zatiaľ čo iná s 

rovnakou kostnou minerálnou denzitou nie. Kostná minerálna denzita športovca odráža 

kumulatívnu históriu energetickej dostupnosti a u žien tiež stavu menštruačného cyklu, ako 

aj genetické predispozície a vystavenie iným výživovým, behaviorálnym a 

environmentálnym faktorom. Preto je dôležité zvážiť kde na kontinuu kostnej denzity sa 

športovec nachádza. Narušenie menštruačného cyklu nespôsobuje okamžitý začiatok 

osteoporózy, ale kostná demineralizácia sa začne pohybovať jej smerom. Taktiež obnovenie 

menštruačného cyklu nespôsobuje okamžitú obnovu optimálneho zdravia kostí, ale 

akumulácia minerálov začne postupne kostnú denzitu zlepšovať (Nattiv et al., 2007).  

 

5.1.1 Model triády u mužskej populácie športovcov  

Na základe doposiaľ dostupných dôkazov je pracovný model triády u mužskej 

atletickej populácie podobný modelu ženskej atletickej triády a popisuje tri navzájom 

súvisiace zložky. Konkrétne sa jedná o 1. nízku energetickú dostupnosť, 2. potlačenie 

reprodukčnej funkcie spojenej so zníženou hodnotou testosterónu a zlou kvalitou spermií a 

3. zhoršené kostné zdravie. Stále je potrebné doložiť vedecké dôkazy potrebné k popisu 

prepojenia a smeru pôsobenia týchto troch zložiek.  

 

Výskumov, ktoré sa zaoberajú prejavom tohto syndrómu u mužskej populácie 

športovcov je málo. Prierezové štúdie, ktoré referujú o hypogonadotropisme a znížených 

hodnotách testosterónu (Hackney, Sinning & Bruot, 1988) zlej kvalite spermií (De Souza & 

Miller, 1997)  a zvýšenom stupni stresových zlomenín (Barrack, 2017) naznačujú, že k 



 

30 

 

týmto komplikáciám dochádza u mužov súťažiacich v športoch, ktoré preferujú štíhlosť 

(vytrvalostné, anti-gravitačné, estetické športy a športy vo váhových kategóriách). Je však 

potrebné definovať mnohé detaily týchto komponent v mužskej atletickej triáde. Poznatky 

ohľadom syndrómu triády sú stále limitované čo do kvantity aj kvality dizajnu štúdií. 

Doposiaľ najsilnejšia podpora syndrómu triády u mužov je vyššia prevalencia narušeného 

stravovania a porúch príjmu potravy u mužských športovcov v porovnaní s kontrolnou 

skupinou z bežnej populácie, hlavne u športovcov, ktorí súťažia v športoch podporujúcich 

štíhlosť. Ďalej je k dispozícii niekoľko výskumov ohľadom potlačenia reprodukčnej funkcie, 

indikovanej zníženou koncentráciou testosterónu a zníženou pulzatilitou luteinizačného 

hormónu po dlhších obdobiach energetického nedostatku. Z dostupných údajov sa však zdá, 

že muži sú voči energetickému nedostatku odolnejší než ženy a dochádza u nich k rýchlemu 

návratu k východiskovým hodnotám (Geesmann et al., 2017). Podľa De Souza, Koltun & 

Williams (2019) je potrebné zamerať sa na manipuláciu s energiou a cvičením a testovať 

rôzne úrovne energetickej dostupnosti na veľkých vzorkách mužských športovcov, aby sme 

porozumeli vzťahu medzi energetickou dostupnosťou a jej dôsledkami na reprodukčné a 

kostné zdravie mužov.  

5.2 Relatívna energetická nedostatočnosť v športe  

Syndróm relatívnej energetickej nedostatočnosti v športe (RED-S - Relative Energy 

Deficiency in Sports) popisuje oslabenie niektorých fyziologických funkcií spôsobené 

relatívnym energetickým nedostatkom a zahŕňa napríklad poškodenie metabolizmu, 

reprodukčnej funkcie, kostrového zdravia, imunity, proteínovej syntézy či 

kardiovaskulárneho zdravia. Etiologickým faktorom tohto syndrómu je nízka energetická 

dostupnosť. Chronický nedostatok prijatej energie vedúci k tomuto syndrómu môže 

obmedziť tréningovú adaptáciu a zvýšiť riziko úrazu. Poškodzuje športový výkon u 

ženských aj mužských športovcov a môže sa vyskytovať nevedomky bez prítomnosti 

diagnostikovanej poruchy príjmu potravy. Vedecké dôkazy a klinické skúsenosti od roku 

2007 poukazujú na to, že etiologickým faktorom, ktorý je základným kameňom ženskej 

atletickej triády, je nedostatok energie v pomere k rovnováhe medzi príjmom energie z 

potravy a energetickými výdavkami potrebnými na zachovanie homeostázy, zdravia, 

vykonávania činností každodenného života a športových aktivít. Podľa autorov je zrejmé, že 

tento klinický fenomén nie je iba sumou troch komponent (energetická dostupnosť, 

reprodukčná funkcia a zdravie kostí) ale je to skôr syndróm vyplývajúci z relatívneho 

nedostatku energie, ktorý ovplyvňuje mnoho fyziologických funkcií a tiež psychologické 
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zdravie. Okrem vyššie spomenutého je zrejmé, že relatívny energetický nedostatok 

ovplyvňuje aj mužov. Podľa autorov je preto potrebná nová terminológia k presnejšiemu 

popisu klinického syndrómu pôvodne známeho ako ženská atletická triáda. Na základe 

interdisciplinárnych odborných znalostí teda zavádzajú komplexnejší a širší termín pre tento 

syndróm, ktorý zároveň zahŕňa to, čo odborníci nazývajú “ženská atletická triáda” a to 

Relatívna energetická nedostatočnosť v športe (Mountjoy, Sundgot-Borgen & Burke, 2014). 

 

Autori konsenzu RED-S naviac poskytli v roku 2018 aktualizovaný súhrn vedeckých 

poznatkov v oblasti tohto syndrómu, ktorého cieľ má byť zvyšovanie povedomia o ňom, 

poskytovanie znalostí v rámci klinickej aplikácie a adresovanie medzier v súčasných 

znalostiach (Mountjoy et al., 2018). Napriek tomu v roku 2019 ACSM (American College 

of Sports Medicine) vydala článok, v ktorom upozorňuje na to, aby sa pozornosť 

výskumníkov sústredila na vedeckú precíznosť v hodnotení doterajších poznatkov ohľadom 

tohto syndrómu. Podľa autorov článku výskum ohľadom relatívnej energetickej 

nedostatočnosti v športe nepodporuje súčasný konceptuálny model a budúci výskum by mal 

stanoviť klinický význam a jasne definovať komponenty syndrómu (Williams et al., 2019). 

Zároveň ale aj autori konceptu RED-S v svojom aktualizovanom súhrne znalosti odporúčajú 

zamerať vedeckú aktivitu na nasledujúce okruhy: identifikácia športovcov, ktorí sú vo 

zvýšenom riziku, prevencia tohto syndrómu, lepšiemu porozumeniu tomuto syndrómu u 

mužských športovcov, zdravotným a výkonovým následkom RED-S a liečbe a návratu k 

súťaženiu (Mountjoy et al., 2018).  

 

Napriek rastúcim dôkazom ohľadne existencie tohto syndrómu ostáva RED-S málo 

rozpoznávaný zdravotníkmi, trénermi a samotnými športovcami. Reštriktívne stravovanie a 

veľká tréningová záťaž však športovcov výrazne ohrozuje. V porovnaní s bežnou populáciou 

sa športovci nachádzajú bližšie k patologickému koncu spektra narušeného stravovania 

pretože je k vývoju patologických stravovacích návykov je u športovcov potrebná menšia 

zmena v stravovacom chovaní ako u nešportovcov. Ďalším dôvodom prečo sú športovci vo 

zvýšenom riziku môže byť ich osobnosť. Perfekcionizmus je často u športovcov vnímaný 

ako žiadúca vlastnosť, ale výskum naznačuje súvislosť medzi perfekcionizmom a poruchou 

príjmu potravy (Madigan, Stoeber & Passfield, 2017). Športovci tiež často zažívajú tlak 

prostredia na to, že musia vyzerať určitým spôsobom, jesť určité potraviny a robiť konkrétne 

množstvo tréningových jednotiek. Tlak na očakávania od športovcov môže prichádzať od 

rodiny, priateľov, trénera, médií či širokej verejnosti.  
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Zatiaľčo sa tento syndróm môže vyskytovať u oboch pohlaví, je veľmi 

pravdepodobné, že existujú určité rozdiely medzi biologickou odpoveďou na nízku 

energetickú dostupnosť u mužských športovcov v porovnaní so ženskou populáciou 

športovkýň. Prevalencia nízkej energetickej dostupnosti je pravdepodobne vyššia u 

ženských športovkýň ako u mužských športovcov, presné rozdiely však nie sú k dnešnému 

dňu známe. Aj keď existuje mnoho výhrad k nemožnosti určenia presnej hranice 

energetickej dostupnosti, pri ktorej sa začínajú objavovať symptómy RED-S, doterajší 

výskum naznačuje, že u žien pri energetickom príjme menej ako 30 kilokalórií na kilogram 

beztukovej telesnej hmoty začína byť mnoho fyziologických funkcií podstatne narušených. 

Laboratórne testovanie ukázalo, že optimálna energetická dostupnosť pre zdravie 

fyziologických funkcií sa pohybuje okolo 45 kilokalórii na kilogram beztukovej telesnej 

hmoty. Vzhľadom na variabilitu a telesné kompenzačné mechanizmy je však určenie tejto 

hranice nesmierne obtiažne a je potrebné riešiť každý prípad na individuálnej báze. Presná 

hranica a dĺžka trvania zníženej energetickej dostupnosti vedúcej k rozvoju syndrómu 

relatívnej energetickej nedostatočnosti u mužov zatiaľ nie je známa, ale sledovanie redukcie 

v úrovni testosterónu by mohla pomôcť s ich určením (Mountjoy et al., 2018).  

 

V roku 2018 bola publikovaná prvá a zatiaľ najväčšia štúdia, sledujúca vplyv nízkej 

energetickej dostupnosti na zdravotné a výkonové dôsledky v rámci konceptu relatívnej 

energetickej nedostatočnosti u populácie ženských športovkýň (Ackerman et al., 2018). 

Celkovo sa štúdie zúčastnilo 1000 športovkýň a priemerný vek bol 18.92 roka. Dáta boli 

získané pomocou dotazníka, ktorý obsahoval 133 položiek, ktoré sa dotazovali na všeobecný 

zdravotný stav, choroby, zranenia, výkon v športe a rizikové faktory rozvoja relatívnej 

energetickej nedostatočnosti a tiež ženskej atletickej triády. Dotazník bol revidovaný 

všeobecnými lekármi, endokrinológmi, vedcami v oblasti športu a univerzitnými 

športovcami pre obsahovú validitu.  Takmer polovica zúčastnených respondentiek (47.3%) 

sa nachádzala v skupine s nízkou energetickou dostupnosťou v súlade so zvoleným 

kritériom. Vzhľadom na to, že energetická dostupnosť sa overovala pomocou škály z 

dotazníka porúch príjmu potravy, ktorý môže zachytiť aj tých, ktorí sa nachádzajú v riziku 

pre nízku energetickú dostupnosť môže byť toto číslo nadhodnotené. Aj napriek tomu, 

pomocou štatistického modelovania tento screeningový nástroj preukázal viac zdravotných 

a výkonových poškodení u skupiny s nízkou energetickou dostupnosťou v porovnaní so 

skupinou optimálnou úrovňou energetickej dostupnosti.  

 



 

33 

 

Celkovo, výsledky tejto štúdie podporujú hypotézu, že nízka energetická dostupnosť 

je asociovaná s väčšinou zdravotných dôsledkov navrhovaných v modele relatívnej 

energetickej nedostatočnosti. Aj napriek tomu, že je doteraz vedecká evidencia modelu 

RED-S slabá, táto štúdia naznačuje, že existuje asociácia medzi nízkou energetickou 

dostupnosťou a endokrinologickými, metabolickými, psychologickými, kardiovaskulárnymi 

a gastrointestinálnymi potiažami. Konkrétne metabolické, psychologické a kardiovaskulárne 

problémy boli u skupiny s nízkou energetickou dostupnosťou dvakrát vyššie oproti skupine 

s optimálnou energetickou dostupnosťou. Zároveň bola nízka energetická dostupnosť silne 

asociovaná so všetkými vplyvmi v oblasti športového výkonu (znížená tréningová odpověd, 

zhoršený úsudok, znížená koordinácia a koncentrácia, iritabilita, depresia a zníženie 

vytrvalosti) okrem rizika zranenia. Autori však upozorňujú na to, že je nesmierne obtiažne 

identifikovať presný dôvod zníženého výkonu a k hlbšiemu porozumeniu mechanizmu, 

ktorý k tomuto deficitu prispieva sú potrebné ďalšie štúdie. U respondentiek zaradených do 

skupiny s nízkou energetickou dostupnosťou bol signifikantne vyšší priemer BMI ako u 

skupiny s optimálnou energetickou dostupnosťou, čo poukazuje na fakt, že nízka energetická 

dostupnosť nemusí byť stále zrejmá a viditeľná voľným okom pre špecialistov, ktorí so 

športovcom spolupracujú. Opäť teda autori upozorňujú na vysokú dôležitosť individuálneho 

posúdenia každého športovca (Ackerman et al., 2018). 

 

Obrázok č. 1: Súvislosti relatívnej energetickej nedostatočnosti. Získané z: https://www.centrumsportmed.cz/blog-

sportovni-medicina/2019/12/5/zdravi-i-vykon-v-ohrozeni-kdyz-vydavate-vice-energie-nez-prijimate 
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5.3 Psychologické súvislosti  

Zdravotné komplikácie, ktoré sa dávajú do súvislosti s týmto syndrómom detailnejšie 

rozoberáme v samostatnej kapitole. V rámci tejto kapitoly však rozoberieme psychologické 

súvislosti tohto syndrómu.  

 

Rôzne psychologické problémy môžu predchádzať alebo byť spôsobené pôsobením 

nízkej energetickej dostupnosti na organizmus jednotlivca. Ukazuje sa, že nízka energetická 

dostupnosť u športovcov negatívne koreluje s rôznymi aspektmi psychologického well-

beingu. Vyššia túžba po štíhlosti môže viesť k redukcii v príjmanej energii a tým pádom k 

nízkej energetickej dostupnosti. U ženských športovkýň bol vyšší skór v škále zisťujúcej 

túžbu po štíhlosti asociovaný so zníženým pokojovým výdajom energie, nižšou úrovňou 

hormónu T3 a vyššou úrovňou hormónu ghrelínu, ktorého úroveň stúpa v prípade, že je telo 

v energetickom nedostatku. Zároveň atléti, ktorí skórovali vyššie na škále túžby po štíhlosti, 

skórovali vyššie aj v oblasti neefektívnosti, kognitívneho obmedzenie a bulimických 

tendencií. U dospievajúcich žien, ktoré trpia na funkčnú hypotalamickú amenoreu sa 

častejšie objavovali mierne depresívne symptómy, psychosomatické problémy a znížená 

schopnosť zvládania stresu (De Souza et al., 2007).  

 

Štúdie adolescentov trpiacich poruchami príjmu potravy poukazujú na fakt, že táto 

skupina vykazuje zvýšené symptómy depresie, sociálnej neistoty a strachu z naberania 

telesnej hmotnosti v porovnaní s kontrolnou skupinou. Tieto poznatky sa do určitej miery 

prekrývajú s poznatkami vychádzajúcimi zo štúdie žien trpiacich na funkčnú hypotalamickú 

amenoreu, ale u tejto skupiny boli psychologické súvislosti menej výrazné (Bomba et al., 

2014).  

 

Výsledky štúdie mužských športovcov naznačujú, že stravovacie obmedzenie a 

budovanie svalov boli asociované so symptomatológiou bulímie (Petrie, Galli & Greenleaf, 

2014). Dodatočne, štúdia na vzorke mužských kulturistov naznačuje, že dlhotrvajúca 

dostupnosť energie približne 20-25 kilokalórii na kilogram beztukovej telesnej hmoty, ktorá 

sa v mnohých prípadoch vyskytuje v posledných fázach predsúťažnej kulturistickej diéty 

môže mať patologický efekt a negatívne psychologické následky, najčastejšie poruchy nálad 

(Fagerberg, 2017). Poruchy nálad sa môžu prejavovať zníženou motiváciou či energiou, 
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depresívnymi symptómami, ktoré sú v niektorých prípadoch sprevádzané myšlienkami na 

samovraždu a porušenými kognitívnymi funkciami (Hinton & Kubas, 2005).  

 

Pri zisťovaní prevalencie narušeného stravovania a porúch príjmu potravy sa väčšinou 

berie do úvahy typ športu a úroveň, na ktorej daný športovec súťaží. Zistenia sú však 

nekonzistentné a preto Turton, Goodwin & Meyer (2017) odporúčajú zamerať pozornosť 

výskumníkov na psycho-sociálne faktory, ktoré prispievajú zvyšovaniu rizika rozvoja 

psychopatológie porúch príjmu potravy. Ako jeden z faktorov, ktorý by mal byť braný do 

úvahy navrhujú úroveň športovcovej “identity športovca”. Vychádzajú pri tom z hypotézy, 

že vysoká úroveň identity športovca môže zvyšovať pravdepodobnosť kompulzívneho 

chovania a zároveň je pozitívne korelovaná so symptomatológiou porúch príjmu potravy u 

bežcov (Gapin & Petruzzello, 2011). Kompulzívne prejavy chovania sú tiež priamym 

rizikovým faktorom vzniku poruchy príjmu potravy (Davis, 1994). Zároveň športovci s 

vysokou identitou športovca nerešpektujú rady lekárov po zranení a vracajú sa k športu 

predčasne, často trpia depresiou, ktorá sa objavuje po zranení a ťažko sa vyrovnávajú s 

ukončením kariéry športovca. V rámci tejto štúdie sa však nenašla žiadna asociácia medzi 

vysokou identitou športovca a prejavmi porúch príjmu potravy (Turton, Goodwin & Meyer, 

2017).  
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6 Súvislosť syndrómov ženskej atletickej triády a RED-S s poškodením 

zdravia a zhoršením výkonu  

Nízka energetická dostupnosť je základným stavebným kameňom syndrómu ženskej 

atletickej triády a tiež relatívnej energetickej nedostatočnosti. Ukazuje sa, že sa môže stať 

základným stavebným kameňom mnohých zdravotných poškodení a tiež môže stáť za 

zhoršeným výkonom športovca (Mountjoy et al., 2018; Nattiv et al., 2007). 

6.1 Vplyv nízkej energetickej dostupnosti na zdravie 

Endokrinologický systém 

Vo výskumoch ženských športovkýň, ktoré sa nachádzajú v stave nízkej energetickej 

dostupnosti sa ukazuje, že tento stav zahŕňa narušenie v hypotalamo-hypofyzárno-

gonadálnej ose, zmeny vo funkcii štítnej žľazy, zmeny v hormónoch regulujúcich hlad (napr. 

znížená hladina leptínu a oxytocínu, zvýšená hladina ghrelinu), zníženie hladiny inzulínu, 

zvýšenú rezistenciu voči rastovému hormónu a zvýšené hladiny kortizolu. Predpokladá sa, 

že väčšina týchto hormonálnych zmien sa deje preto, aby telo zachovalo dostatok energie 

pre dôležitejšie telesné funkcie a vitálne procesy. Špecifické zmeny u mužov zatiaľ nie sú 

dostatočné podložené výskumom. Niektoré štúdie naznačujú, že u vytrvalostných 

športovcov s nízkou energetickou dostupnosťou dochádza k znižovaniu hladiny testosterónu 

(Allaway, Southmayd & De Souza, 2016; Logue et al., 2018). Zistenia sú však zatiaľ 

nekonzistentné a je potrebný ďalší výskum k stanoveniu konkrétnych mechanizmov. 

 

Menštruačný cyklus  

Vplyv nízkej energetickej dostupnosti na reprodukčné hormóny a menštruačný cyklus 

u ženských športovkýň je bohato popísanou témou, ale mechanizmus vzniku je stále málo 

objasnený. Loucks & Thuma (2003) vo svojom výskume krátkodobo (5 dní) znížili 

energetický príjem ženám so sedavým životným štýlom pod 30 kilokalórii na kilogram 

beztukovej telesnej hmotnosti a zistili, že pri tomto príjme u nich dochádza k zníženiu 

pulzatility luteinizačného hormónu. Wiliams et al. (2015) vo svojom výskume redukovali 

energetickú dostupnosť manipuláciou s prijatou energiou a energiou vydanou cvičením 

počas niekoľkých menštruačných cyklov u žien, ktoré sa nevenovali športu na pravidelnej 

báze a pred výskumom boli eumenorické, tj. mali menštruačný cyklus. Zistili, že narušenia 

menštruačného cyklu (zahŕňajúce poškodenie luteálnej fázy, anovuláciu, oligomenoreu) boli 

ovplyvnené veľkosťou energetického deficitu porovnávaného so základnou energetickou 

potrebou. Amenorea a narušenie menštruačného cyklu môže pretrvávať určitú dobu aj po 
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zvýšení energetickej dostupnosti a po normalizácii telesnej hmotnosti. Doba návratu 

normálneho menštruačného cyklu závisí na úrovni rozvratu endokrinologického systému, na 

dĺžke trvania stavu zníženej energetickej dostupnosti a na ďalších pridružených faktoroch. 

To znamená, že táto doba je u každej ženy individuálna a nedá sa predpovedať.  

 

Kostné zdravie  

Mnohé výskumy dokladajú, že nízka energetická dostupnosť má vplyv na zdravie 

kostí, predovšetkým u žien. Prierezové štúdie fyzicky aktívnych žien s 

oligomenoreou/amenoreou alebo zmeranou nízkou energetickou dostupnosťou demonštrujú 

zníženie kostnej minerálnej denzity potenciálne vedúce k vzniku osteoporózy, zmeny v 

mikoarchitektúre kostí, zníženie odhadu sily kostí a zvýšené riziko stresových zlomenín v 

porovnaní s eumenorickými športovkyňami a tými, ktoré majú dostatočný energetický 

príjem (Ackerman et al., 2011; Papageorgiou et al., 2018). Špecifická populácia športovcov 

sa nachádza vo zvýšenom riziku nízkej kostnej minerálnej denzity a to napríklad džokeji, 

bežci, plavci a cyklisti (Barrack et al., 2017). Pozitívny vplyv vitamínu D a vápnika na 

zdravie kostí je podporený výskumom, je teda nesmierne dôležité, aby strava športovca 

obsahovala tieto látky v dostatočných množstvách. Tvorba kostí je znížená keď energetická 

dostupnosť klesne pod 30 kilokalórií na kilogram beztukovej hmotnosti. Energetický deficit 

má teda tlmiaci účinok na tvorbu kostí zatiaľčo nedostatok estrogénu prispieva k zvýšenému 

odvápňovaniu kostí, to znamená, že oba nedostatky prispievajú nezávisle ale aj spoločne k 

strate kostného tkaniva (Ihle & Loucks, 2004). Cieľom liečby by mala byť obnova stratenej 

kostnej hmoty a zníženie rizika zlomenín v neskoršom veku. Úspech liečby závisí na 

psychickom a nutričnom stave športovca, na dĺžke trvania zníženej energetickej dostupnosti 

a na prítomnosti ďalších rizikových faktorov osteoporózy (Tietjen-Smith, 2008).   

 

Kardiovaskulárny systém  

Ateroskleróza so skorým začiatkom môže byť asociovaná so zníženou hladinou 

estrogénu a s funkčnou hypotalamickou amenoreou u mladých športovkýň (O'Donnel, 

Goodman & Harvey, 2001). U amenoreických žien sa objavuje endoteliálna dysfunkcia a 

lipidový profil mimo normu (Hoch et al.,  2007). O'Donnel et al. (2015) vo svojej štúdii 

zistili, že amenoreické športovkyne mali v porovnaní s eumenoreickými nižší krvný tlak a 

tep. Pri stavoch závažne nízkej energetickej dostupnosti, ktorá sa objavuje napríklad pri 

mentálnej anorexii sa môžu objavovať výrazné kardiovaskulárne zmeny zahŕňajúce 
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abnormality srdcovej chlopne, závažnú bradykardiu, hypotenziu a arytmiu srdca (Spaulding-

Barclay, Stern & Mehler, 2016).  

 

Gastrointestinálny systém  

Pri stavoch závažne nízkej energetickej dostupnosti bol sledovaný negatívny vplyv na 

celý gastrointestinálny trakt. Prejavili sa poškodenia vo funkcii zvierača, oddialené 

vyprázdnenie žalúdka, zápcha a tiež zrýchlenie času prechodu potravy tenkým črevom 

(Norris et al., 2016). Ackerman et al. (2018) vo svojom prieskume na populácii amerických 

športovkýň zistili, že tie, ktoré vykazovali markery naznačujúce nízku energetickú 

dostupnosť tiež vykazovali vyšší výskyt úniku stolice alebo zápchy oproti tým, ktorých 

energetický príjem bol považovaný za optimálny. U športovcov trpiacich klinickou 

poruchou príjmu potravy purgatívneho typu (zvracanie, užívanie laxatív) môže dochádzať k 

erózii zubnej skloviny, zápalu pažeráka, vredom či celkovej dehydratácii a elektrolytovým 

abnormalitám. Najčastejšie problémy sa objavujú v motilite čriev, čo sa prejaví spomaleným 

alebo výrazne zrýchleným vyprázdňovaním (Tietjen-Smith, 2008).  

6.2 Vplyv nízkej energetickej dostupnosti na športový výkon 

Intervenčných štúdií, ktoré by sa zaoberali vplyvom dlhodobej reštrikcie energie na 

športový výkon je zatiaľ nedostatok. Predpokladá sa však, že pretrvávajúca nízka dostupnosť 

energie môže mať negatívny vplyv na športový výkon skrz rôzne nepriame mechanizmy 

(napr. narušená regenerácia vedie k predčasnej redukcii vo fyzickej, psychologickej a 

mentálnej kapacite a poškodeniu v optimálnej tvorbe svalovej hmoty). Ďalej môže nízka 

energetická dostupnosť zasahovať do optimálneho športového výkonu prostredníctvom 

narušenia jeho kľúčových procesov ako je zásoba glykogénu, proteínová syntéza či 

zabraňovanie konzistentnému tréningu kvôli zvýšenému riziku zranenia a choroby (Areta et 

al., 2014). Podľa Ackerman et al. (2018) vykazujú športovci s nízkou energetickou 

dostupnosťou zníženie v tréningovej adaptácii a koordinácii. Taktiež sa u nich objavuje 

zhoršený úsudok, čo môže predstavovať problém hlavne v kolektívnych športoch a športoch, 

kde je potrebné taktizovať. Jedinci so zníženým energetickým príjmom vykazujú tiež 

zhoršenú schopnosť regenerácie a koncentrácie.  

 

Napriek významnosti týchto súvislostí sa len nedávno začali štúdie snažiť zmerať 

priamy vplyv nízkej energetickej dostupnosti na športový výkon. Silva & Paiva (2016) vo 

svojej štúdii zistili, že súťažný úspech (udávaný ako poradie v súťaží) negatívne koreluje s 
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energetickou dostupnosťou u elitných rytmických gymnastov. Tornberg et al. (2017) nenašli 

žiadny rozdiel v aeróbnej kapacite (VO2, O2, (mL/min/kg)) medzi elitnými eumenoreickými 

vytrvalostnými atlétkami a tými so sekundárnou amenoreou napriek nižšej telesnej 

hmotnosti a nižšiemu podielu tuku v tele u amenoreických atlétiek. Zároveň však mali 

amenoreické atlétky nižšií neuromuskulárny výkon (meraný ako sila a vytrvalosť svalov 

nohy) a reakčný čas v porovnaní s eumenoreickými atlétkami. Všeobecne sa usiluje o väčší 

podiel svalov k celkovej telesnej hmotnosti ako dôležitý predpoklad bežeckého výkonu, táto 

štúdia však naznačuje, že dosiahnutie telesného ideálu alebo ideálnej váhy prostredníctvom 

závažnej a dlhotrvajúcej energetickej reštrikcie môže pravdepodobne negatívne ovplyvniť 

športový výkon a zdravie.  

 

Vzhľadom na to, že je v tejto oblasti štúdií nedostatok, a výsledky tých, ktoré sa touto 

problematikou zaoberajú nie sú jednoznačné a veľmi často sa líšia, odporúčajú Mountjoy et 

al. (2018) dizajnovať robustné štúdie na veľkých vzorkách populácie športovcov, ktoré budú 

zahŕňať náhodné zaradenie športovcov do intervenčných skupín, aby sme mohli objasniť a 

vysvetliť priamy efekt nízkej energetickej dostupnosti na tréningovú adaptáciu a športový 

výkon.  
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7 Prevencia  

Najdôležitejšou súčasťou prevencie je v tomto prípade zvyšovanie povedomia o výskyte 

porúch príjmu potravy, narušeného stravovania a z toho vyplývajúcich syndrómov medzi 

špecialistami, ktorí spolupracujú so športovcami a medzi samotnými športovcami. Aktuálne 

znalosti poukazujú na fakt, že povedomie a schopnosť identifikácie týchto dvoch syndrómov 

je pomerne nízka. Prieskumy naznačujú, že menej ako 50% špecialistov spolupracujúcich so 

športovcami by bolo schopných identifikovať komponentny ženskej atletickej triády. V 

prieskume, ktorého sa zúčastnilo 931 všeobecných lekárov, sa ukázalo, že len 37% z nich 

malo povedomie o triáde a len polovica z nich by bola schopná športovca liečiť, prípadne 

vedela kam ho má odkázať (Curry et al. 2015). V roku 2018 prebehol v rámci konferencie 

športovej medicíny krátky prieskum povedomia o týchto dvoch syndrómoch, kde sa 

dotazovali na syndróm ženskej atletickej triády a syndróm relatívnej energetickej 

nedostatočnosti oddelene. Ukázalo sa, že 76% respondentov malo povedomie o ženskej 

atletickej triáde ale len 29% respondentov bolo oboznámených s problematikou relatívnej 

energetickej nedostatočnosti. Výsledky tohto prieskumu sú však pomerne výrazne 

limitované. Na dotazník odpovedalo len 163 respondentov a prieskum sa odohrával priamo 

na konferencii športovej medicíny, ktorá zahŕňala prezentácie v oblasti týchto dvoch tém 

(Tenforde et al., 2020). 

 

V zahraničí vznikajú rôzne preventívne programy, zamerané na znižovanie rizika a 

zvyšovanie povedomia o existencii týchto problémov medzi športovcami. Podľa De Bruin 

(2017) by mala efektívna prevencia narušeného stravovania a porúch príjmu potravy byť 

zameraná individuálne, byť gender špecifická, využívať pomoc významných druhých a 

zahŕňať zmeny v športových predpisoch a zdravotnom systéme. Ukazuje sa, že veľmi 

efektívne sú rôzne variácie vzdelávacích peer programov (Bar et al., 2016). 

7.1 Odporúčania ohľadom prevencie 

Jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich odporúčaní je, že by športovcom mali byť 

poskytnuté destigmatizujúce informácie ohľadom porúch príjmu potravy skrz úprimnú, 

otvorenú a faktickú diskusiu. Pozornosť autorít by sa mala sústreďovať na odstránenie 

strachu z debaty o týchto problémoch a taktiež na odstránenie stigmatizácie, hanby a pocitov 

viny, ktoré môžu športovcov odradiť od vyhľadania potrebnej pomoci. K naplneniu tohto 

ultimátneho cieľa je potrebné zvyšovať povedomie o tom, že existujú efektívne a dostupné 

cesty ako tieto problémy riešiť. Ďalej by mali mať športovci dostatok informácií o 
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potenciálne škodlivom pôsobení patologickej kontroly telesnej hmotnosti pretože niektoré z 

nich sú samotnými športovcami vnímané ako nevyhnutné pre zlepšovanie výkonu. Jednou z 

možností vzdelávania sú voľne dostupné informácie na internete. Tieto informácie však nie 

sú kontrolované a je potrebné, aby odborníci pracujúci so športovcami mali povedomie o 

existencii nebezpečných webov, ktoré promujú a nabádajú k pokračovaniu v nezdravých 

vzorcoch chovania (napríklad weby “pro-ana” propagujúce anorexiu a “pro-mia” weby 

propagujúce bulímiu). Ďalšou dôležitou súčasťou je zásobiť športovcov informáciami 

ohľadom vhodných a správnych výživových praktík. Pre športovca môže byť výzvou 

dodržiavať stravovacie odporúčania a udržiavať dostatočný energetický príjem. K tomu, aby 

energetickým príjmom vyvažovali svoj energetický výdaj musia dennodenne voliť správne 

potraviny, ktoré pokrývajú náročné požiadavky kladené na ich organizmus a je teda 

nesmierne dôležité, aby mali základné vedomosti o tom, ako si zostaviť jedálniček 

pokrývajúci tieto potreby (Bonci et al., 2008).  

 

Tréneri a kouči, ktorí sú so športovcom v dennom kontakte majú jedinečnú pozíciu pri 

ovplyvňovaní nezdravého prístupu k stravovaniu, ktorý môže mať za následok rozvoj 

poruchy príjmu potravy. Odporúčania pre trénerov sa týkajú hlavne ich ďalšieho vzdelávania 

a zdôrazňujú potrebu posunu od vzdelávania do praxe. Bohužiaľ, nároky kladené na trénera  

majú často za následok rozhodnutia, ktoré nie sú vždy v súlade s najlepším záujmom 

športovca. Túto skutočnosť ďalej komplikuje fakt, že mnohým trénerom chýba dostatočné 

vzdelanie v psychológii športu, výžive a športovej medicíne. Výskumy naznačujú, že 

univerzitní kouči a tréneri by mohli mať úžitok zo vzdelávacích programov zahŕňajúcich 

informácie o poruchách príjmu potravy a stratégie ako vhodne komunikovať so zverenými 

športovcami ohľadom problémov spojených s výživou a telesnou hmotnosťou (Turk et al., 

1999). Ukazuje sa, že čím osvietenejší sú kouči a tréneri ohľadom výživových problémov 

populácie športovcov, tým pravdepodobnejšie sa budú riadiť výživovými odporúčaniami a 

budú zdôrazňovať význam zdravého životného štýlu namiesto sústredenia sa na váhové 

štandardy spojené s konkrétnym typom športu. Zároveň vykazujú lepšie porozumenie 

skutočnosti, že telesná hmotnosť je pre mnohých športovcov, obzvlášť ženy,  veľmi citlivou 

a osobnou témou (Gill, 1993). Nowicka et al. (2013) vo svojej štúdií zisťovali znalosti 

koučov a trénerov ohľadom porúch príjmu potravy a ich schopnosti včasnej identifikácie 

problému a postojov ohľadom výživy. Výskum poukázal na fakt, že kouči a tréneri majú 

tendenciu podhodnocovať význam výživových problémov u športovcov.  
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7.2 Možnosti prevencie  

Na základe metaanalýzy 13 intervenčných programov sa ukazuje, že najúspešnejšie sú 

tie intervencie, ktoré majú dlhšie trvanie, vyššiu intenzitu stretávania a vyššiu mieru udržania 

športovcov v programe. Úspešné intervencie sa tiež okrem samotnej výživy zameriavali na 

posilňovanie psychologických charakteristík ako je napríklad sebavedomie či self-efficacy 

športovcov (Sandgren, Haycraft & Plateau, 2020). Dobrým príkladom môže byť 4-týždňový 

program pre ženské tanečnice. Tento program bol vedený rovesníkmi a viedol k zvýšenému 

povedomiu o správnej výžive a riziku porúch príjmu potravy. Zároveň viedol k zníženým 

skórom na škále depresivity, strachu z dospievania, nespokojnosti s vlastným telom a túžbe 

po štíhlosti (Torres-McGehee et al., 2011). Ďalším úspešným programom je “Female Athlete 

Body Project”. Tento program je opäť vedený rovesníkmi a zameriava sa na problémy 

spojené s internalizáciou štíhleho ideálu, bulimickú patológiu, diétne obmedzenia, obavy z 

naberania telesnej hmotnosti a poruchy nálady (Becker et al., 2012).  

Mnohé štúdie sa zameriavajú na to, ako podporiť koučov v tom, aby mali dostatok 

znalosti a ovládali vhodné intervenčné stratégie. Selby & Reel (2011) vypracovali 

sprievodcu o poruchách príjmu potravy pre športových koučov a trénerov, ktorá popisuje 

ako rozpoznať signály a náznaky rozvoja poruchy u športovcov a taktiež vhodné reakčné 

stratégie pri podozrení na poruchu príjmu potravy u zvereného športovca. Skorá identifikácia 

rozvoja poruchy príjmu potravy je totiž rozhodujúca pre prognózu a úspešný proces 

zotavenia (Bonci et al., 2008).  

 

Podľa Currie (2010) sú v oblasti estetických športov a športov, v ktorých sa súťaží vo 

váhových kategóriách, extrémne diétovanie a poruchy príjmu potravy takmer súčasťou 

kultúry. Odporúčania by sa mali vzťahovať k prevencii extrémneho diétovania, optimalizácii 

príjmu energie a nutrientov a o možnostiach ako pristupovať k športovcom, ktorí chcú 

manipulovať telesnou hmotnosťou za účelom zlepšovania výkonu (Rodriguez et al., 2009).  

 

Bonci et al. (2008) vidia kľúč k funkčnej prevencii v založení siete kvalifikovaných a 

vzdelaných profesionálov, ktorí sú schopní intervenovať a poskytovať bezproblémovú 

kontinuálnu starostlivosť. Ako potrebné tiež vnímajú zaviesť screeningové opatrenia na 

včasné odhalenie a vyvinúť vzdelávacie iniciatívy v oblasti prevencie. Všetci športovci by 

mali byť oboznámení s významom optimálnej výživy v redukcii rizika zdravotných a 

výkonových problémov spojených s dlhodobým nedostatkom energie. Manažment 
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športovcov si vyžaduje interdisciplinárny prístup a spoluprácu medzi všeobecnými lekármi, 

odborníkmi na výživu, psychológmi, certifikovanými trénermi, koučmi a všetkými ďalšími 

osobami, ktoré so športovcom spolupracujú, aby sa dosiahlo žiaducich výsledkov  

7.3 Protektívne psychologické faktory 

Optimálna miera sebavedomia  

Mnohé štúdie preukázali asociáciu medzi nižšou úrovňou sebavedomia a vyššou 

úrovňou patologických prejavov porúch príjmu potravy a nespokojnosti s vlastným telom 

(Petrie, Greenleaf & Martin, 2010; Shariff & Yasin, 2005). Ukazuje sa, že sebavedomie 

zmierňuje vzťah medzi nespokojnosťou s vlastným telom a prejavmi porúch príjmu potravy, 

pričom nespokojnosť s vlastným telom bola silne asociovaná s vyššou úrovňou 

symptomatológie porúch príjmu potravy pri nízkej úrovni sebavedomia oproti vyšším 

mieram sebavedomia (Brannan & Petrie, 2011). Výskum zameraný na sebavedomie u 

detských a adolescentných športovcov naznačuje, že účasť v športe môže pozitívne 

ovplyvňovať mieru sebavedomia prostredníctvom pocitu fyzickej kompetentnosti (Smolak 

et al., 2000). Berry & Howe (2000) sa však domnievajú, že táto pozitívna asociácia sa nemusí 

objavovať v kontexte estetických športov (napr. gymnastika), u ktorých záleží na vzhľade 

tela rovnako ako na samotnom výkone.  

 

Pozitívny body-image  

Body-image vyjadruje “mentálnu reprezentáciu, ktorú má osoba ohľadom svojho 

fyzického vzhľadu, ako aj pozitívne či negatívne pocity spojené s tvarom a veľkosťou svojho 

tela”. Výskumy naznačujú, že narušenie v oblasti body-image často predchádza rozvoju 

poruchy príjmu potravy (Gardner, 2001). Podľa meta-analýzy 78 štúdií, ktoré zisťovali 

body-image u športovcov sa ukazuje, že športovci majú o niečo pozitívnejší body-image ako 

nešportovci (Hausenblaus & Symons Downs, 2001). Na základe zistení, že pozitívny body-

image môže pôsobiť ako protektívny faktor rozvoja porúch príjmu potravy (Striegel-Moore 

& Cachelin, 1999) De Bruin, Oudejans & Bakker (2007) odporúčajú zamerať preventívne 

stratégie na propagáciu a zvyšovanie pozitívneho body-image u športovcov od útleho veku.  

 

Kritický náhľad na “telesný ideál” vytváraný médiami  

V dnešnej dobe viac ako kedykoľvek predtým je väčšina ľudí už od útleho veku 

vystavovaná pôsobeniu médií. Okrem televízie a časopisov má momentálne najväčší vplyv 

internet a sociálne siete. Aj keď sa v dnešnej dobe už vie, že fotky modeliek a modelov sú 
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retušované a ich telá v skutočnosti nie sú tak bezchybné, v citlivom veku pred a okolo 

puberty môže mať častá expozícia “telesnému ideálu” vytváranému médiami za následok 

seba-objektifikáciu (Slater & Tiggemann, 2015). Dokonca sa ukazuje, že čoraz mladšie deti 

(6-11) vykazujú známky objektifikácie vlastného tela. Aj keď je prevalencia plne 

rozvinutých porúch príjmu potravy v tomto veku pomerne nízka, narušený body-image či 

prejavy symptómov porúch príjmu potravy a nespokojnosť s vlastným telom sa podľa 

autorov austrálskeho výskumu Jongenelis, Byrne & Pettigrew (2014) vyskytujú pomerne 

často a to približne u 32-55% dievčat a 15-44% chlapcov zo vzorky 250 detí vo veku 6 až 

11 rokov. To znamená, že je dôležité posilňovať mediálnu gramotnosť už od útleho veku a 

regulovať jej vplyv na psychiku dieťaťa, pretože sa ukazuje, že rovnako ako dospelí, aj deti 

sa nachádzajú v riziku negatívnych dôsledkov pôsobenia médií na spokojnosť s vlastným 

telom a body-image.  

 

Nízka miera úzkostnosti a úzkostlivosti  

Športovci, ktorí vykazujú vyššiu mieru úzkostnosti a úzkostlivosti tiež preukazujú 

vyššiu mieru symptomatológie porúch príjmu potravy a vyššiu túžbu po štíhlosti. Zároveň, 

ak stúpa úroveň úzkosti typicky klesá športový výkon (Holm-Denoma et al., 2009). Autori 

preto vyvodzujú, že nižšia miera úzkostnosti by mohla znižovať tendencie k narušeniu 

stravovacieho chovania a preto odporúčajú zamerať sa na znižovanie miery úzkostnosti 

prostredníctvom spolupráce s psychológmi a psychoterapeutmi.  

 

Psychologický well-being 

Psychologický well-being bol konceptualizovaný ako šťastie alebo potešenie 

(Kahneman, Diener & Schwarz, 1999). Subjektívny well-being je definovaný troma 

oddelenými ale asociovanými komponentami: životná spokojnosť, pozitívny afekt a 

absencia negatívneho afektu (Diener, Lucas & Oishi, 2002). Brannan & Petrie (2011) na 

základe predchádzajúcich výskumov určili komponenty well-beingu (seba-determinácia, 

optimizmus, životná spokojnosť a sebavedomie) a  overovali ich efekt na bulimickú 

symptomatológiu. Výsledky výskumu ukázali, že všetky komponenty inviduálne ale aj 

spoločne pôsobia na zmierňovanie vzťahu medzi nespokojnosťou s vlastným telom a 

bulimickou symptomatológiou. Autori to vysvetľujú tak, že u športujúcich žien, ktoré 

skóruju vysoko vo všetkých komponentách a zároveň majú vysoký skór v komponente 

nespokojnosti s vlastným telom sa prejavuje nízka miera bulimickej symptomatológie a teda 

má táto nespokojnosť minimálny vplyv na ich skúsenosti, ciele, hodnoty a to ako sa cítia 
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ohľadom seba. Aj keď tieto ženy zažívajú určitú mieru nespokojnosti s vlastným telom, tejto 

nespokojnosti prikladajú menší význam. Zmierili sa so skutočnosťou, že ich telo nenapĺňa 

telesný ideál spoločnosti a tým pádom táto skutočnosť nemá tak výrazný vplyv na celkové 

vnímanie ich života.  

 

Ciele zamerané na schopnosti a proces skôr než na výsledky  

Zameranie sa na procesne orientované ciele nielenže vedú k zlepšeniu výkonu, ale 

prinášajú tiež zlepšenie v psychologických faktoroch ako je koncentrácia, úzkosť či self-

efficacy (Kingston & Hardy, 1997). Nastavovanie si procesne orientovaných cieľov 

dovoľujú športovcom nastaviť optimálne výzvy, zamerať sa na proces a učenie sa schopností 

skôr ako na výsledok a porovnávať predošlý a aktuálny výkon. Zároveň tieto procesne 

orientované ciele posilňujú pozitívne prežívanie tréningu a prípravy (Horn & Harris, 2002). 

McCarthy et al. (2010) vo svojej štúdií experimentálne overovali vplyv cieľov zameraných 

na proces a osvojenie si žiaducich schopností na pozitívne prežívanie. V rámci experimentu 

si každý z participantov viedol svoj denník, do ktorého si zaznamenával ciele, ktoré mu 

pomohol stanoviť športový psychológ a tieto ciele boli vo väčšine prípadov zamerané skôr 

na proces ako na samotný výsledok. Všetci participanti vykazovali štatisticky signifikantné 

zvýšenie v pozitívnom prežívaní.  

7.4 Konkrétne odporúčania pri podozrení na problémy v oblasti stravovania 

Každé podozrenie, že športovec bojuje s narušeným stravovaním by malo byť 

vnímané seriózne a je potrebné podniknúť kroky k tomu, aby sa športovec vyhol zdravotným 

dôsledkom. Vzhľadom na to, že je to významne citlivá téma, je potrebné k športovcovi 

pristupovať s porozumením a starostlivosťou. Zároveň je potrebné pracovať s tým, že ide 

iba o podozrenie namiesto obvinenia športovca, že má problém v oblasti príjmu potravy. 

Tipy a odporúčania na to, čo by tréner mal, prípadne nemal robiť, aby sa aktívne pričiňoval 

k zabraňovaniu rozvoja týchto problémov uvádzame v podkapitole Tréner a jeho spôsob 

komunikácie. Nižšie uvádzame tipy ako pracovať so športovcom, u ktorého máme 

podozrenie na narušené stravovanie. Tieto informácie vychádzajú zo sprievodcu pre trénerov 

a koučov (Selby & Reel, 2011).  

 K rozhovoru so športovcom vždy zvoľte miesto, kde budete mať súkromie. 

Ubezpečte sa, že vás pri vašom rozhovore nemôže počuť nikto iný. Narušenie 

v oblasti stravovania je výrazne citlivá téma a váš zverenec sa môže cítiť v ohrození, 
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že sa o tom dozvedia ostatní športovci. Ak máte podozrenie, že sa tento problém 

vyskytuje u viacerých vašich športovcov, jednajte s nimi za každých okolností 

individuálne.  

 Ak je to možné, zamedzte používaniu termínu „porucha príjmu potravy“. Tento 

termín je na extrémnej strane celého spektra problémov v stravovaní. Nenaznačujte 

a netlačte športovca do tejto diagnózy. Vyjadrite svoje obavy a naznačte športovcovi, 

že uňho pozorujete určité zmeny v energii či výkone. Nechajte športovca vysvetliť 

svoju situáciu a nesnažte sa ho z ničoho usvedčiť. Príliš násilné jednanie môže 

posunúť športovca do obranného chovania. Namiesto obviňovania či navrhovania 

diagnóz sa snažte navodiť dôvernú atmosféru a naslúchať športovcovi.  

 Dôsledne vyjadrujte svoje obavy o športovca – kľudne ich opakujte viackrát. Je 

veľmi dôležité, aby ste dal športovcovi najavo svoje obavy a to, že oňho máte starosť. 

Snažte sa uviesť situácie, ktoré vás k tomu vedú a nechajte športovca na to reagovať.  

 Majte pripravený zoznam špecialistov, na ktorých môžete športovca odkázať, 

prípadne mu sprostredkovať kontakt. V prípade, že športovec pripustí, že má 

problém, je výhodné mať pripravený zoznam špecialistov, na ktorých sa môže 

obrátiť. Špecialisti na zozname by mali byť vybraní starostlivo a mali by byť skúsení 

v práci so športovcami. Zapojte do rozhodnutia aj športovca, opýtajte sa ho, s kým 

by sa cítil natoľko pohodlne, že by mohol začať svoj problém riešiť.  

 Vždy športovca podporujte a rešpektujte odporúčania špecialistov. Niektoré 

odporúčania môžu zahŕňať znížený tréningový objem, či úplne zamedzenie príprave 

na súťaž. Vždy rešpektujte odporúčania špecialistov a vyjadrite športovcovi plnú 

podporu. Je veľmi dôležité, aby športovec cítil plnú podporu, ktorá mu môže 

dopomôcť v uvedomení si dôležitosti nápravy nezdravých návykov vedúcich 

k zdravotným problémom a zníženému výkonu.  
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Výskumná časť 

1. Výskumný projekt a jeho ciele  

Empirická časť diplomovej práce je založená na kvalitatívnom prístupe a zaoberá sa 

psycho-sociálnymi faktormi, ktoré vedú k vzniku narušenia v oblasti príjmu potravy u 

športovcov na súťažnej úrovni. Výskum má povahu exploratívnej štúdie a snaží sa zachytiť, 

ktoré faktory mohli u jednotlivých športovcov viesť k vzniku a rozvoju problémov 

s výživou. Tento výskumný projekt sa nesnaží o generalizáciu zistených informácií, ale o 

detailný popis individuálnej problematiky a zachytenie podstaty sledovaných javov. 

Kvalitatívny prístup bol zvolený na základe doporučení zahraničných výskumníkov 

zaoberajúcich sa narušeným stravovaním a poruchami príjmu potravy u športovcov. Podľa 

nich je potrebné zvýšiť množstvo kvalitatívnych štúdií, ktoré kladú dôraz na subjektívnu 

skúsenosť namiesto serializácie príznakov, aby sa dosiahlo hlbšieho porozumenia poruchám 

príjmu potravy v športe (Papathomas & Lavallee, 2012).  

Výskum je založený na využití klinickej výskumnej metódy a to rozhovoru. 

Rozhovor je doplnený o psychologickú diagnostiku, ktorá sa zameriava na mieru stresu, 

motiváciu k výkonu a mieru úzkostnosti a úzkostlivosti. Využité metódy detailnejšie 

popisujeme v kapitole venovanej metódam získavania dát.  

Hlavným cieľom výskumu je popis tohoto pomerne rozšíreného problému do hĺbky 

a zachytenie psycho-sociálnych faktorov, ktoré môžu prispievať k vzniku narušenia 

stravovacích návykov a viesť až k rozvoju poruchy príjmu potravy. Prínos tejto diplomovej 

práce vidíme v pomenovaní a detailnom popísaní pomerne aktuálneho problému, o ktorom 

sa v česko-slovenskom prostredí zmieňuje doposiaľ len veľmi málo publikácií. Na trhu 

chýba ucelená publikácia, s aktuálnymi informáciami, ktorá by okrem objektívnych 

výživových doporučení popisovala aj subjektívnu stránku stravovania športovcov a 

zaoberala sa narušeným stravovacím chovaním. 

1.1. Výskumné otázky  

S ohľadom na kvalitatívnu povahu a ciele výskumného projektu sme si stanovili nasledujúce 

výskumné otázky:  

 Aké psycho-sociálne faktory sa objavili u jednotlivých športovcov na začiatku 

vzniku problémov v oblasti výživy?  
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 Ktoré faktory pôsobili protektívne a pomohli športovcom k uvedomeniu si svojich 

problémov a posunuli ich na ceste k uzdraveniu?  

 Čo naopak považujú jednotliví športovci za rizikové vo vzniku a rozvoji problémov 

v stravovaní? 

 Sú nejaké spoločné faktory, ktoré sa vyskytujú naprieč individuálnymi prípadmi?  

 Aké dimenzie dotazníka motivácie k výkonu sú pre výskumný súbor spoločné?  
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2. Dizajn výskumného projektu 

Do výskumnej štúdie sme zvolili kvalitatívny prístup z dôvodu hlbšieho 

porozumenia subjektívnej skúsenosti. Tento typ výskumu je momentálne doporučovaný aj 

zahraničnými odborníkmi (Papathomas & Lavallee, 2012).  

Výskumná štúdia sa skladá z kombinácie dvoch metód zberu dát a to: rozhovor a 

psychologická diagnostika. Podrobnejší popis použitých psychodiagnostikých metód je 

popísaný v kapitole Metódy zberu dát. K rozhovoru bola pripravená osnova s tématickými 

okruhmi otázok na základe konzultácie so športovým psychológom a počas rozhovoru sa 

výskumník dotazoval na doplňujúce informácie k jednotlivým oblastiam, to znamená, že sa 

jednalo o pološtruktúrovaný rozhovor. Časová dotácia na jeden rozhovor bola 70 až 90 

minút. Osnova rozhovoru bola pripravená s ohľadom na výskumné otázky a účel výskumu.  

Respondenti boli najprv kontaktovaní telefonicky a bol zistený záujem zúčastniť sa 

štúdie. V telefonáte im výskumník objasnil ciele a účel výskumu. Ďalej bola každému 

respondentovi oznámená možnosť kedykoľvek od výskumu odstúpiť. V rámci telefonátu 

bola respondentovi priblížená štruktúra rozhovoru a význam psychodiagnostických 

dotazníkov. Každý z respondentov bol vopred oboznámený s časovou investíciou do účasti 

(90 minút psychodiagnostika, maximálne 90 minút rozhovor) a taktiež každý z respondentov 

absolvoval telefonickú spätnú väzbu a interpretáciu vyplnených diagnostických dotazníkov. 

Respondenti to vnímali ako príležitosť niečo sa o sebe dozvedieť a možnosť na to naviazať 

v rámci osobného rozvoja.  

V rámci každej z týchto 6 prípadových štúdií bol rozhovor vykonaný online formou, 

prostredníctvom aplikácie Skype. Online forma bola zvolená s ohľadom na rôzne miesta 

bydliska respondentov a výskumníka a tým pádom nemožnosť vykonania rozhovoru formou 

osobného stretnutia. Táto forma bola pre výskumníka náročná hlavne z dôvodu nemožnosti 

vytvoriť dôvernejšiu atmosféru. Každopádne, z hľadiska zdeľovania informácií zo strany 

respondentov sa zdala byť táto forma prijateľnejšia. Online prostredie pravdepodobne 

vytvára akýsi pocit anonymity.  

Získané dáta sú spracované do podoby jednotlivých prípadových štúdií. V kapitole 

Zhrnutie všetkých výsledkov uvádzame krátke zhrnutie získaných dát. S ohľadom na 

charakter štúdie získané dáta medzi sebou neporovnávame, ale v kapitole zhrnujúcej získané 

informácie sa snažíme nájsť spoločné znaky či kategórie faktorov, ktoré sa vyskytovali 

naprieč individuálními prípadmi.  
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2.1. Metody získavania dát a ich spracovanie 

2.1.1. Rozhovor 

Hlavnou metódou získavania dát bol v tomto prípade pološtrukturovaný rozhovor. 

Predom pripravené okruhy otázok, ktoré nájdete nižšie v texte, boli športovcom pokladané 

v naplánovanom poradí (od všeobecnejšieho ku konkrétnemu). V prípade, že sa určitá téma 

objavila v skôr ako bola plánovaná, bolo poradie otázok prispôsobené prirodzenému vývoju 

rozhovoru. V priebehu rozhovoru boli pokladané ešte doplňujúce otázky či dotazy na 

overenie porozumenia odpovedi. Jednotlivé rozhovory boli vykonané online formou, 

prostredníctvom aplikácie Skype. Na nahrávanie rozhovorov bola použitá funkcia aplikácie, 

ktorá umožňuje nahrávať telefonát priamo v aplikácii. Odpovede športovcov na otázky boli 

následne písomne zaznamenané pomocou doslovnej transkripcie, tzn. že celý rozhovor bol 

prevedený do písomnej podoby (Hendl, 2005) . Vzhľadom na to, že nám išlo o zachytenie 

obsahovo – tématickej roviny, informácie sme v prepise neredukovali. V doslovnom prepise 

rozhovoru sa však nachádzali miesta, ktoré neboli informačne nasýtené a preto boli následne 

výskumníkom označené dôležité miesta, kde sa nachádzali informácie potrebné pre 

zostavenie individuálnej prípadovej štúdie. Po spracovaní jednotlivých prípadových štúdií 

boli nahrávky rozhovorov a ich prepis vymazané.  

Osnova rozhovoru 

 úvodná otázka (širší záber): Ako ste sa dostal ku kariére športovca  

1. čo/kto vás motivovalo so športom začať,  

2. kto vás k tomu viedol,  

3. aké boli vaše prvé zážitky,  

4. čo vás pri športe udržalo 

5. čo pre vás šport znamená (robíte okrem toho ešte niečo?) 

6. ciele v športovej kariére  

 hlavné udalosti v športovej kariére 

7. najvýznamnejšie okamžiky,  

8. nehody a zranenia,  

9. úspechy,  

10. rozhodnutia,.. 

11. hodnotenie/spätná väzba na výkony od trénerov/rodičov? 

 aká je vaša rodina a aké stravovacie zvyklosti sú vo vašej rodine?  

12. spoločné jedlo,  
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13. preferencie rôznych typov stravovania,  

14. vzťah k fyzickému výzoru,  

15. celková dôležitosť stravy v živote rodiny 

 aké sú stravovacie zvyklosti vo vašom tíme? (klub, reprezentácia) 

16. spoločné jedlo,  

17. preferencie rôznych typov stravovania,  

18. postoj trénerov k stravovaniu?  

 aký je váš osobný vzťah k výžive? 

19. osobné preferencie, užívanie doplnkov stravy  

20. dôležitosť jedla v živote 

21. držal/a ste niekedy diétu? bolo to vaše rozhodnutie? vedel/a ako 

správne dodržiavať redukčnú diétu? podarilo sa vám váhu znížiť? 

pomohlo zníženie váhy v športovom výkone? 

22. vnímanie vlastného tela v súvislosti s výživou 

23. príjem mikro a makro živín? denný kalorický príjem? 

 skúsenosti s lekármi, psychológmi, psychiatrami, terapiou,... 

 máte podľa vášho názoru dostatok informácii o tom, ako by mala vyzerať strava 

vrcholového športovca? Z akých zdrojov informácie čerpáte? 

 je vo vašom živote osoba, s ktorou ste mohol túto problematiku riešiť? kto? 

 význam rekreácie, regenerácie a odpočinku v živote?  

 plány do budúcnosti?  

 

2.1.2. Dotazník motivácie k výkonu LMI  

Dotazník motivácie k výkonu LMI je osobnostný dotazník určený k meraniu 

všeobecného konceptu motivácie k výkonu. Dotazník môžeme aplikovať vo všetkých 

oblastiach, v kterých sa stretávame s výkonom (Schuler & Prochaska 2011). V tomto 

prípade bol uplatnený v oblasti psychológie športu. Metoda bola empiricky overená a 

štandardizovaná v českej populácii (n=293) a v dotazníku sú uvádzané aj normy pre 

populáciu vrcholových športovcov (n=78).  

Dotazník pozostáva zo 170 tvrdení a meria 17 dimenzií – škál motivácie. Respondent 

odpovedá na 7 bodovej škále od 1 (vôbec nesúhlasí) po 7 (úplne súhlasí). Dimenzie 

motivácie k výkonu sú nasledujúce: Vytrvalosť, Dominancia, Angažovanosť, Dôvera 

v úspěch, Flexibilita, Flow, Nebojácnosť, Internalita, Kompenzačné úsilie, Hrdosť na výkon, 
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Ochota učiť sa, Preferencia obtiažnosti, Samostatnosť, Sebakontrola, Orientácia na status, 

Súťaživosť, Cieľavedomosť. Každá dimenzia je v dotazníku zachytená desiatimi 

tvrdeniami. Podľa odpovedí je určená úroveň každej škály, ktorá sa pohybuje medzi 

protikladnými pólmi. 

Šmela et al. (2017) zistili, že vrcholoví športovci sú v porovnaní s rekreačnými 

športovcami a ľuďmi, ktorí nešportujú signifikantne vyššie výkonovo motivovaní. Tento 

dotazník sme zvolili na overenie tohoto zistenia na našom súbore. Zároveň prílišné 

zameranie na výkon, nízka miera flexibility,vysoké kompenzačné úsilie a vysoká miera 

hrdosti na výkon, sebakontroly a súťaživosti sú charakteristiky, ktoré môžu nepriamo 

negatívne ovplyvňovať vzťah športovca k sebe samému. V teoretickej časti v kapitole o 

rizikových faktoroch popisujeme súvislosť negatívneho sebahodnotenia s narušeným 

stravovaním. U vrcholových športovcov je negatívne sebahodnotenie a negatívny vzťah 

k sebe samému  často kompenzované prílišným zameraním na výkon (za účelom zabránenia 

zlyhaniu alebo za účelom dosiahnutia úspechu) a dosahovanie výsledkov, ktoré vnímajú ako 

zdroj vlastnej hodnoty (Gomes, Martins & Silva, 2011).  

 

Na základe preštudovanej literatúry sa domnievame, že vrcholoví športovci, budú 

skórovať vysoko v dimenziách Vytrvalosť, Angažovanosť, Flow, Hrdosť na výkon, 

Sebakontrola, Súťaživosť a Cieľavedomosť. Dimenzie Vytrvalosť, Angažovanosť, Flow a 

Cieľavedomosť, ktoré sú úzko prepojené s povahou kariéry vrcholového športovca. 

Predpokladáme, že aby sa športovec dostal na vrcholovú úroveň je potrebné aby bol 

vytrvalý, aby ho tréning a súťaženie bavilo a zároveň aby mal vytýčené dlhodobé ciele, ktoré 

ho poháňajú vpred. S ohľadom na to, že športovci sú obvykle do svojej disciplíny vysoko 

zapálení a prežívajú ju pozitívne môžeme predpokladať vysokú mieru dimenzie Flow. 

Vzhľadom na to, že k manipulácii s výživou dochádza u športovcov najčastejšie kvôli 

výkonu a konkurencieschopnosti, prepodkladáme, že vyššia miera skórov v dimenziách 

Hrdosť na výkon (závislosť na úspechu, potreba podať maximálny možný výkon, vysoká 

miera ctižiadostivosti), Sebakontrola (odsúvanie uspokojenia vlastných potrieb, 

disciplinovanosť) a Súťaživosť (usilovanie o to, byť lepší než ostatní, konfrontácie vlastného 

výkonu s ostatnými, silná potreba vyhrávať) môže byť nahliadnutá v súvislosti s narušeným 

stravovaním. 
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2.1.3. Škála úzkostnosti a úzkostlivosti STAI 

Štúdie naznačujú, že vyššia miera všeobecnej úzkostnosti je relatívne bežná 

komorbidita celého spektra porúch príjmu potravy a nie je asociovaná len s konkrétnym 

typom chovania ako je prejedenia, reštrikcia či zvracanie (Pallister & Waller, 2005).  

V štúdií na populácii športovcov ukázala regresná analýza, že prejavy narušeného 

stravovania boli signifikantne pozitívne korelované s úrovňou úzkosti (Holm-Denoma et al., 

2009). Sledovanie miery úzkosti a stresu v športe je veľmi dôležité, pretože športovci sa 

obvykle nachádzajú v stresových podmienkach a musia byť schopní kontroly nad sebou, aby 

dosahovali optimálneho výkonu.  

 

Na zistenie miery všeobecnej a aktuálnej úzkostnosti sme zvolili Škálu úzkostnosti 

a úzkostlivosti STAI. Využitá bola slovenská adaptácia Spielbergovho dotazníka, ktorú 

preložili a adaptovali Müllner et al. (1980). Dotazník vychádza zo Spielbergovho modelu 

úzkosti a úzkostlivosti ako stavu a tiež vlastnosti. Dotazník zahŕňa dve škály. Škála STAI 

X-1 je zkonštruovaná za účelom merania aktuálneho stavu - úzkostnosti. Zameriava sa na 

subjektívne, vedomé pocity napätia, tenzie a strachu, ktoré sú rôzne v intenzite a menia sa 

v čase. Škála STAI X-2 meria úzkostlivosť, teda vlastnosť – sklon k úzkosti. Obe zo škál 

majú 20 položiek a rozsah skóre je 1 až 4 body pre každú položku.  

2.1.4. Stress profile  

Dotazník Stress profile sa zameriava na vzťah medzi stresom a ochorením respektive 

zdravím. Jeho autorom je Nowack a česká adaptácia bola preložená a upravená autormi 

Klose a Král (Klose & Král, 2006). Stress profile ma celkovo 123 položiek a je rozdelený 

do 7 tématických celkov (15 škál), plus 8. časť overuje lži skór a dotazník obsahuje tiež 

index inkonzistentných odpovedí.  

 

Dotazník sme zvolili ako nástroj odhadu zdravotného rizika a doplnenie informácií 

ohľadom zdravotných návykov a stratégií zvládania záťaže u účastníkov našej štúdie. Škály 

Stres, Zdravotné návyky (cvičenie, odpočinok/spánok, jedlo/výživa, prevencia, trs položiek 

ARC – alkohol, drogy, fajčenie), Sociálna podpora okolia a Stratégie zvládania záťaže nám 

poskytujú dôležité informácie o chovaní a prežívaní jednotlivých športovcov účastniacich sa 

výskumu. Stres je v dotazníku definovaný ako každodenné prežívanie väčších čí menších 

podráždení, mrzutostí a frustrácií. Zdravotnými návykmi autori rozumejú špecifické 
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chovanie, ktoré keď sa opakuje pravidelne, prispieva ako k fyzickej tak aj psychickej 

pohode. Škála stratégie zvládania záťaže popisuje štyri koncepčne odlišné stratégie 

vyrovnávania sa so záťažou – pozitívny pohľad, negatívny pohľad, minimalizácia hrozieb a 

zameranosť na problém. Každá z týchto stratégií môže byť účinná pri znižovaní stresu a 

zdravotných rizík s ním spojených (Klose & Král, 2006).  

 

Tento dotazník nám slúži ako doplnok k hlbkovému rozhovoru a poskytuje nám 

informácie o možných zdrojoch ochrany zdravia športovca a zdrojoch ohrozenia chorobou.  
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3.  Výskumný súbor 

Výber výskumného súboru bol vykonaný na základe povahy a účelu štúdie. 

Výskumnú vzorku tvorili vrcholoví športovci, ktorí sa vo svojom živote stretli s problémami 

v oblasti výživy. Športovci boli do výskumu získaní troma spôsobmi. Prvým spôsobom bolo 

oslovenie športovcov, ktorí sa dostali do starostlivosti športového lekára/ športového 

psychológia na základe problémov so stravovaním, druhým spôsobom bolo priame 

oslovenie športovcov, ktorí sa vyjadrovali vo verejných médiách o svojom boji s narušeným 

stravovaním emailom alebo prostredníctvom sociálnych sieti a tretím spôsobom bolo 

uverejnenie inzerátu na stránkach rôznych športových klubov.  

  K výberu tohoto súboru bol vzhľadom ku kvalitatívnej povahe výskumu použitý 

nepravdepodobnostný účelový výber, tzv. výber úsudkom (Reichel, 2009). Vychádzali sme 

z výskumných zámerov, podoby výskumu a úsudku výskumníka. Môžeme hovoriť tiež o 

tzv. účelovom kriteriálnom vzorkovaní, tzn. že došlo k výberu prípadov, ktoré spĺňajú určité 

kritéria a súčasne sú ochotní zapojiť sa do výskumu (Hendl, 2005).  

Kvôli exploratívnej povahe štúdie,  ktorá sa kladie dôraz na subjektívnu skúsenosť a 

citlivosti témy sme sa nesnažili kritéria příliš obmedzovať a určili sme nasledujúce kritéria: 

plnoletý športovec na súťažnej úrovni, ktorý aktuálne, alebo v minulosti bojoval 

s narušeným stravovaním či poruchou príjmu potravy a je ochotný zúčastniť sa výskumu.  

Celkom bolo oslovených 12 športovcov, z toho 6 prejavilo  záujem zúčastniť sa 

výskumu. Presne sa jednalo o 6 žien vo veku 18 až 34 rokov.  

Vzhľadom k zásadám etického jednania, podpísal každý respondent informovaný 

súhlas (príloha č. 2), v ktorom bol oboznámený s účelom výskumu a zároveň súhlasil 

s účasťou vo výskume a nahrávaním rozhovoru, kvôli potrebe prepisu. Každý 

z respondentov mal možnosť od výskumu a súhlasu aj v priebehu odstúpiť a v rámci 

rozhovoru neodpovedať na ktorúkoľvek otázku. Táto skutočnosť ani u jedného respondenta 

nenastala.  
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4. Výsledky a ich rozbor  

V tejto kapitole sa snažíme o rozbor a zhrnutie zistených informácií a popis zistených 

rizikových a protektívnych psycho-sociálnych faktorov, ktoré sa vyskytovali naprieč 

individuálnymi prípadmi. Jednotlivé faktory popisujeme na základe informácií získaných 

prostredníctvom  individuálnych rozhovorov. Ďalej, na základe informácií získaných 

prostredníctvom diagnostických dotazníkov popisujeme charakteristiky, ktoré boli spoločné 

a naopak odlišné pre náš výskumný súbor. 

 

Päť zo šiestich respondentov bolo vedených k športu rodičmi, bez ohľadu na to, či sa 

rodičia športu venovali alebo nie. U väčšiny respondentov rodičia vyžadovali úspechy a 

tlačili na to, aby na sebe ich dieťa sústavne pracovalo. Zároveň však väčšina rodičov našich 

respondentov podporovala emocionálne aj finančne. Za svoje úspechy väčšina športovcov 

nebola významne oceňovaná, bez ohľadu na dosiahnuté úspechy. Pre každého z 

respondentov bolo silnou motiváciou dokázať okoliu, že na to majú. U všetkých športovcov 

bol šport významnou súčasťou ich identity a zdrojom vlastnej hodnoty.  

U všetkých respondentov sa začali problémy v oblasti výživy objavovať po tom, čo 

obdržali nevhodný komentár hodnotiaci ich vzhľad či výkon spojený s telesnou hmotnosťou, 

či stavbou tela. Zdrojom negatívnych komentárov bol väčšinou tréner, prípadne rovesníci a 

v jednom prípade to bol rodič (matka). Štyria zo šiestich respondentov popisujú stravovacie 

zvyklosti v rodine ako “normálne”. Jeden  respondent uvádza, že od malička mal k jedlu 

problematický vzťah a odmietal a dodnes odmieta mnohé druhy potravín a jeden respondent 

považuje stravovacie zvyklosti v rodine za nezdravé a matkine snahy redukovať hmotnosť 

pokladá za extrémne. U väčšiny respondentov bolo motiváciou k zníženiu telesnej hmotnosti 

zlepšenie výkonu. Nespokojnosť s vlastným telom sme pozorovali len u jedného z našich 

respondentov. Väčšina z nich sa však pokladala za dostatočne štíhlych a ich motiváciou bolo 

skôr zlepšenie výkonu a dosahovanie vytýčených cieľov. U všetkých bolo možné do určitej 

miery pozorovať negatívny perfekcionizmus, ktorý je definovaný ako snaha vyhnúť sa 

zlyhaniu a chybám, čo je možné hodnotiť aj pomerne nízkymi hodnotami dosahovanými v 

dotazníku motivácie k výkonu v dimenzii Nebojácnosť, ktorá poukazuje na mieru strachu 

zo zlyhania alebo negatívneho hodnotenia.  

 

Ani jeden z respondentov nedostával od svojich trénerov odborné informácie o tom, 

ako má vyzerať jedálniček športovca a tieto informácie boli nútení vyhľadávať sami. Všetci 
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z respondentov majú problém v oblasti regenerácie a odpočinku. Zároveň si všetci 

uvedomujú význam odpočinku v optimalizácii výkonu a na tejto oblasti sa snažia vedome 

pracovať. Najčastejším spôsobom regenerácie sú masáže, či návšteva fyzioterapeuta. Z 

odpočinkových aktivít, ktoré majú za úlohu obnovu psychických zdrojov sa najčastejšie 

opakoval čas strávený s rodinou, priateľmi či partnerom a čítanie kníh, prípadne pozeranie 

filmov a seriálov. Päť zo šiestich respondentov sa rozhodlo kvôli svojim problémom 

vyhľadať odbornú pomoc (športový lekár, psychológ). Jeden respondent svoje problémy 

rieši sám v kombinácií s podporou trénera.  

 

Protektívne faktory 

Ako najsilnejší protektívny faktor sa ukazuje sociálne opora a podpora rodiny a 

blízkych, prípadne iných významných druhých. Samotný šport sa tiež javí ako protektívny 

faktor, ktorý motivuje respondentov k tomu, aby sa znovu nedostali do problémov v oblasti 

výživy. U väčšiny z nich došlo k poučeniu a k zameraniu sa na optimalizáciu svojich 

výkonov, aby boli schopní dosahovať vytýčené ciele. Tréner, ktorý si uvedomuje riziká 

nízkeho energetického príjmu a kontroluje svojich zverencov, aby nepoužívali nebezpečné 

praktiky znižovania telesnej hmotnosti mal tiež pozitívny vplyv.  

 

Rizikové faktory  

Za najsilnejší rizikový faktor pokladáme na základe získaných informácií negatívne 

komentáre spojené s fyzickým vzhľadom, telesnou hmotnosťou a ich vplyvom na výkon či 

dosiahnuté úspechy. U všetkých respondentov sme mohli pozorovať práve tento faktor na 

začiatku vzniku a rozvoja problémov s narušeným stravovaním. U jedného respondenta sa 

objavila nespokojnosť s vlastným telom a negatívne sebahodnotenie, ktoré však vyplývalo 

z negatívnych komentárov od matky. Za ďalší rizikový faktor môžeme pokladať prílišné 

zameranie sa na dosahovanie výsledkov bez ohľadu na dostupné zdroje športovca. V 

kapitole o protektívnych faktoroch uvádzame, že naopak ciele zamerané na schopnosti a 

proces môžu pôsobiť protektívne.  

U väčšiny respondentov sa objavil tiež negatívny perfekcionizmus v podobe snahy 

vyhnúť sa zlyhaniu. Podľa Madigan, Stoeber & Passfield (2017) môže práve negatívny 

perfekcionizmus predikovať chovanie spojené s kontrolou telesnej hmotnosti. U jedného z 

našich respondentov sa objavuje súvislosť so skorou špecializáciou v konkrétnom športe. 

Konkrétne k tomu došlo o respondentky, ktorá sa začala venovať gymnastike v útlom veku 

a neskôr vplyvom puberty došlo k premene jej postavy, ktorá bola podľa trénerov nevhodná 
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na tento typ športu. Tlak športu na štíhlosť bol ďalším spoločným menovateľom pôvodu 

problémov so stravovaním. U väčšiny športovcov bola motivácia k zníženiu telesnej 

hmotnosti odvodená práve od dosiahnutia konkurencieschopnosti a tým pádom lepších 

výkonov a následne výsledkov.V súvislosti s výsledkami v dotazníku motivácie k výkonu 

vidíme ďalší rizikový faktor v strachu zo zlyhania. Väčšina respondentov dosahovala 

nízkych hodnôt v dimenzii Nebojácnosť a zároveň v rozhovore uvádzali, že sa boja zlyhania 

a veľmi často kompenzujú tento strach tvrdým tréningom. U štyroch zo šiestich 

respondentov bola zistená vyššia miera úzkostnosti a úzkostlivosti, čo vystupuje ako 

komorbidita porúch príjmu potravy a má súvis s jej vznikom a rozvojom. Ďalej bola u 

štyroch zo šiestich respondentov dotazníkom Stress profile zistená extrémne nízka miera 

percipovanej psychickej pohody, čo môže mať v kombinácií s negatívnym hodnotením 

významný vplyv na vznik narušení v oblasti stravovania. Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame 

tabuľku s konkrétnymi rizikovými a protektívnymi faktormi, ktoré sa objavili u našich 

respondentov.  

Respondent Rizikové faktory Protektívne faktory 

Respondent 

č.1 

negatívny komentár od trénera súvisiaci s 

telesnou hmotnosťou, pozornosť zameraná na 

výsledky, strach zo zlyhania, vplyv rodiny 

(negatívny vzťah matky k jedlu) 

sociálna opora, šport, 

kritický náhľad na ideál 

“krásy” v médiách 

 

Respondent 

č.2 

negatívny komentár od trénera súvisiaci s 

výživou, pozornosť zameraná na dosahovanie 

cieľov bez ohľadu na zdroje, negatívny 

perfekcionizmus 

podpora partnera, práca s 

informáciami  

Respondent 

č.3 

negatívny komentár od trénera súvisiaci s 

telesnou hmotnosťou, negatívny 

perfekcionizmus 

sociálna opora, šport  

Respondent 

č.4 

nespokojnosť s vlastným telom, negatívne 

hodnotenie fyzického vzhľadu matkou, nízke 

sebavedomie, neuspokojivé rodinné vzťahy 

šport, podpora trénera  

Respondent 

č.5 

negatívny komentár od rovesníka súvisiaci s 

fyzickým vzhľadom, traumatická udalosť v 

rodine  

sociálna opora, nízka 

miera úzkostnosti a 

úzkostlivosti, psychická 

pohoda  

Respondent 

č.6 

negatívne komentáre od trénerov súvisiace s 

telesnou hmotnosťou, tlak rovesníkov a tlak 

športu na štíhlosť, skorá špecializácia v 

konkrétnom športe 

sociálna opora, nízka 

miera úzkostnosti a 

úzkostlivosti, psychická 

pohoda  

Tabuľka č. : Rizikové a protektívne faktory vzniku narušeného stravovania 
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Zhrnutie a rozbor výsledkov dotazníka motivácie k výkonu 

Na základe preštudovanej literatúry sme sa domnievali, že naši respondenti budú 

skórovať vysoko v dimenziách Vytrvalosť, Angažovanosť, Flow, Hrdosť na výkon, 

Sebakontrola, Súťaživosť a Cieľavedomosť. Dimenzie Vytrvalosť, Angažovanosť, Flow a 

Cieľavedomosť, nazeráme v úzkom prepojení s povahou kariéry vrcholového športovca.  

 

Všetci z respondentov dosiahli nadpriemerný celkový výsledok dotazníka motivácie 

k výkonu (6 a vyšší stanin), čo je v súlade s predpokladom, že u vrcholových športovcov 

bude vyššia miera výkonovej motivácie. V dimenzii Vytrvalosť dosiahli nadpriemerného 

výsledku (stanin “6” a vyššie) len štyria zo šiestich respondentov. Tento výsledok je 

pomerne prekvapivý, vzhľadom na to, že všetci respondenti sa venujú športu na súťažnej 

úrovni. V dimenzii Angažovanosť, Súťaživosť a Cieľavedomosť dosiahli všetci respondenti 

nadpriemerný výsledok (stanin “6” a vyššie), čo je v súlade s naším predpokladom. Tieto tri 

dimenzie by sme teda mohli považovať za charakteristiky osobnosti športovca. V škálach 

Flow a Hrdosť na výkon dosiahli nadpriemerný výsledok štyria zo šiestich respondentov. V 

rozpore s naším predpokladom sú výsledky v dimenzii Sebakontrola. Náš predpoklad stál 

na tom, že táto dimenzia je charakterizovaná schopnosťou odsunu uspokojenia vlastných 

potrieb v súvislosti s narušením v oblasti stravovania, keď športovci za účelom zlepšovania 

výkonu či dosahovania lepších výsledkov ignorujú hlad a uspokojenie, ktoré prináša jedlo. 

V tejto dimenzii však dosiahlo päť zo šiestich respondentov výrazne nízke hodnoty (2-4 

stanin). Pomerne vysoké hodnoty staninov dosahovali naši respondenti v škále 

Kompenzačné úsilie, čo môže súvisieť s vyššou mierou negatívneho perfekcionizmu a 

zamerania energie na znižovanie rizika zlyhania. Zároveň polovica našich respondentov 

dosiahla nadpriemerný výsledok (6 a vyšší stanin) v dimenzii Hrdosť na výkon, čo môže 

naznačovať silnú potrebu úspechu a potrebu opakovane zažívať pozitívne pocity spojené s 

podaním maximálne výkonu, čo je v súlade s predpokladom vyššej výkonovej motivácie.   

 

Zhrnutie a rozbor výsledkov dotazníka Stress Profile  

Dotazník sme zvolili ako nástroj odhadu zdravotného rizika a doplnenie informácií 

ohľadom zdravotných návykov a stratégií zvládania záťaže u účastníkov našej štúdie. 

Sociálna podpora okolia a Stratégie zvládania záťaže a miera Psychickej pohody nám 

poskytujú dôležité informácie o chovaní a prežívaní jednotlivých športovcov účastniacich sa 

výskumu.  
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V škále Sociálna podpora okolia sa traja z respondentov pohybovali nad 50. 

percentilom (z toho dvaja nad 90. percentilom). U týchto respondentov je sociálna podpora 

možným zdrojom ochrany zdravia. U ďalších troch boli percentily výrazne nízke (1., 11. a 

31. percentil). Zároveň respondenti, ktorí dosahovali nízke percentily v škále sociálnej 

podpory, dosahovali nízke percentily aj v škále Psychickej pohody. Percipovaná sociálna 

podpora teda môže súvisieť s prežívanou mierou psychickej pohody. Respondenti, ktorí 

skórovali nízko v týchto dvoch škálach zároveň v rozhovore vyjadrovali svoju nespokojnosť 

s mierou poskytovanej podpory od rodiny a okolia.  

 

Najčastejšie používaniu stratégiou zvládania záťaže je u našich respondentov 

Negatívny pohľad, čo poukazuje na vyššiu mieru sebakritiky, sebaobviňovania sa a 

zaoberania sa negatívnymi aspektmi situácie. Napriek tomu druhou najčastejšie užívanou 

stratégiou je Pozitívny pohľad, čo naznačuje, že sa u našich respondentov vyskytuje aj 

zameranie na pozitívne aspekty situácie a redukovanie dopadu súčasných problémov 

pripomenutím si šťastnejších skúseností.  

 

V škále Zdravotné návyky sa pohybovalo päť zo šiestich respondentov nad 60. 

percentilom, čo naznačuje, že zdravotné návyky môžu byť jedným z možných zdrojov 

ochrany zdravia. Jeden respondent dosiahol v tejto škále 1. percentil, čo bolo spôsobené 

veľmi nízkym výsledkom v subškálach Odpočinok a Prevencia.  

 

Zhrnutie výsledkov škály úzkostnosti a úzkostlivosti  

V štúdií na populácii športovcov ukázala regresná analýza, že prejavy narušeného 

stravovania boli signifikantne pozitívne korelované s úrovňou úzkosti (Holm-Denoma et al., 

2009). Dotazník zahŕňa dve škály. Škála STAI X-1 je zkonštruovaná za účelom merania 

aktuálneho stavu - úzkostnosti. Škála STAI X-2 meria úzkostlivosť, teda vlastnosť – sklon 

k úzkosti. 

V škále STAI X-1 dosiahlo päť zo šiestich respondentov nadpriemerný až vysoký 

percentil (55. - 99.), čo naznačuje, že boli aj vo chvíli vyplňovania dotazníka v značnej 

nepohode. V škále STAI X-2 dosiahli nadpriemerný až vysoký percentil štyria zo šiestich 

respondentov (50. - 99.), čo je v súlade s informáciami, ktoré uvádzame v literárne-

prehľadovej časti, že vyššia miera úzkostnosti je relatívne bežná komorbidita celého spektra 

porúch príjmu potravy (Pallister & Waller, 2005).  
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Jednotlivé prípadové štúdie  

V tejto kapitole uvádzame jednotlivé prípadové štúdie. V prípadových štúdiách 

používame krstné meno, všetky mená však boli kvôli zachovaniu anonymity zmenené.  

Prípadová štúdia č. 1 

Helena má 23 rokov a približne od 9 rokov sa venuje športu. Pochádza zo športovo 

založenej rodiny a rodičia ju od útleho veku viedli k pohybu. Otec sa v mladosti venoval 

atletike, teraz sa každý deň venuje behu a účastní sa rôznych miestnych súťaží a 

polmaratónov. Matka sa športu nikdy nevenovala súťažne, ale Helena ju popisuje ako veľmi 

súťaživú. V 11 rokoch Helena nastúpila do športovej triedy a začala sa venovať atletike a 

neskôr sa k tomu pridala aj cyklistika. V určitom období sa Helena venovala obom športom 

súčasne, dnes to popisuje ako náročné obdobie, pretože bolo nesmierne ťažké trénovať na 

obe disciplíny zároveň. V 18 rokoch sa pripojila k skupine, kde boli športovci súťažiaci v 

rýchlej chôdzi. Helena túto disciplínu skúsila tiež, pretože “příslib olympiády byl velký”. 

Každopádne, limit na olympiádu nesplnila a zistila, že ju chôdza vôbec nebaví, miestami 

túto disciplínu vyslovene neznášala. Z toho si zobrala ponaučenie, že nikdy nemôže robiť 

nič proti svojej vôli. Kvôli nezhodám s trénerom odišla z tejto skupiny a rozhodla sa, že 

atletiku už robiť nechce. Začala intenzívnejšie jazdiť na bicykli a rozhodla sa, že to bude jej 

súťažná disciplína. Aktuálne trénuje a súťaží len v cyklistike a beh sa pre ňu stal koníčkom. 

To, že opustila atletiku však trochu ľutuje, má pocit, že ju okolie nevníma ako cyklistku a 

sama o sebe tvrdí, že na bicykli nejazdí dobre, no občas sa jej nejaká súťaž podarí.  

 

Šport je pre ňu nesmierne dôležitou súčasťou jej identity. Je pre ňu určitým spôsobom 

sebapresadenia a potvrdenia vlastnej hodnoty. Túto skutočnosť hodnotí ako pomerne 

smutnú, pretože si myslí, že človek by sa nemal hodnotiť na základe dosiahnutých výsledkov 

a toho či bude prvý alebo druhý, že to nie je jediná hodnota človeka. Ako najvýznamnejšie 

okamžiky popisuje hlavne prvé detské úspechy, keď sa jej podarilo získať medailu z 

majstrovstiev republiky alebo prvý majstrovský titul a pozitívnu energiu čerpala aj z toho, 

keď sa jej nejaké preteky naozaj podarili. Popisuje, že momentálne jej ten šport prináša 

okrem súťaží aj radostné okamihy. Helena miluje prírodu a medzi najkrajšie okamžiky radí 

napríklad behy v Krkonošiach, výbehy na Sněžku a chvíle, keď jej samotný pohyb prináša 

radosť, bez ohľadu na umiestnenie či výhru. Ocenenie jej úspechov nevníma nijak 

významne. Tvrdí, že sa v športe hovorí, že “holky závodí pro trenéry a tatínky” a s týmto 
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tvrdením sa plne stotožňuje. Z detstva si nespomína, že by bola nejak významne oceňovaná, 

skôr tvrdí, že už ako detských atlétov ich príliš neoceňovali a ani výhra na majstrovstvách 

republiky, nebola dôvod na oslavu. Dodáva však, že možno je to len jej pohľad pretože si o 

sebe myslí, že chorobne potrebuje a vyžaduje pochvaly a ocenenia.   

 

Jedlo a výživa nebola v Heleninej rodine nikdy na prvom mieste. Doma sa nikdy 

príliš nevarilo a okrem nedeľného obeda po návšteve kostola spolu rodina zvyčajne 

nejedávala. Občas sa s matkou v rýchlosti naraňajkovali pred školským vyučovaním, obed 

mala v škole - ale ten v podstate nikdy nejedla a večere boli prevažne studeného typu. Helena 

bola od malička v jedle veľmi vyberavá a mnoho potravín odmieta do dnes. Okrem mäsa, 

ktoré doma nikdy nikomu nechutilo však nevyradzovali z jedálnička žiadne potraviny. Tvrdí, 

že ich strava nikdy nebola nijak konkrétne obmedzovaná a ani jeden z rodičov nedržal žiadnu 

diétu. O matke však prehlasuje, že nemá dobrý vzťah k výžive a všeobecne nemá veľmi rada 

jedlo - asi ešte menej ako Helena sama. Svoj vzťah k jedlu popisuje ako veľmi problematický 

už od útleho veku a spomína na stres, ktorý zažívala v škôlke pred desiatami. V tom veku 

ešte samozrejme neuvažovala nad tým, či je niečo zdravé/nezdravé, prípadne aký vplyv to 

má na telesný vzhľad, ale jedlo jej väčšinou nechutilo a bála sa, že ju budú nútiť jesť napriek 

tomu, že nechcela. Ako ďalšie problematické obdobie popisuje chvíle keď začala športovať 

a chodili pravidelne na sústredenia. Sústredenia sa väčšinou odohrávali na rôznych chatách 

a penziónoch, kde varili tradičné české jedlo, z ktorého Helena väčšinu potravín nechcela 

jesť. Bol to pre ňu hrozný stres, často zažívala hlad, ale nikomu sa nepodarilo ju prinútiť jesť 

potraviny, ktoré jej nechutili. Spomína na to, že to vlastne nikoho výrazne nezaujímalo a 

nikto to príliš neriešil. Helena bola vždy veľmi štíhla a telesnú hmotnosť redukovať 

nepotrebovala. Tvrdí však, že k jedlu a k svojmu tela mala od malička zlý vzťah ale do 

určitého veku to bolo zvládateľné a nespôsobovalo jej to výrazné problémy. Vraví, že 

samozrejme, že chcela byť štíhla a to aj kvôli tomu, že v atletike sa súťaží vo veľmi sporom 

odeve a je podľa nej neoddiskutovateľné, že ľahší bežci bežia rýchlejšie, ale nikdy sa 

nezameriavala na nejaké redukčné diéty pretože to nepotrebovala.  Zlom nastal približne v 

18 rokoch, keď začala trénovať so skupinou chodcov. Do tímu nastúpila bez nejakých 

väčších problémov v oblasti výživy. Tréner tejto skupiny mal podľa jej slov ideológiu, že v 

období tréningu môžu mať športovci vyššiu telesnú hmotnosť a na súťaž hmotnosť 

zredukujú. Helena však redukciu doviedla často do extrému a skončilo to tak, že v určitých 

obdobiach nejedla vôbec. Na jednom sústredení si kvôli veľkému hladu dala veľkú porciu 

cestovín po tréningu a tréner po nej hodil tanier a vybil jej zub. V tej chvíli si povedala, že 
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musí od tohto trénera odísť. Svoje problémy však za vinu trénerovi nedáva. Myslí si, že 

človek musí mať k poruche príjmu potravy určité predispozície a nejde len o to, že ho niekto 

ovplyvní. Zároveň ale dodáva, že podľa nej práca so ženskými športovkyňami všeobecne v 

Českej republike zaostáva a téma porúch príjmu potravy v športe je veľmi stigmatizovaná a 

stále tabu. Zažila, ako sa z jednej cyklistky bojujúcej s anorexiou ostatní športovci 

posmievajú.  

 

V oblasti výživy Helena nikdy nedostala od trénerov žiadne odborné rady a do chvíle 

kým vyhľadala športového lekára sa s ňou o výžive nikdy nikto nebavil: “Nechci nikomu 

křivdit, ale odborných informací se nám moc nedostalo”. Informácie čerpala z internetu 

prípadne od kamarátov. To však nepovažuje za ideálnu formu získavania informácií. V 

minulosti jej niekto poradil, že určite zredukuje telesnú hmotnosť tak, že bude pár dní jesť 

len jablká. Vydržala to tri dni - vraví, že nemala dostatočnú vôľu to vydržať pretože jej bolo 

fyzicky zle. Na druhú stranu sa však zamýšľa a tvrdí, že možno to bolo fajn, že nešla úplne 

“do mrtva” pretože jej došlo, že to za to nestojí. Okrem úplného vyradenia stravy zo života 

často používala aj manipuláciu so sacharidmi. Dnes si uvedomuje, že je to pre vytrvalostných 

športovcov absolútne nevhodné a vie, že sacharidy potrebuje kvôli energii na tréningy a 

súťaže. Myslí si, že ak by mala v pubertálnom období informácie, ktoré má dnes, možno by 

k týmto problémom, ktoré aktuálne rieši nemuselo dôjsť. Často dostávala radu “no tak jez 

méně a zhubneš, vždyť je to jednoduché”. To považuje za najhoršiu radu vôbec, pretože pre 

ňu to znamenalo, že nebude jesť vôbec. Keď si okolie všimlo, že má v oblasti výživy 

problémy - ďalšia rada znela “no tak se prostě najez”. Helena si myslí, že to pramení z 

nízkej vzdelanosti a informovanosti trénerov a špecialistov spolupracujúcich so 

športovcami.  

 

Ako problematické tiež vidí sociálne siete a obsah, ktorý tam ľudia prezentujú. Tvrdí, 

že často sa jej chce tomu človeku napísať, či si uvedomuje koľko mladých dievčat ho sleduje 

a ako veľmi im môžu tieto neodborné rady, prípadne prezentovanie diétneho stravovania 

veľmi štíhlymi ženami ublížiť. Sama si myslí, že ak by na dlhšiu dobu prestala sledovať 

sociálne siete a to ako skvelý život majú ostatní, pomohlo by jej to k tomu, aby bola v 

pohode.  

 

Aktuálne má pocit, že je pre ňu opäť náročné dodržiavať konštantný príjem. Vníma, 

že je to beh na dlhú trať pretože má problém vyrovnať sa so zvyšovaním telesnej hmotnosti.  
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Najviac jej vyhovuje keď sa stravuje podľa pripraveného jedálnička (aby jedla dosť) 

a nemusí počítať kalórie. Kalorické hodnoty ju stresujú, aj keď vedome vie, že vzhľadom na 

jej energetický výdaj môže vlastne jesť bez obmedzení. Stojí ju mnoho energie presvedčiť 

sa o tom, že sa musí najesť a že nesmie potom zvracať. Chcela by si vypestovať dobrý vzťah 

k jedlu, inšpiráciou jej je jej priateľ, ktorý je tiež cyklista. Aktuálne trénuje každý deň, 

odpočívať vo všeobecnosti veľmi nevie. Aj v dni keď nemá cyklistický tréning ide aspoň 

behať. Na cielenú regeneráciu využíva masážne nohavice, ale vo všeobecnosti si mnoho 

relaxu nedopraje.  

 

Momentálne svoje problémy rieši so športovým lekárom, športovým psychológom a 

psychiatrom. Má zlú skúsenosť s tým, že si ju chceli nechať v dennom stacionári na 

psychiatrii - to pre ňu nepripadá v úvahu pretože by nemohla trénovať. Tvrdí, že najviac 

musí pracovať na vzťahu k sebe samej. Myslí si, že človek si musí všetko zaslúžiť - lásku, 

priazeň ostatných a že ona si ju ničím nezaslúžila. Spoločne s psychiatričkou dospela k 

názoru, že kým nebude mať rada sama seba a neocení sa, tak si nepomôže s riešením týchto 

problémov.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka motivácie k výkonu LMI 

Celkový dosiahnutý skór udávaný v staninoch je “9” (89. percentil), čo poukazuje na 

vysokú mieru výkonovej motivácie. Toto zistenie je v súlade s predpokladom, že u 

vrcholových športovcov bude vyššia miera výkonovej motivácie ako je tomu u bežnej 

populácie. Helena dosahuje vo viacerých dimenziách pomerne vysoké hodnoty staninov a 

teda aj vysoké percentily. Hodnotu staninu “8” dosahuje v nasledujúcich dimenziách: 

Vytrvalosť, Angažovanosť, Flexibilita, Kompenzačné úsilie. Hodnotu staninu “9” dosahuje 

v dimenziách: Flow, Internalita, Preferencia obtiažnosti, Súťaživosť a Cieľavedomosť. 

Podpriemerne Helena skóruje len v dimenzii Ochota učiť sa - stanin “4” a Sebakontrola - 

stanin “2”. Z toho je patrná výrazná profilácia výkonovým smerom.  

 

Vysoké hodnoty v dimenzii Vytrvalosť a Angažovanosť naznačujú, že je Helena 

schopná nasadiť sily pre zvládnutie úlohy. Je odhodlaná, húževnatá a nevzdáva sa. Je 

aktívna, čilá a ctižiadostivá. Helenina pilnosť a ctižiadostivosť však nemusí pôsobiť len 

pozitívne, môže mať aj negatívne dôsledky. Vzhľadom na vysoké skóry v dimenzii 

Kompenzačné úsilie a Hrdosť na výkon, môže byť jej vytrvalosť a angažovanosť zameraná 

na vyhnutie sa zlyhaniu, minimalizáciu rizika prehry a vyplývať zo závislosti na úspechu, z 



 

65 

 

ktorého podľa jej vlastných slov čerpá vlastnú sebahodnotu. Jej motivácia môže byť 

extrinsická a dlhodobo vyčerpávajúca. Helena nie je schopná spomaliť, dať si pauzu a 

odpočívať, čo z dlhodobého hľadiska môže viesť k pretrénovaniu a chronickej únave. Helena 

je výrazne súťaživá a cieľavedomá. Chce byť vždy lepšia, rýchlejšia, chce vyhrávať. 

Stanovuje si ciele, zvyšuje nároky na seba a je odhodlaná zvíťaziť. Zároveň ale nižšia 

hodnota v dimenzii Dôvera v úspech (stanin “6”) naznačuje, že nie je presvedčená o svojich 

schopnostiach vyhrávať a svoj úspech prirodzene neočakáva. To môže pôsobiť negatívne a 

nútiť Helenu trénovať tvrdšie bez ohľadu na dostupné zdroje. Helena dosahuje vysokých 

hodnôt aj v dimenzii Internalita (stanin “9”), čo naznačuje, že výsledky a dôsledky svojho 

chovania pripisuje sama sebe. Na jednu stranu to môže pôsobiť pozitívne v prípade, že sa jej 

niečo podarí a ona vie, že to dokázala vlastnými silami. Naopak v prípade, že sa jej niečo 

nepodarí má tendenciu zdôrazňovať to, že to bolo zapríčinené jej neschopnosťou. Najnižšiu 

hodnotu dosahuje Helena v dimenzii Sebakontrola (stanin “2”), čo môže naznačovať nesúlad 

medzi schopnosťou sebaorganizácie a nárokmi, ktoré na seba Helena kladie. V prípade 

Heleny môže byť neschopnosť odsúvať uspokojenie vlastných potrieb chápaná v takom 

zmysle, že nie je schopná dodržiavať doporučený jedálniček, pretože jej väčšie okamžité 

uspokojenie prináša keď prijíma menej potravy, aj keď vedomie vie, že pre jej budúci výkon 

je výhodnejšie keď sa naje.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka Stress profile  

V škále Stres Helena dosahuje nízkych hodnôt, čo v tomto prípade znamená nízku 

úroveň percipovaného stresu, a to aj za prítomnosti závažných životných udalostí, ktoré by 

mohli byť pokladané za vysoko stresujúce. V škále Zdravotné návyky dosahuje Helena 

vysoké hodnoty (84. percentil), čo znamená, že zdravotné návyky by v tomto prípade mohli 

byť jedným z možných zdrojov ochrany zdravia. Táto škála sa skladá zo štyroch subškál 

(cvičenie, odpočinok/ spánok, jedlo/ výživa, prevencia) a trsu položiek ARC (drogy, alkohol, 

fajčenie). V subškálach Cvičenie, Jedlo a Prevencia dosahuje Helena vysokých hodnôt (81. 

až 88. percentil). To naznačuje, že cvičí častejšie ako väčšina populácie, dbá na vyváženú a 

zdravú stravu a venuje sa pravidelnej prevencii chorôb. Vysoká hodnota na škále 

jedlo/výživa môže tiež naznačovať vysokú disciplinovanosť v dodržiavaní vyvážených 

stravovacích návykov. Prílišná disciplinovanosť však môže v tomto prípade pôsobiť 

negatívne. V subškále Odpočinok/spánok dosahuje Helena veľmi nízkych hodnôt (13. 

percentil), čo je v súlade s informáciami získanými v rozhovore, že nie je schopná odpočívať 

a relaxovať. V trse položiek ARC, ktoré predstavujú závažné zdravotné riziká dosahuje 
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Helena najnižšieho možného skóru (13. percentil) a na všetky otázky odpovedala záporne, 

tzn. nefajčí, nepije alkohol a neberie drogy.  

 

V škále Sociálna podpora okolia dosahuje priemerných hodnôt (57. percentil). 

Hodnotenie otázok v tejto škále odráža ako veľmi je Helena spokojná s podporou 

poskytovanou jej okolím. Nižšie hodnotenie uvádza Helena pre nadriadeného, 

spolupracovníkov a priateľov. S podporou ponúkanou či vyžiadanou od rodiny a príbuzných 

či inej dôležitej osoby je vždy spokojná.  V škále Chovania typu A dosahuje Helena skór 

mierne nad priemerom (59. percentil). Na väčšinu tvrdení, ktoré by naznačovali chovanie 

typu A odpovedala priemernou odpoveďou “občas”. Táto škála meria paletu reakcií 

chovania typu A, čo zahŕňa napríklad hnev, vysoké pracovné tempo, vysokú pracovnú 

angažovanosť, nedôveru, vyjadrovanie frustrácie atď. Tieto charakteristiky môžu prispievať 

k rozvoju mnohých chorôb, vrátane kardiovaskulárnych. V škále kognitívnej nezdolnosti 

dosahuje Helena výrazne nízkych hodnôt (6. percentil). To môže naznačovať náchylnosť k 

pocitom odcudzenia z vlastného života. Tendenciu vnímať zmeny a riziká vo svojom živote 

ako hrozby a pocit straty kontroly nad dôležitými aspektmi svojho života, čo je v súlade s 

informáciami zistenými v rozhovore, kde Helena rozprávala aj o tom, že má pocit, že svoj 

život nezvláda a nedokáže si ho zorganizovať tak, aby všetko fungovalo bez problémov.  

 

V škále zvládania stresu sa overuje využívanie štyroch rôznych stratégií 

vyrovnávania sa so stresom (pozitívny pohľad, negatívny pohľad, minimalizácia hrozieb a 

zameranosť na problém). Helena dosahuje vysokých hodnôt v subškálach Pozitívny pohľad 

(78. percentil), Negatívny pohľad (81. percentil) a Zameranosť na problém (88. percentil). 

V subškále minimalizácie hrozieb dosahuje 42. percentil. Výsledky teda naznačujú, že 

najčastejšie sa Helena snaží nájsť pozitívne aspekty situácie, o trochu častejšie sa však 

zaoberá negatívnymi aspektami situácie a neustále premieta nad tým, čo mohla alebo 

nemohla urobiť v konkrétnej situácii. Vysoký skór v subškále zameranosti na problém ale 

naznačuje, že sa Helena snaží okrem hľadania pozitívnych či negatívnych aspektov tiež 

rozpracovať “akčný plán”, ktorý by jej uľahčil vyrovnať sa so stresovou situáciou. Stratégiu 

minimalizácie hrozieb, tzn. vyhýbavú stratégiu, ktorou človek znižuje význam problému 

používa Helena menej. Veľmi nízke hodnoty v škále Psychickej pohody (18. percentil) 

naznačujú, že Helena vo svojom živote zakúša celkové nepohodlie. Dlhodobá psychická 

nepohoda môže znižovať odolnosť jedinca voči psychickým a fyzickým chorobám. Helena 

však aktuálne svoje problémy rieši a sama verí tomu, že sa jej život bude zlepšovať.  
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Skreslenosť výsledkov by mala byť na základe lži-skóru (0) a indexu 

inkonzistentných odpovedí (2) nízka až žiadna.  

  

Intepretácia výsledkov Škály úzkostnosti a úzkostlivosti STAI 

Helena dosahuje vysoké skóry v oboch prezentovaných škálach. V škále úzkostnosti 

STAI X-1 zameranej na aktuálnu pociťovanú mieru úzkosti dosiahla 58 bodov (90. - 95. 

percentil) a v škále úzkostlivosti STAI X-2 zameranej na úzkostnosť ako vlastnosť dosiahla 

54 bodov (85. - 90. percentil). Výsledky naznačujú, že je Helena úzkostnejšia ako väčšina 

populácie a aj v čase vyplňovania dotazníka bola v značnej nepohode. Sama Helena o sebe 

tvrdí, že je často úzkostná a bojí sa riešiť svoje problémy.  

 

Zhrnutie 

Helena je výrazne zameraná na výkon a dosahovanie cieľov, z čoho podľa vlastných 

slov čerpá sebahodnotu. S touto skutočnosťou je nespokojná a chce sa naučiť mať sa rada aj 

bez ohľadu na dosiahnuté výsledky. Vie, že keď sa naučí mať sa rada bezpodmienečne, tak 

aj jej problémy budú ľahšie riešiteľné. Je vytrvalá a angažovaná, ale často ju úspech 

neuspokojí a hľadá na sebe chyby a čo by mohla spraviť nabudúce lepšie. Problémy v oblasti 

výživy sa u nej začali prejavovať približne v 18. rokoch pod vedením trénera, avšak jej vzťah 

k jedlu bol od útleho veku problematický. Odmietala rôzne potraviny a dodnes z jedálnička 

vyradzuje mnoho druhov potravín, pretože jej nechutia. V rodine to nikto príliš neriešil, 

výžive sa u nich neprikladal nijak zvláštny význam. O svojej matke hovorí ako o človeku, 

ktorý nemá veľmi rád jedlo a udržiava si výrazne štíhlu postavu. Pod vedením spomínaného 

trénera začala kvôli redukcii hmotnosti na súťaže vykonávať rôzne formy manipulácie s 

prijatou potravou, niekedy to viedlo až k úplnej absencii príjmu potravy. Od tohto trénera po 

incidente, keď po nej hodil tanier na sústredení pretože zjedla veľkú porciu cestovín odišla, 

avšak problémy v stravovaní u nej pretrvávajú.  

 

Bojuje s pocitmi, že svoj život nezvláda a že nie je schopná sebaorganizácie, aby 

mohla byť so sebou vyrovnaná a žiť pokojne. Tvrdí, že na sociálnych sieťach vidí aký má 

každý báječný život a ona sa len topí v problémoch. Uvedomuje si, že je to len ilúzia, že tí 

ľudia zdieľajú len to pozitívne, ale nevie s tým bojovať. Sama vie, že by jej prospelo ak by 

sociálne siete prestala navštevovať.  Na svoje problémy má však veľmi dobrý náhľad a 

dlhodobo ich rieši s odbornou pomocou. Uvedomuje si význam výživy avšak je to pre ňu 
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náročné prinútiť sa dodržiavať predpísaný kalorický príjem. Vyhovuje jej, keď nevidí/ 

nepozná kalorickú hodnotu jedla pretože si to potom menej vyčíta. 

 

Helena je veľmi citlivá a nechce nikomu ublížiť. Aj keď rozpráva o zlej skúsenosti 

snaží sa hneď vysvetliť, že tomu človeku v žiadnom prípade nechce krivdiť a že nemôže za 

jej problémy. Informovanosť a vzdelanie ľudí pracujúcich so športovcami je však podľa nej 

v Českej republike na veľmi zlej úrovni, hlavne v oblasti práce so športovkyňami. Sama 

dostávala v minulosti málo odborných informácií a myslí si, že ak by vedela to, čo vie teraz, 

nemusela sa do týchto problémov vôbec dostať. Dodáva však, že si uvedomuje, že  je ťažké 

to spätne posúdiť.  

 

Helena má veľké plány do budúcna a to jej slúži ako motivácia k riešeniu svojich 

problémov v oblasti výživy. Od septembra začína študovať diaľkovo na vysokej škole a po 

škole by chcela učiť cudzie jazyky - to ju hrozne baví, niekomu niečo vysvetľovať. Čo sa 

týka športu, chcela by sa dostať na nejaké veľké preteky. So športom nikdy nechcela a 

nechce skončiť, vnímala by to ako svoju obrovskú prehru a zároveň si bez športu nevie 

predstaviť svoj život. Momentálne sa teda zameriava na to, aby sa zlepšil jej vzťah k jedlu a 

aby ju problémy v oblasti výživy neobmedzovali v dosahovaní svojich cieľov a v živote.  

 

Prípadová štúdia č. 2 

Jana má 28 rokov a so športom začala až v prvom ročníku na strednej škole. K tomu, 

aby začala športovať ju doviedla matka, ktorá ju podľa janiných slov “potřebovala nějak 

zabavit”. Jana vyrastala bez vlastného otca. Matka si našla partnera, ale s tým Jana nikdy 

nenadviazala bližší vzťah. Jana zvolila atletiku pretože vedela, že je rýchla a že by jej táto 

disciplína mohla svedčať. Začala trénovať v klube s trénerom, v ktorom zostala približne 8 

rokov. Potom si našla profesionálneho trénera, ale táto spolupráca jej nevyhovovala a 

odvtedy sa trénuje sama v kooperácii s jej partnerom, ktorý tiež robí atletiku. Pri atletike 

vytrvala pretože ju to baví. Baví ju trénovať, spoznávať svoje telo a vďaka behu sa dostala 

k mnohým ďalším činnostiam, ktorým sa dnes venuje. Jana píše blog, ktorý je zameraný na 

zdravé recepty pre športovcov, ale aj širokú verejnosť. Aktuálne ešte dokončuje 

doktorandské štúdium na vysokej škole. V budúcnosti sa však nechce venovať tomu, čo 

študuje, nevidí v tom zmysel. Keď sa nad tým spätne zamýšľa tak na doktorské štúdium šla 

hlavne kvôli rodine, pretože im chcela dokázať, že na to má. Jej partner má trénerské 
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vzdelanie a Jana si predstavuje, že by v budúcnosti pracovali s klientmi spolu, on by riešil 

tréningovú oblasť a ona oblasť výživy.  

 

V atletike nemá vytýčené konkrétne miľníky a ciele, ale cíti, že je toho veľa čo ešte 

musí dosiahnuť. So športom začala pomerne neskoro a výrazne sa zlepšila až keď sa začala 

trénovať sama, takže vidí veľký priestor na posun. Chce sa zlepšovať a v ideálnom prípade 

by sa chcela nominovať na majstrovstvá sveta, kde by chcela tiež uspieť. 

 

Šport má v jej živote veľký význam, nevie si predstaviť, že by nešportovala. Začiatky 

popisuje tak, že ona vlastne nikdy nebehala a potom “s cigaretou v puse zaběhla nejlepší 

čas na závodě”. Za jeden z najvýznamnejších okamžikov považuje moment, keď sa prvýkrát 

kvalifikovala na majstrovstvá sveta v disciplíne beh do vrchu. Sama to nečakala a v tej chvíli 

si povedala, že to asi bude jej disciplína. V minulosti trénovala aj v obdobiach keď mala 

zdravotné problémy, či zranenie. Sama o sebe hovorí, že je na seba naozaj tvrdá: “mě to bolí 

a stejně jdu běhat”.  

 

Spätná väzba z rodiny na jej športové výsledky chýbala. Vo svojom okolí vidí, že 

rodičia väčšinou žijú športovou kariérou ich dieťaťa, ale u Jany to nikdy tak nebolo. Z rodiny 

veľkú podporu necíti, nemôže sa s nimi porozprávať napríklad o tréningu alebo o tom čo ju 

v rámci športu trápi. Od trénera sa tiež nikdy nedočkala podpory pretože “vždy tam byl někdo 

lepší, takže mě trenér docela přehlížel”. Spätne sa zamýšľa, že hodnotenie a spätná väzba 

jej skutočne chýbala - aj kvôli tomu sa rozhodla trénovať sama a nespoliehať sa na nikoho.  

 

Stravovacie zvyklosti v rodine popisuje Jana ako “normálne”. Nezvykli jedávať 

spoločne a ani si nespomína, že by malo jedlo nejakú výraznú radostnú funkciu: “prostě se 

jedlo, protože se to tak dělá”. Nikdy veľmi neriešili nutričné hodnoty či kvalitu stravy. Jana 

pochádza z chudobnejších pomerov a vyrastala na dedine, takže jedli to, čo si vypestovali a 

čo bolo k dispozícii. Nikdy však nejedla nezdravé veci a fast food - jednoducho preto, že na 

to nemala peniaze a ani jej to nechutilo. Od malička odmietala jesť mäso. To bolo príčinou 

mnohých sporov a aktuálne sa už asi 8 rokov stravuje vegetariánsky. Prechodom na vysokú 

školu sa začala o stravu viac zaujímať a snažila sa jesť zdravo. V tomto období si založila 

blog, kde pridávala rôzne vegetariánske recepty. Jana má zistenú chudokrvnosť, ale myslí 

si, že s vegetariánstvom to nemá nič spoločné, pretože bola chudokrvná už dávno predtým 

ako prestala jesť mäso. Bežné doplnky stravy, ktoré majú zvyšovať železo v krvi na ňu podľa 
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jej slov nezaberajú - na krvných výsledkoch sa ich užívanie neukáže a lekári jej nevedia inak 

pomôcť - to spôsobuje Janinu nedôveru voči lekárom, podľa jej slov jej nikdy nepomohli a 

nevidí dôvod prečo by sa na nich mala obracať so svojimi problémami. Mäso nenahradzuje, 

snaží sa jesť dostatok bielkovín z rastlinných zdrojov (strukoviny, sója), ale nepotrebuje mať 

na tanieri nič, čo by mäso pripomínalo.  

 

To, že má problém vo výžive si Jana uvedomila až spätne, keď sa začala cítiť naozaj 

zle a bez energie. Jej problémy sa začali v období keď nastúpila pod profesionálneho trénera. 

Ten na rôznych sústredeniach poukazoval na to, že porcie, ktoré si Jana pripravuje sú veľké 

a že by to nemala všetko zjesť. V tom čase si Jana vravela, že ju jeho názor nezaujíma ale 

postupne začala jesť menej a menej. Popisuje to ako veľmi zmätené obdobie a až spätne si 

uvedomuje, že nevhodné komentáre na ňu mali väčší vplyv ako si myslela. Uvedomuje si, 

že ten tréner nemal prehľad v tom, koľko toho zje, ale snažil sa ich usmerňovať, aby nejedli 

nezdravé jedla a fast food. Jana však takéto jedlá vo svojom jedálničku nemala, takže s 

odstupom času si uvedomuje, že ona vlastne vôbec nemala so svojou stravou manipulovať, 

že už vo chvíli keď začala trénovať v tomto klube, tak bola jej strava veľmi kvalitná a vhodná 

pre vrcholového športovca. Po tom, čo sa dlhodobo necítila dobre vyhľadala športového 

lekára. S tým sa dostali k téme jedlo a až v rozhovore s ním Jana zistila, že by jej problémy 

mohli prameniť z nedostatočnej výživy. Tým, že si vedie blog, kde pridáva recepty, sa mohla 

vrátiť k obdobiu, keď sa jej problémy začali a všimla si, že prestala pridávať recepty na rôzne 

zdravé sladkosti a buchty, ktoré predtým piekla. Poväčšinou pridávala len taniere plné 

zeleniny s minimálnych obsahom kalórií.  

 

Jana nikdy nepotrebovala redukovať telesnú hmotnosť, pretože bola stále veľmi 

štíhla. Na výzore jej príliš nezáležalo, ale podvedome vedela, že keď chce behať rýchlo musí 

byť ľahká. Chcela byť štíhla, ale ako hlavnú motiváciu k obmedzovaniu sa v jedle uvádza 

to, že si myslela, že je to tak správne. “Když chceš běhat, tak se musíš hlídat v jídle.” 

Problém však bol v tom, že ona sa už aj predtým v jedle prirodzene kontrolovala a myslí si, 

že to ju vlastne priviedlo na “anorektický mozog” ako to sama nazýva. Jej primárnou 

motiváciou nebolo redukovať telesnú hmotnosť, ale vraví, že keď už vážila naozaj málo a 

bolo jej veľmi zle, tak už tam boli “anorektické rysy”, keď si vyčítala všetko čo zjedla alebo 

si vravela, že je zlá pretože sa nedokáže kontrolovať. Popisuje, že mala v hlave takú zvláštnu 

myšlienku, že ona vlastne nepotrebuje tomu telu dodávať energiu, že ona by to všetko mala 

zvládnuť aj bez toho. Myslí si, že to mohlo prameniť trochu z prístupu v rodine - že od nej 
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stále niečo očakávali, ale akoby nemala nárok na zdroje a v kombinácii s nevhodnými 

komentármi od trénerov to v nej mohlo vyvolať “anorektický mozog”. Rodičia a starí 

rodičia, s ktorými Jana žije o jej problémoch nevedeli. Uvedomovali si, že má Jana podváhu, 

ale ich rada znela “seš hubená, přiber”. Jana však nechcela pribrať, jej babička má nadváhu 

a tiež sa necíti dobre, takže Jana nevidela dôvod priberať a zároveň si myslí, že riešením 

nebolo pribrať, ale začať jesť a dodávať telu potrebnú energiu. Vzhľadom na Janin 

energetický výdaj sa Janina telesná hmotnosť výrazne nezvýšila - ale potom, čo začala jesť 

dostatok kalórií, jej problémy sa začali zlepšovať, dodnes však bojuje s problémami v 

gastrointestinálnej oblasti. Rozvinuli sa jej rôzne potravinové intolerancie (lepok, laktóza, 

orechy a citrusy), ktoré aktuálne rieši. Aj tieto problémy sa s navýšením energetického 

príjmu a vyradením niektorých potravín výrazne zlepšili, ale stále trpí hnačkami a zlým 

trávením.  

 

Približne rok si počítala kalórie, aby vedela, že jej príjem je dostatočný. Považuje to 

za super skúsenosť, ale je to pre ňu dlhodobo neudržateľné, pretože je podľa jej slov veľmi 

perfekcionistická a stále musela mať zvážené a zapísané všetko do posledného gramu - to ju 

však viedlo k tomu, že začala jesť veľmi jednotvárne, aby nemusela zapisovať rôzne 

komplikované jedlá. Momentálne kalórie neráta a sústredí sa hlavne na to, aby mala dostatok 

energie na tréning a aby nepociťovala hlad.  

 

Informácie čerpá z vedeckých zdrojov a kombinuje ich tiež s princípmi čínskej 

medicíny, ktorá je jej blízka. Informácie z oblasti športovej výživy nesleduje pretože si 

nemyslí, že by výživa vrcholového športovca mala byť postavená na iontových nápojoch a 

regeneračných prípravkoch. Od trénerov a špecialistov sa jej nikdy nedostalo odborných rád 

a vzhľadom na to, že väčšina športových trénerov sú muži, vidí veľký problém v chlapskom 

egoizme. Myslí si, že tréneri chcú mať za každú cenu najlepších športovcov, bez ohľadu na 

to, aký vplyv to bude mať na ich zdravie. Za najväčší problém trénerov považuje 

nevzdelanosť. Myslí si, že používajú zastarané princípy, ktoré sa naučili počas štúdia na 

vysokej škole pred 30 rokmi. Nepáči sa jej ich prístup. Považuje ho za neľudský a neosobný. 

“Já jsem profesionální trenér a ty si sportovec a dělej to, co ti řeknu”. Chýba jej 

individualizmus a odborné rady.  

 

Svoje problémy sa po dlhom zvažovaní rozhodla riešiť so športovým lekárom, na 

ktorého mala dobré referencie. Spoločne prišli na to, že únava, bolesti a rôzne súvisiace 
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problémy pramenia z nedostatočnej výživy. Tento lekár ju odkázal na špecialistu, ktorý sa 

venuje tiež tréningu a to jej pomohlo najviac. Konečne mohla svoje obtiaže komunikovať s 

niekým, kto rozumel nielen výžive, ale aj tréningu a chápal, že nechce prestať trénovať. 

Naviazala kontakt aj s psychológom, ale k spolupráci nedošlo, pretože pre Janu bol prvý 

kontakt mierne odradzujúci a zároveň si myslela, že svoje problémy musí zvládnuť sama. 

Teraz si myslí, že spolupráca mohla proces uzdravenia zrýchliť, ale neľutuje, že sa rozhodla 

situáciu riešiť sama. Podľa jej slov dostala všetky informácie, ktoré potrebovala a 

považovala za nutné si v nich nájsť svoju cestu. Po krátkom zamyslení dodala, že si myslí, 

že najlepšou cestou je získať čo najviac informácií a potom realisticky premýšľať nad sebou 

a skombinovať to s vlastným rozumom a informáciami, ktoré o sebe športovec má. V 

najhoršom období jej tím športového lekára pomohol, vysvetlili jej všetko čo potrebovala 

ale už v tom ďalej nevidí pridanú hodnotu a sústredí sa na to, aby bola schopná pomôcť si 

sama.  

 

Najväčší problém u nej predstavuje regenerácia a oddych. Uvedomuje si, že 

regenerácia a odpočinok sú neoddeliteľnou súčasťou toho, aby sa zlepšovala, ale nechce si 

priznať, že má odpočinku nedostatok. Potrebuje byť aktívna a aj v dni, keď by mala 

odpočívať, tak si nájde nejakú fyzickú aktivitu, napríklad prácu v záhrade. To je pre ňu 

najväčší relax, ale vie, že telo si pri tom neoddýchne. V rámci tréningu si tiež neplánuje 

voľné dni, tvrdí, že je pre jej telo potom ťažké vrátiť sa do režimu. Odpočinkový deň pre ňu 

znamená, že mierne zníži intenzitu tréningu alebo robí inú fyzickú aktivitu. Na túto oblasť 

života sa chce začať viac sústrediť, aby sa mohla postupne zlepšovať.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka motivácie k výkonu LMI 

Celkový dosiahnutý skór udávaný v staninoch je “7” (82. percentil), čo poukazuje na 

pomerne vysokú mieru výkonovej motivácie. Toto zistenie je v súlade s predpokladom, že 

u vrcholových športovcov bude vyššia miera výkonovej motivácie ako je tomu u bežnej 

populácie. Najvyššiu hodnotu dosahuje Jana v dimenzii Angažovanosť (“9” stanin), čo je v 

súlade s informáciami o tom, že sa neustále potrebuje niečomu venovať a čas, ktorý trávi nič 

nerobením je pre ňu utrpením. Nadpriemerné hodnoty dosahuje Jana v dimenziách 

Dominancia, Ochota učiť sa a Preferencia obtiažnosti (“8” stanin) a o niečo nižšie hodnoty 

dosahuje v dimenziách Dôvera v úspech, Nebojácnosť, Súťaživosť a Cieľavedomosť (“7” 

stanin). Podpriemerné hodnoty dosahuje v dimenziách Vytrvalosť, Flexibilita a Flow s 
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výsledkom “3” stanin. O niečo vyššie, ale stále podpriemerne skóruje v dimenziách 

Sebakontrola a Orientácia na status s výsledkom “4” stanin.  

 

Prekvapivý je nízky výsledok v dimenzii Vytrvalosť. Táto informácia je v rozpore s 

informáciami získanými v rozhovore. Jana je veľmi vytrvalý a pilný človek, ktorý neúnavne 

pracuje na tom, aby dosahoval svojich cieľov. Zároveň však dosahuje pomerne vysokých 

hodnôt v dimenzii Nebojácnosť, čo naznačuje, že je neúnavná, odvážna a odhodlaná ísť si 

za svojím. Vysoké hodnoty v dimenziách Ochota učiť sa a Preferencia obtiažnosti tiež 

naznačujú, že má Jana záujem o informácie a vzdelávanie a preferuje náročné situácie, v 

ktorých si môže overiť svoje schopnosti. Skúša vlastné hranice a prekonáva prekážky a 

usiluje o pochopenie a porozumenie svetu okolo seba. Nízka hodnota v dimenzii 

Sebakontrola by nám mohla naznačovať, že má Jana problém s vlastnou organizáciou ale 

táto informácia je opäť v nesúlade s informáciami, ktoré boli získané v rozhovore. Jana je 

naopak veľmi disciplinovaná, dokáže si naplánovať deň a dokonca sa trénuje sama, čo 

dokazuje jej schopnosť plánovať a organizovať vlastné chovanie. V rozpore je aj nízka 

hodnota v dimenzii Orientácia na status. Jana viackrát spomenula, že k mnohým veciam ju 

motivuje uznanie od rodiny. Popisuje, že v minulosti boli jej výsledky pre rodinu stále 

nedostatočné a preto si teraz uvedomuje, že jej ide o uznanie a prijatie. Nízké hodnoty ale 

môžu byť spôsobené tým, že sa Jana nesnaží mať vplyv na ostatných, skôr jej ide o dokázanie 

vlastnej hodnoty skrz výsledky jej tvrdej práce. Zároveň však dosahuje pomerne vysokých 

hodnôt v dimenziách Súťaživosť a Cieľavedomosť, čo môže naznačovať jej túžbu po výhre, 

schopnosť usilovať o niečo dlhodobo a to, že sa snaží dosahovať vyššie méty.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka Stress profile  

V škále Stres Helena dosahuje vysokých hodnôt, čo v tomto prípade znamená vysokú 

úroveň percipovaného stresu, bez ohľadu na prítomnosť závažných životných udalostí, ktoré 

by mohli byť pokladané za vysoko stresujúce. V škále Zdravotné návyky dosahuje Helena 

vysoké hodnoty (81. percentil), čo znamená, že zdravotné návyky by v tomto prípade mohli 

byť jedným z možných zdrojov ochrany zdravia. Táto škála sa skladá zo štyroch subškál 

(cvičenie, odpočinok/ spánok, jedlo/ výživa, prevencia) a trsu položiek ARC (drogy, alkohol, 

fajčenie). V subškálach Cvičenie, Jedlo a Prevencia dosahuje Jana pomerne vysokých 

hodnôt (75. až 93. percentil). To naznačuje, že cvičí častejšie ako väčšina populácie, dbá na 

vyváženú a zdravú stravu ale pravidelnej prevencii chorôb sa venuje menej (75. percentil). 

To nadväzuje na informáciu, že Jana lekárom nedôveruje a v prípade, že má zdravotný 
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problém, radšej ho rieši sama, za pomoci voľne dostupných informácií. Vysoká hodnota na 

škále jedlo/výživa môže tiež naznačovať vysokú disciplinovanosť v dodržiavaní vyvážených 

stravovacích návykov. Prílišná disciplinovanosť však môže v tomto prípade pôsobiť 

negatívne. V subškále Odpočinok/spánok dosahuje Helena extrémne nízkych hodnôt (6. 

percentil), čo je v súlade s informáciami získanými v rozhovore, že nie je schopná odpočívať 

a relaxovať. Jana si tento problém uvedomuje a vie, že to môže pôsobiť kontraproduktívne 

ak sa chce v atletike zlepšovať. V trse položiek ARC, ktoré predstavujú závažné zdravotné 

riziká dosahuje Jana najnižšieho možného skóru (13. percentil) a na všetky otázky 

odpovedala záporne, tzn. nefajčí, nepije alkohol a neberie drogy.  

 

V škále Sociálna podpora okolia dosahuje veľmi nízkych hodnôt (11. percentil). 

Hodnotenie otázok v tejto škále odráža mieru spokojnosti s podporou poskytovanou jej 

okolím. Nízke výsledky naznačujú, že Jana nie je spokojná s mierou podpory, ktorú jej 

okolie poskytuje svojvoľne či na vyžiadanie. V rámci rozhovoru Jana hovorila o tom, že v 

rodine vlastne nemá podporu žiadnu.  

 

V škále Chovania typu A dosahuje Jana opäť pomerne vysoké hodnoty (75. 

percentil). Na väčšinu tvrdení, ktoré by naznačovali chovanie typu A odpovedala priemernou 

odpoveďou “občas”. Táto škála meria paletu reakcií chovania typu A, čo zahŕňa napríklad 

hnev, vysoké pracovné tempo, vysokú pracovnú angažovanosť, nedôveru, vyjadrovanie 

frustrácie atď. Tieto charakteristiky môžu prispievať k rozvoju mnohých chorôb, vrátane 

kardiovaskulárnych. V škále kognitívnej nezdolnosti dosahuje Jana výrazne nízkych hodnôt 

(18. percentil). To môže naznačovať náchylnosť k pocitom odcudzenia z vlastného života. 

Tendenciu vnímať zmeny a riziká vo svojom živote ako hrozby a pocit straty kontroly nad 

dôležitými aspektmi svojho života. Tieto informácie sú v súlade s tým, že je Jana v náročnom 

období dokončovania doktorandského štúdia a nevie, ako bude jej život pokračovať ďalej.  

 

V škále zvládania stresu sa overuje využívanie štyroch rôznych stratégií 

vyrovnávania sa so stresom (pozitívny pohľad, negatívny pohľad, minimalizácia hrozieb a 

zameranosť na problém). Jana dosahuje vysokých hodnôt v subškálach Pozitívny pohľad 

(86. percentil) a Negatívny pohľad (61. percentil).  V subškálach Zameranosť na problém 

(46. percentil) a Minimalizácia hrozieb (21. percentil) dosahuje podpriemerné hodnoty. 

Výsledky teda naznačujú, že najčastejšie Jana hľadá pozitívne aspekty stresovej situácie a 

menej sa sústredí na tie negatívne.  Nízky skór v subškále zameranosti na problém 
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naznačuje, že Jana príliš nerozpracováva akčný plán na vyrovnanie sa so situáciou. Stratégiu 

minimalizácie hrozieb, tzn. vyhýbavú stratégiu, ktorou človek znižuje význam problému 

nepoužíva Jana prakticky vôbec. Extrémne nízke hodnoty v škále Psychickej pohody (5. 

percentil) naznačujú, že sa Jana nachádza v období zvýšeného psychického nepohodlia. 

Dlhodobá psychická nepohoda môže znižovať odolnosť jedinca voči psychickým a 

fyzickým chorobám. Jana sa však nachádza vo veľmi stresujúcom období dokončovania 

vysokej školy, ktoré môže mať obrovský vplyv na percipovanú psychickú pohodu.  

 

Skreslenosť výsledkov by mala byť na základe lži-skóru (1) a indexu 

inkonzistentných odpovedí (1) nízka až žiadna.  

 

Intepretácia výsledkov Škály úzkostnosti a úzkostlivosti STAI 

Jana dosahuje priemerné hodnoty v oboch prezentovaných škálach. V škále 

úzkostnosti STAI X-1 zameranej na aktuálnu pociťovanú mieru úzkosti dosiahla 50 bodov 

(75. percentil) a v škále úzkostlivosti STAI X-2 zameranej na úzkostnosť ako vlastnosť 

dosiahla 46 bodov (45. percentil). Výsledky naznačujú, že Jana nie je úzkostnejšia ako 

väčšina populácie ale v čase vyplňovania dotazníka bola v značnej nepohode. Jana na seba 

nenazerá ako na úzkostnú osobu, čo je v súlade s výsledkami dotazníka v časti zameranej na 

úzkostnosť ako vlastnosť.  

 

Zhrnutie 

Jana je zameraná na výkon a dosahovanie cieľov, čo čiastočne môže vychádzať z 

túžby po ocenení rodinou, pre ktorú neboli jej výsledky nikdy ničím výnimočným. V rodine 

nebola strava nikdy významná téma - jedlo sa to, čo prichystala matka a veľmi sa o tom 

nediskutovalo. Problémy v oblasti výživy sa u nej začali prejavovať pomerne neskoro 

(približne v 26 rokoch) a spočiatku si Jana neuvedomovala, že má problém. Spätne si 

uvedomuje, že to bolo pravdepodobne kombináciou jej nastavenia, že musí dosahovať 

výsledky aj bez zdrojov a nevhodnými komentármi od trénera. Jana nikdy nepotrebovala 

redukovať telesnú hmotnosť a nikdy predtým nemala problémy so stravou. Na vysokej škole 

sa začala zameriavať na zdravý jedálniček, ale nikdy neužívala manipuláciu s kalorickým 

príjmom s cieľom znížiť telesnú hmotnosť. Myslela si však, že to, že bude dobrý športovec 

zároveň znamená to, že sa bude kontrolovať v strave. V priebehu doby keď ju trénoval 

profesionálny tréner si vypestovala niečo, čo ona nazýva “anorektický mozog”. Začala si 

vyčítať zjedené jedlo a myslela si, že je zlá keď nie je schopná kontroly nad svojim príjmom. 
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Od tohto trénera odišla po tom, čo si uvedomila, že nemyslí na jej dobro a začala sa trénovať 

sama.  

 

Keď sa u nej začali rozvíjať rôzne zdravotné problémy, Jana po dlhom uvažovaní 

vyhľadala športového lekára, s ktorým prišli na to, že jej problémy vyplývajú z 

nedostatočného energetického príjmu. To, že ma Jana problém v oblasti výživy jej došlo až 

v tomto momente. Začala zbierať informácie, ktoré kombinovala s tým, čo sa o sebe počas 

života naučila a s princípmi čínskej medicíny a aktuálne si myslí, že je na dobrej ceste zostať 

zdravá a bez problémov. Občas má zlý deň, ale vie, že z najhoršieho je von. Momentálne sa 

stravuje vegetariánsky a dbá na to, aby potraviny neboli priemyselne spracované, pretože si 

myslí, že z týchto potravín pramenia jej tráviace problémy.  

 

Podľa Jany je vzdelanosť trénerov v Českej republike na pomerne nízkej úrovni a 

nikdy sa jej nedostalo odborného poradenstva zo strany trénerov. Matka sa o šport nikdy 

nezaujímala a tak s ňou Jana nemohla konzultovať svoje potreby. Jana šport miluje, ale na 

základe zlých skúseností by už nikdy nešla trénovať so žiadným profesionálnym trénerov. 

Podľa nej im na športovcoch nezáleží, chcú mať tých najlepších ale bez ohľadu na to, aký 

vplyv to má na ich zdravie.  

 

Aktuálne sa nachádza v období ukončovania doktorandského štúdia, čo značne 

vplýva na jej psychickú pohodu a celkový well-being. Má mnoho povinností a preto je pre 

ňu náročné nájsť si čas na odpočinok. Relax a regenerácia je u nej veľmi problematická 

oblasť. Jana objektívne vie, že by mala investovať čas aj do odpočinku a regenerácie, ak sa 

chce zlepšovať v športe, ale zatiaľ si to nechce priznať. Vo svojej disciplíne beh do vrchov 

chce pokračovať a chcela by sa nominovať na majstrovstvá sveta, kde by chcela v ideálnom 

prípade aj uspieť. Momentálne sa teda zameriava na to, aby mala dostatok energie na 

tréningy a mohla sa neustále zlepšovať.  

 

Prípadová štúdia č. 3 

Klára má 21 rokov a preteká v cyklistike. K športu ju viedli rodičia. Otec hrával 

futbal a matka je podľa Kláriných slov anti-športovec. Spočiatku chcela Klára robiť atletiku, 

ale nebavilo ju behať na dráhe a tak hľadala šport, ktorý by ju bavil viac. Na začiatku teda 

skúšala mnoho disciplín, z ktorých si vybrala cyklistku a bežecké lyžovanie. Do minulého 
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roku sa venovala obom športom zároveň ale aktuálne sa venuje už len cyklistike. Jednak zo 

zdravotných dôvodov a za druhé nie je v Českej republike dobré zázemie, tím a počasie pre 

bežecké lyžovanie. Klára o sebe tvrdí, že nikdy nebola výrazne talentovaná a musela si 

všetko vydrieť tvrdou prácou. Ju to však neodradilo. Tvrdí, že ju to baví viac keď je to 

náročnejšie a musí posúvať vlastné hranice. Okrem športu Klára študuje na vysokej škole. 

Tento rok bude meniť odbor a začína študovať kondičné trénerstvo.  

 

Za najvýznamnejší okamih v jej športovej kariére považuje moment, keď sa dostala 

na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v Českej republike a ona pretekala pred domácim 

publikom. Podľa nej je to jeden z najkrajších pocitov, ktoré môže športovec zažiť. Minulého 

roku zmenila tím a prvýkrát sa o ňu na pretekoch nemusel starať otec a mohol sa zúčastniť 

iba ako fanúšik. Keď ju pozoroval a usmieval sa na ňu bol to pre ňu najkrajší pocit aký kedy 

zažila. Otec je v jej športovej kariére veľmi významná osoba a jeho názor je pre ňu extrémne 

dôležitý. Spomína na časy, keď so športom začínala a po nepodarenom preteku to otec veľmi 

prežíval a tvrdil, že Klára so športom skončí. Čím je staršia tým to otec berie viac v pohode 

a podporuje ju keď sa jej preteky nepodaria. Chvíľu sa trénovala sama a otec ju kontroloval, 

aby toho na seba nenaklada príliš veľa a momentálne je pod vedením nového trénera. Klára 

si svojho nového trénera veľmi váži pretože jej pomohol dostať sa z problémov v oblasti 

výživy. Tvrdí, že je skvelý a má od neho skutočnú podporu.  V minulosti zažila aj prístup 

reprezentačných trénerov, o ktorých tvrdí, že je to s nimi zložitejšie, oni sa totiž zameriavaju 

výhradne na výkon. 

 

Stravovacie zvyklosti v rodine boli výrazne ovplyvnené tým, že babička bola 

kuchárka. Nikdy ale nejedli nezdravo a  nevyradzovali žiadne druhy potravín. Stravu v 

rodine popisuje ako “normálnu”, nepamätá si nič výnimočné. V minulosti jedávali spolu, ale 

aktuálne nemajú spoločný stôl, pri ktorom by sa najedli, čo je pre Kláru veľmi nepríjemné 

pretože by rada s rodinou jedávala spoločne.  

 

Do konca strednej školy Klára neriešila jedlo ani fyzický vzhľad. Za zlom považuje 

moment, keď začala trénovať s reprezentačným trénerom, ktorý jej na rovinu povedal, že 

keby znížila telesnú hmotnosť tak by dosahovala lepších výsledkov. Myslí si, že jej 

problémy nevznikli impulzom od nej samej ale skôr od ľudí z jej okolia. Uvedomuje si, že 

to boli nevhodné poznámky, ale ona sa toho vtedy chytila a začala so stravou manipulovať. 

Nešlo jej o to ako vyzerá, ale slová trénera v nej začali rezonovať a povedala si, že asi by 
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mala pribrzdiť s jedením, aby zlepšila výkon a vyrovnala sa konkurencii. V tom čase Klára 

maturovala a rozišiel sa s ňou priateľ, takže to pre ňu bolo náročné obdobie. Na základe 

informácií o sacharidových vlnách (manipulácia so sacharidmi v rámci týždňa) začala 

vyradzovať sacharidy, až nakoniec nejedla skoro nič čo ich obsahovalo, dokonca si 

vynechávala mlieko do kávy. V tom období však mala extrémne náročné tréningy na bicykli 

a na bežkách, takže jej energetický výdaj bol veľmi vysoký. V priebehu troch mesiacov 

stratila asi 12 kíl telesnej hmotnosti a začalo si to všímať okolie. Na sústredení, keď jedli 

spoločne s ostatnými členmi tímu, nezniesla, aby jej niekto iný nakladal jedlo na tanier. 

Väčšinou si naložila minimálnu porciu a doplnila tanier zeleninou, aby to vyzeralo objemne, 

ale zároveň malo veľmi nízku kalorickú hodnotu. Aktuálne má pravidlo, že zje všetko čo je 

na tanieri a snaží sa nad tým veľmi nerozmýšľat. Zle na ňu pôsobí, keď vidí ako málo jedia 

ostatné športovkyne, ktoré ani nemajú žiadny problém - vtedy má pocit, že s ňou nie je niečo 

v poriadku a že predsa nemôže jesť viac ako ostatní.  

 

Klárin výkon sa zo začiatku veľmi zlepšil a to ju motivovalo k tomu, aby pokračovala 

v nízkom energetickom príjme. Vedela, že pred pretekom do seba musí dostať čo najviac 

sacharidov aby bol výkon optimálny, čo spätne hodnotí tak, že ju to zachránilo pred 

absolútnym zlyhaním. Momentálne o tomto období hovorí ako o období, ktoré ju skoro 

zničilo. Ako svoju záchranu popisuje moment, keď začala trénovať pod svojim aktuálnym 

trénerom, ktorý ju podľa jej slov z tohto problému dostal. Po približne dvoch mesiacoch 

spolupráce si Klárine problémy všimol a zobral ju k športovému lekárovi. Tam jej urobili 

fyzické testy, ktoré dopadli veľmi zle a Klára sa priznala, s čím bojuje. Od tej chvíle sa 

všetko dalo do pohybu a túto spoluprácu hodnotí veľmi dobre.  

 

Po návšteve športového lekára však nasledovala situácia, ktorú Klára hodnotí ako 

jednu z najhorších v jej živote. Po pretekoch jej tréner povedal, že môže ešte dokončiť 

posledné preteky a potom má “stopku” - nebude ani trénovať ani súťažiť, kým sa zo svojich 

problémov nedostane. Klára na posledné preteky nenastúpila. Prvé dva týždne mala 

zakázanú akúkoľvek aktivitu a mala predpísaný jedálniček, ktorý musela dodržiavať, ak 

chcela celý proces urýchliť. Po dvoch týždňoch šla s priateľom na preteky do zahraničia ako 

podpora. Bola v kontakte s výživovým špecialistom, ktorý sledoval kalorické tabuľky, ktoré 

musela denne vypĺňať. Po pár dňoch dodržiavania predpísaného kalorického príjmu jej 

dovolili ísť na krátky denný tréning, ale iba za predpokladu, že bude dostatočne jesť, aby 

doplnila vydanú energiu. Priateľ pre ňu predstavoval obrovskú podporu a snažil sa, aby jedla 
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čo najviac. Popisuje, že vtedy po veľmi dlhej dobe opäť zažila pocity šťastia, veselosti. 

Spätne si uvedomuje, že v období keď jedla menej ako 1200 kcal denne mala obrovské 

výkyvy nálad. Bola podráždená, s nikým sa nechcela baviť. Nechcela sa stretávať s 

kamarátmi pretože bola väčšinou extrémne unavená a nemala chuť sa s niekým baviť. Ľúto 

jej bolo hlavne toho, ako sa správala k otcovi. Za každú nevinnú poznámku sa urazila alebo 

naňho kričala a v ďalšej sekunde to hneď ľutovala.  

 

Po pár mesiacoch dodržiavania vyššieho energetického príjmu šla Klára opäť na 

testy, ktoré ukázali, že sa jej kondícia výrazne zlepšila a dovolil jej znovu pretekať. Klára 

bola nadšená a extrémne motivovaná a po zamyslení tvrdí, že asi musela padnúť, aby si 

uvedomila čo môže stratiť.  

 

Za najväčší paradox Klára považuje to, že na strednej škole študovala manažment 

športu, kde ich učili ako si zostaviť jedálniček. Učili sa tiež o rôznych diétach - ako by to 

malo/nemalo vyzerať, učili sa o význame výživy v živote športovcov a dodnes vlastne nevie 

pochopiť, ako je možné, že sa dostala do týchto problémov. Po zamyslení však vraví, že tam 

nešlo o to, že by mala nedostatok informácií, ale skôr o to, že chcela mať lepšie výsledky a 

nerozmýšľala nad tým, za akú cenu to bude. Viackrát za to obdobie si vravela, že už začne 

jesť “normálne” a nebude si odopierať, ale nebola vnútorne presvedčená o tom, že to chce a 

tak to pre ňu bolo ťažké. Považuje sa za perfekcionistku a keď pre niečo neurobí 100% tak 

je na seba naštvaná. Tvrdí, že zatiaľ sa nenaučila byť na seba dobrá. Aj ľudia v jej blízkom 

okolí jej vravia, že aj na vydarených pretekoch stále nájde chybu. Sama o sebe tvrdí, že je 

neustále s niečím nespokojná.  

 

V rámci odpočinku Klára chodí na masáže, ale najväčší relax je pre ňu keď si môže 

sadnúť s rodinou ku káve a stráviť s nimi čas. Momentálne sa na túto oblasť začala viac 

sústrediť, pretože si uvedomuje obrovský význam regenerácie v zlepšovaní výkonu. 

Spomína na chvíle, keď trénovala bez pauzy na odpočinok a vie, že to pre jej telo a výkon 

nebolo optimálne. Rada ide napríklad raz za mesiac sama na raňajky do kaviarne a tam číta 

knihu - to jej stále dobije baterky. Klára svoj voľný čas trávi aj inak ako športom, veľmi rada 

sa venuje svojmu psovi a na jar práci v záhrade. Momentálne ešte občas zažije zlý deň, keď 

je pre ňu z rôznych dôvodov náročné zjesť dostatok jedla - ale vie, že ak chce trénovať a 

zlepšovať sa, tak je to nevyhnutné. Veľkou motiváciou pre ňu je, že sa nachádza v širšej 

nominácii na olympiádu, na ktorú by sa chcela dostať.  
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Interpretácia výsledkov dotazníka motivácie k výkonu LMI 

Celkový dosiahnutý skór udávaný v staninoch je “8” (82. percentil), čo poukazuje na 

pomerne vysokú mieru výkonovej motivácie. Toto zistenie je v súlade s predpokladom, že 

u vrcholových športovcov bude vyššia miera výkonovej motivácie ako je tomu u bežnej 

populácie. Klára dosahuje vysoké hodnoty vo viacerých dimenziách. Hodnotu staninu 

“9”  dosahuje v dimenziách Angažovanosť, Flow, Kompenzačné úsilie, Hrdosť na výkon a 

Súťaživosť. Hodnotu v staninu “8” dosahuje v dimenziách Flexibilita a Preferencia 

obtiažnosti. Najnižšie hodnoty dosahuje v dimenziách Ochota učiť sa a Sebakontrola (“2” 

stanin) a v dimenziách Dominancia a Internalita (“3” stanin).  

 

Vysoké hodnoty v dimenziách Angažovanosť a Flow naznačujú, že má Klára radosť 

z činnosti, je aktívna, zaujatá a ochotná zotrvať pri aktivite. Kompenzačné úsilie však 

poukazuje na to, že určitá časť jej angažovanosti môže vyplývať zo snahy vyhnúť sa zlyhaniu 

alebo minimalizovať jeho riziko. Klára preferuje náročné úlohy, ktoré testujú jej schopnosti, 

čo je v súlade s informáciami získanými v rozhovore o tom, že ju baví keď je pre ňu niečo 

náročné. Klára sa nikdy so svojím výkonom neuspokojí a stále hľadá, čo by mohla zlepšiť, 

čo môže súvisieť s vysokými hodnotami v dimenziách Hrdosť na výkon a Súťaživosť, ktoré 

naznačujú, že je pre ňu úspech extrémne dôležitý a cíti potrebu vyhrávať, byť prvá. Na svoje 

výkony je hrdá, pretože vie, že ich dosiahla svojou tvrdou prácou. Zároveň však nízke 

hodnoty v dimenzii Internalita môžu naznačovať rozpor. Tvrdí, že nemá talent a musí na 

všetkom tvrdo pracovať, ale hodnoty tejto škály naznačujú, že si nie je istá svojim úspechom 

a má nižšiu mieru autonómie. To sa odráža aj na hodnotách v dimenzii Dominancia, čo 

naznačuje že nie je autonómna vodcovská osobnosť, ktorá by mala vplyv a kontrolu nad 

ostatnými. Prekvapivým je výsledok v dimenzii Sebakontrola, kde Klára dosahuje nízkych 

hodnôt. Vzhľadom na jej svedomitosť, plánovitosť a odsúvanie uspokojenia svojich potrieb 

by bolo možné očakávať vyššiu mieru sebakontroly. V dimenzii Cieľavedomosť však 

dosahuje pomerne vysokých hodnôt staninu “7”, čo naznačuje, že je schopná orientácie na 

budúcnosť, ktorá si vyžaduje plánovitosť a sebaorganizáciu.  
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Interpretácia výsledkov dotazníka Stress profile  

V škále Stres Klára dosahuje vysokých hodnôt, čo v tomto prípade znamená vysokú 

úroveň percipovaného stresu, bez ohľadu na prítomnosť závažných životných udalostí, ktoré 

by mohli byť pokladané za vysoko stresujúce. V škále Zdravotné návyky dosahuje Helena 

vysoké hodnoty (78. percentil), čo znamená, že zdravotné návyky by v tomto prípade mohli 

byť jedným z možných zdrojov ochrany zdravia. Táto škála sa skladá zo štyroch subškál 

(cvičenie, odpočinok/ spánok, jedlo/ výživa, prevencia) a trsu položiek ARC (drogy, alkohol, 

fajčenie). V subškálach Cvičenie, Jedlo a Prevencia dosahuje Jana pomerne vysokých 

hodnôt (61. až 97. percentil). To naznačuje, že cvičí častejšie ako väčšina populácie, 

priemerne dbá na vyváženú a zdravú stravu ale pravidelnej prevencii chorôb sa venuje 

výrazne viac ako väčšina populácie (97. percentil). V subškále Odpočinok/spánok dosahuje 

Helena extrémne nízkych hodnôt (pod percentilom), čo je v rozpore s informáciami 

získanými v rozhovore, že sa Klára sústredí na dostatok odpočinku a relaxu. V trse položiek 

ARC, ktoré predstavujú závažné zdravotné riziká dosahuje Klára najnižšieho možného skóru 

(13. percentil) a na všetky otázky odpovedala záporne, tzn. nefajčí, nepije alkohol a neberie 

drogy.  

 

V škále Sociálna podpora okolia dosahuje podpriemerných hodnôt (31. percentil). 

Hodnotenie otázok v tejto škále odráža mieru spokojnosti s podporou poskytovanou jej 

okolím. Nízke výsledky naznačujú, že Klára je len málo spokojná s mierou podpory, ktorú 

jej okolie poskytuje svojvoľne či na vyžiadanie. Tento výsledok je prekvapivý, pretože v 

rámci rozhovoru sa Jana vyjadrila, že má podporu od otca, priateľa a tiež trénera.  

 

V škále Chovania typu A dosahuje Jana extrémne vysoké hodnoty, ktorým v normách 

nie je priradený percentil (nad percentilom). Na väčšinu tvrdení, ktoré by naznačovali 

chovanie typu A odpovedala odpoveďou ”většinu času” alebo “vždy”. Táto škála meria 

paletu reakcií chovania typu A, čo zahŕňa napríklad hnev, vysoké pracovné tempo, vysokú 

pracovnú angažovanosť, nedôveru, vyjadrovanie frustrácie atď. Tieto charakteristiky môžu 

prispievať k rozvoju mnohých chorôb, vrátane kardiovaskulárnych. V škále kognitívnej 

nezdolnosti dosahuje Klára výrazne nízkych hodnôt (6. percentil). To môže poukazovať na 

Klárinu tendenciu vnímať zmeny a riziká vo svojom živote ako hrozby a pocit straty kontroly 

nad dôležitými aspektmi svojho života. To môže prameniť z posledného obdobia, kedy Klára 

zažívala problémy, ktoré ju podľa jej slov “téměř zničili”.  

 



 

82 

 

V škále zvládania stresu sa overuje využívanie štyroch rôznych stratégií 

vyrovnávania sa so stresom (pozitívny pohľad, negatívny pohľad, minimalizácia hrozieb a 

zameranosť na problém). Klára dosahuje extrémne vysokých hodnôt v subškále Negatívny 

pohľad (99. percentil). V subškálach Pozitívny pohľad (38. percentil), Zameranosť na 

problém (46. percentil) a Minimalizácia hrozieb (42. percentil) dosahuje podpriemerné 

hodnoty. Výsledky teda naznačujú, že najčastejšie sa Klára sústredí na negatívne aspekty 

situácie, čo je v súlade s tým, že sama tvrdí, že stále hľadá to, čo mohla urobiť lepšie a 

málokedy sa sústredí na pozitívne aspekty. Nízky skór v subškále zameranosti na problém 

naznačuje, že Klára sa nezvykne vyrovnávať so stresom tak, že podnikne akčné kroky k 

riešeniu situácie. Stratégiu minimalizácie hrozieb, tzn. vyhýbavú stratégiu, ktorou človek 

znižuje význam problému Klára využíva priemerne. Nízke hodnoty v škále Psychickej 

pohody (27. percentil) naznačujú, že sa nachádza v období zvýšeného psychického 

nepohodlia. Dlhodobá psychická nepohoda môže znižovať odolnosť jedinca voči 

psychickým a fyzickým chorobám, čo si Klára uvedomuje a na tom, aby jej bolo lepšie 

pracuje s psychológom.  

 

Skreslenosť výsledkov by mala byť na základe lži-skóru (0) a indexu 

inkonzistentných odpovedí (1) nízka až žiadna.  

 

Intepretácia výsledkov Škály úzkostnosti a úzkostlivosti STAI 

Klára dosahuje priemerné hodnoty v oboch prezentovaných škálach. V škále 

úzkostnosti STAI X-1 zameranej na aktuálnu pociťovanú mieru úzkosti dosiahla 50 bodov 

(75. percentil) a v škále úzkostlivosti STAI X-2 zameranej na úzkostnosť ako vlastnosť 

dosiahla 49 bodov (65. percentil). Výsledky naznačujú, že je Klára len mierne úzkostnejšia 

ako väčšina populácie ale v čase vyplňovania dotazníka bola v značnej nepohode.  

 

Zhrnutie 

Kláru na športe najviac baví keď je ťažký a náročný, vtedy je motivovaná prekonávať 

svoje hranice a posúvať sa. Je veľmi súťaživá a zameraná na dosahovanie cieľov, čo 

dokazujú aj vysoké hodnoty v dimenziách Súťaživosť a Cieľavedomosť v dotazníku 

motivácie k výkonu. V rámci rodiny je pre ňu veľmi významnou osobou jej otec, ktorý ju 

od začiatku jej kariéry výrazne podporuje a sprevádza na všetky preteky. S matkou nemá až 

tak dobrý vzťah. Šport ju bavil od útleho veku a nevie si bez neho predstaviť svoj život. Jeho 

význam si uvedomila najviac vo chvíli, keď dostala “stopku” a nemohla trénovať ani súťažiť. 
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Do konca strednej školy Klára nemala žiadne problémy v oblasti výživy a fyzicky vzhľad 

svojho tela neriešila vôbec. Zlom nastal vo chvíli, keď sa dostala pod vedenie 

reprezentačného trénera, ktorý jej na rovinu povedal, že ak by znížila telesnú hmotnosť, tak 

by mala lepšie výsledky. Klára si začala odopierať jedlo postupne - manipuláciou so 

sacharidmi. V priebehu asi 3 mesiacov stratila 12 kilogramov telesnej hmotnosti a okolie si 

všimlo, že niečo nie je v poriadku. 

 

V tomto období bola Klára extrémne unavená a náladová. Bola veľmi podráždená a 

nevedela ako s tým bojovať. Spätne si uvedomuje, že to bolo spôsobené nízkym 

energetickým príjmom. To, že sa dostala do problémov s výživou považuje za paradox, 

pretože študovala manažment športu, kde sa o výžive učili, takže potrebné informácie mala. 

Jej problémy však nepramenili z nedostatku informácií ale z toho, že sa chcela vyrovnať 

konkurencii a dosahovať lepšie výsledky. Vychádzala totiž z toho, čo jej povedal tréner, že 

jej vo výkone pomôže, keď zredukuje telesnú hmotnosť. Od tohto trénera odišla, ale jej 

problémy pretrvávali. V tej dobe na to nemala dobrý náhľad a ani motiváciu s tým bojovať, 

pretože jej výkon sa zo začiatku zlepšil a tak si myslela, že je na správnej ceste.  

 

Klára začala trénovať s novým trénerom, ktorý si všimol, že má výraznú podváhu a 

zobral ju k športovému lekárovi na fyzické testy, ktoré ukázali, že je vo veľmi zlej kondícii. 

Klára dostala zákaz trénovať a súťažiť až do chvíle kým sa jej kondícia nezlepší. Po pár 

mesiacoch konštantného energetického príjmu sa jej kondícia zlepšila a Klára môže opäť 

trénovať a súťažiť. Svoje problémy riešila zároveň aj s psychológom, s ktorým je v kontakte 

doteraz.  Momentálne sa snaží dodržiavať predpísaný energetický príjem, pretože už nechce 

zažiť to, čo zažila pred pár mesiacmi. Mala pocit, že prišla o všetko. To poukazuje na veľký 

význam športu v Klárinom živote.  

 

Športu sa chce venovať naďalej a ďalším veľkým cieľom je nominácia na olympiádu. 

Okrem športu začína študovať vysokú školu, odbor kondičné trénerstvo. Zatiaľ nevie kam 

by sa chcela po škole uberať, ale jednou z možností je, že by mohla trénovať a pomáhať 

športovkyniam, ktoré majú podobné problémy ako si prežila ona.  
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Prípadová štúdia č. 4 

Alica má 18 rokov a posledných 6 rokov sa venuje športovej lukostreľbe. K športu 

sa dostala prostredníctvom učiteľky zo základnej školy, ktorej syn sa venoval lukostreľbe. 

Odkázala ju na trénerku, ktorá ju zobrala do klubu a po prvom tréningu jej povedala, že by 

sa tomu mohla začať venovať pretože má na to prirodzený talent.  

  

Rodičia Alice sú rozvedení a Alica donedávna žila s matkou a jej partnerom. Ani 

jeden z rodičov ju v športe nepodporoval. S matkou má komplikovaný vzťah a v nedávnej 

dobe sa od nej osamostatnila. Matka jej kvôli prospechu v škole zakazovala trénovať a 

chcela, aby sa Alica venovala domácnosti. Obaja rodičia však od nej očakávali dobré 

výsledky ako v športe tak aj v škole.  Alica si myslí, že to bolo pre to, že sa chceli chváliť 

pred známymi, že vychovali úspešné dieťa, ale nechceli ju podporovať. Spomína na chvíle, 

keď sa jej na súťažiach nedarilo a rodičia jej posielali nepríjemné sms správy, ktoré ju 

rozrušovali. Neskôr do toho zasiahol tréner, ktorý jej na súťaži zobral telefón, aby ju to 

nerozptyľovalo. Ako prvý pozitívny zážitok Alica popisuje chvíľu, keď sa v streľbe výrazne 

zlepšila a počas jedného roka vyhrala 6 medailí.  

 

Alica popisuje lukostreľbu ako veľmi náročný a jednostranne zameraný šport. 

Trénuje trikrát týždenne s trénerom. Tréning trvá približne 5 hodín. Okrem streľby musí 

Alica trénovať celkovú kondíciu a robiť rôzne kompenzačné cvičenia, aby nezaťažovala telo 

jednostranne. V posledných dvoch rokoch mala Alica asi 7 rôznych úrazov a nehôd. Za 

najhoršie považuje preťaženie ramenného kĺbu na súťaži, s ktorým sa liečila približne pol 

roka a doteraz sa  úplne nevyliečila. Po preťažení ramenného kĺbu mala Alica asi dva 

mesiace pauzu. Následne na to šla na majstrovstvá, ku ktorým ju viacmenej prinútila 

trénerka, ktorá s ňou na poslednú chvíľu odmietla ísť na súťaž. Kvôli tomu Alica oslovila 

profesionálneho trénera, s ktorým následne na to začala trénovať. Tento presun Alica hodnotí 

veľmi pozitívne pretože sa za pár mesiacov výrazne zlepšila a “ukázalo se, že střílim fakt 

dobře”.  

 

Alica odsudzuje stravovacie návyky v jej rodine. Najviac si to začala uvedomovať v 

období, keď začala intenzívnejšie športovať a chcela sa stravovať zdravo. Návyky v rodine 

popisuje ako “čím víc smažený, tím je to lepší”. Alica sa snažila obmedzovať kalorickú 

hodnotu jedla, ale matka s tým nesúhlasila pretože považovala zdravú stravu za výrazne 
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finančne náročnejšiu ako napríklad fast food. Alicu v tomto období jedlo obťažovalo. Všetko 

s jedlom spojené pre ňu bolo otravné a nechcelo sa jej do toho investovať svoju energiu. V 

určitom období dostala Alica na výber - buď zdravá strava alebo tréningy. Alica si vybrala 

tréning pretože na jedle jej príliš nezáležalo a z vreckového si kupovala len základné 

potraviny, aby jedla aspoň niečo. Rodina nezvykla jesť spolu, iba vo výnimočných situáciách 

keď mal niekto narodeniny alebo na vianoce.  

 

Matkin prístup k výžive popisuje ako “zářný příklad špatných diet”. Vo chvíli keď 

sa matka dostane nad určitú telesnú hmotnosť nasadí extrémny detox - prijíma extrémne 

málo kalórií a jej strava je založená len na zelenine. Aj Alica v nižšom veku skúšala rôzne 

typy diét. Už na základnej škole mávala dni keď sa prejedala a potom pár dní nejedla. Tvrdí, 

že matke to vyhovovalo pretože nemusela kupovať toľko jedla a nevšimla si, že by mohla 

mať Alica nejaký problém: “pro ní to bylo fajn ale ja jsem se tím hrozně trápila”. Skúšala 

aj detox, ktorý pozorovala u matky, ale nevyhovovalo jej to, takže skĺzla k tomu, že radšej 

nejedla vôbec. Od matky často počúvala negatívne komentáre na jej fyzický výzor a už v 

útlom veku si uvedomovala, že by chcela vyzerať ináč. Alica však nevedela, čo je správne a 

ako by sa mala stravovať pretože sa nemala na koho obrátiť, aby jej pomohol.  

 

Zlom nastal v období puberty, keď začala športovať a tiež sa zameriavať na svoj 

fyzický vzhľad. Potrebovala zlepšiť svoju kondíciu kvôli náročným tréningom a zároveň 

túžila po štíhlej postave. V tomto čase vyhľadala fitness trénerku, ktorá jej pripravila 

jedálniček a tréning v posilňovni, ktorý sa mal zameriavať na posilnenie tela, aby sa Alica 

zlepšovala v lukostreľbe. Jedálniček bol postavený na extrémne nízkom energetickom 

príjme, na ktorom sa alicina telesná hmotnosť začala výrazne znižovať. Myslela si, že 

konečne dosiahne vytúžené výsledky. Tento jedálniček Alica nevydržala dlho dodržiavať 

pretože obsahoval potraviny, ktoré jej nechutili. Po určitej dobe vyhľadala ďalšieho trénera 

- kulturistu. S tým začala opäť s novým jedálničkom, ktorý bol založený na 7 jedlách denne, 

z ktorých väčšina bola chudé mäso a ryža. Alica si to spätne počítala na kalorickej kalkulačke 

a v tom období jedla výrazne pod bazálnym metabolizmom. Po asi pol roku si začala 

uvedomovať, že takto nemôže pokračovať. Jej výkon na tréningoch a súťažiach sa zhoršoval 

a pridali sa ďalšie problémy ako je strata menštruačného cyklu (amenorea) a neprekonateľná 

únava. Spätne si Alica uvedomuje, že ju z toho problému vytiahol jej aktuálny tréner, ktorý 

si všimol, že jej výrazne klesla telesná hmotnosť a tiež výkonnosť. V tomto období si však 

stále nechcela priznať, že má problém. Na sústredeniach a súťažiach bola Alica väčšinou 
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vyhladovaná a náladová a to viedlo k tomu, že nedosahovala dobré výsledky. Po súťaži keď 

z nej opadol stres sa často prejedla a následne ju silné výčitky prinútili prijatú potravu 

vyvrátiť. Alica sa dostala do začarovaného kruhu prejedania a vracania až došla k tomu, že 

vracala aj bez toho, aby niečo zjedla.  

 

Alica dvakrát skúsila matke naznačiť, že má problém v oblasti výživy, ale matka jej 

podľa jej slov neverila. Prvýkrát jej to povedala pred trénerom a matka ju vysmiala, že predsa 

toho zje veľa. Druhýkrát keď jej pri hádke povedala, že neprijíma žiadnu potravu - tak to 

matka prešla bez povšimnutia. Alica sa následne prestala snažiť získať pomoc u matky.  

 

Kvôli zdravotným problémom Alica navštívila lekárku, ktorá jej odporučila návštevu 

psychológa. Alica má však veľký problém s dôverou k cudzím ľuďom a tak k psychológa 

nenavštívila. Začala však svoje problémy riešiť s trénerom. Bolo pre ňu extrémne náročné 

uvedomiť si, že má nejaký problém. S trénerom však začala diskutovať o rôznych veciach 

pretože mu ako jedinej osobe vo svojom okolí dôverovala a začala si uvedomovať, že ak 

chce byť dobrá v športe, musí začať svoje problémy riešiť. Tréner jej začal nosiť jedlo na 

tréningy a kontrolovať ju, aby jedla. Postupne sa dostala do fázy, že sa jej nechcelo po jedle 

vracať - to považovala za obrovský úspech a v tej chvíli si povedala, že to zvládne sama a 

psychológa nepotrebuje.  

 

Aktuálne Alica rieši svoj problém hlavne sama s pomocou trénera. Občas má zlé dni, 

ale myslí si, že je na dobrej ceste. Tvrdí, že od chvíle, keď sa odsťahovala zo spoločnej 

domácnosti s matkou je oveľa vyrovnanejšia a väčšina jej problémov sa začala riešiť “sama 

od seba”.  

 

Veľkým problémom je u Alice regenerácia a odpočinok. Nedokáže si uvedomiť, že 

jej telo potrebuje odpočinok a “jede přes mrtvoly”. Je stále v pohybe a je pre ňu náročné nič 

nerobiť, pretože jej to nedáva zmysel. V poslednom čase si však občas všimne, že ju bolí 

hlava, žalúdok, občas sa jej točí hlava a nie je schopná natiahnuť luk - myslí si, že je to vo 

chvíľach keď je už extrémne vyčerpaná a v tej chvíli už vie, že si musí odpočinúť. Zároveň 

málo spí. Mávala obdobia keď spala menej ako 3 hodiny denne pretože kvôli časovo 

náročným tréningom mala veľmi málo času na prípravu do školy. Aktuálne si spánkový 

režim kontroluje a snaží sa spať minimálne 6 hodín. 
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Do budúcnosti má veľa plánov a cieľov, ktoré by chcela dosiahnuť. V najbližšej dobe 

by sa chcela dostať a umiestniť sa na medzinárodných pretekoch. Jej obrovský sen je 

kvalifikácia na olympiádu a to je jej hlavná motivácia, aby svoje problémy s príjmom 

potravy vyriešila.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka motivácie k výkonu LMI 

Celkový dosiahnutý skór udávaný v staninoch je “6” (65. percentil), čo poukazuje na 

priemernú mieru výkonovej motivácie. Toto zistenie je v miernom rozpore s vysokými 

hodnotami v dimenziách Angažovanosť (stanin “9”), Hrdosť na výkon (stanin “9”), 

Orientácia na status (stanin “9”), Súťaživosť (stanin “9”) a Cieľavedomosť (stanin 

“9”).  Alica dosahuje vysoké hodnoty v dimenzii Angažovanosť, čo naznačuje, že je aktívna, 

činná a má radosť z práce. Zároveň však dosahuje pomerne nízke hodnoty v dimenzii 

Vytrvalosť (stanin “3”), čo je v miernom rozpore s vysokou angažovanosťou. Nízke hodnoty 

v tejto dimenzii poukazujú na nižšiu mieru schopnosti zamerania pozornosti a vytrvania pri 

plnení dôležitej úlohy. Vysoké hodnoty v dimenziách Hrdosť na výkon, Orientácia na status, 

Súťaživosť a Cieľavedomosť naznačujú, že je pre Alicu výrazne dôležité, aby bola úspešná 

a dosahovala svojich cieľov. Alica je nadmerne súťaživá, motivovaná k výkonu a snaží sa 

zabrániť zlyhaniu. Porovnáva svoje výsledky s ostatnými a chce sa zlepšovať. Výhra je pre 

ňu dôležitá a motivuje ju k práci na sebe. Toto zistenie je v súlade s informácie o tom, že 

hlavnou motiváciou vyriešiť svoje problémy v oblasti výživy je nominácia na olympiádu a 

možnosť plniť vytýčené ciele. Extrémne nízke hodnoty dosahuje Alica v dimenziách 

Flexibilita (stanin “1”), Nebojácnosť (stanin “1”), Internalita (stanin “1”) a Sebakontrola 

(stanin “2”). Nízke hodnoty v dimenzii Nebojácnosti poukazujú na to, že má Alica strach zo 

zlyhania a pred dôležitými úlohami býva v napätí. Situáciám, v ktorých by mohlo dôjsť k 

zlyhaniu sa Alica snaží vyhýbať. To môže súvisieť s nízkymi hodnotami, ktorých dosahuje 

v dimenzii Flexibilita. Nízke hodnoty v tejto dimenzii naznačujú, že Alica sa môže báť 

nových, neznámych situácií, v ktorých je vyššie riziko zlyhania. Nízke hodnoty v dimenzii 

Internalita poukazujú na nižšiu mieru sebavedomia. Alica môže mať tendenciu pripisovať 

svoje výsledky vonkajším príčinám namiesto vnútorných. Zároveň však vysoké hodnoty v 

dimenzii Hrdosť na výkon naznačujú, že je pre Alicu úspech extrémne dôležitý a kladie na 

seba vysoké požiadavky - za každých okolností musí podať maximálny výkon. Jej sebaúcta 

môže byť závislá na výkone a dosiahnutých výsledkoch, čo je v súlade s vysokými 

hodnotami v dimenzii Orientácia na status, ktoré poukazujú na úsilie o dosiahnutie 

sociálneho uznania za svoje výkony. Extrémne nízke hodnoty v dimenzii Sebakontrola môžu 
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poukazovať na to, že je pre Alicu náročná organizácia povinností. To môže byť čiastočne 

vysvetlené skutočnosťou, že sa Alica nachádza vo veľmi náročnom období 

osamostatňovania sa od rodiny a nemá podporu, akú by potrebovala. To je v súlade s nižšími 

hodnotami v dimenzii Samostatnosť (stanin “3”), čo by mohlo naznačovať, že Alica nie je 

úplne sebestačná a v súčasnosti by ešte potrebovala podporu rodičov, alebo iných 

významných blízkych.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka Stress profile  

V škále Stres Helena dosahuje extrémne vysokých hodnôt, čo v tomto prípade 

znamená veľmi vysokú úroveň percipovaného stresu, za prítomnosti závažných životných 

udalostí, ktoré by mohli byť pokladané za vysoko stresujúce. Alica sa aktuálne nachádza vo 

fáze osamostatňovania sa od rodiny, dokončuje strednú školu a musí sa čiastočne sama živiť, 

čo sa dá považovať za veľmi stresujúce obdobie a preto je výsledok v tejto škále v súlade s 

informáciami získanými v rozhovore. V škále Zdravotné návyky dosahuje Alica extrémne 

nízke hodnoty (1. percentil), čo znamená, že zdravotné návyky môžu pôsobiť ako rizikový 

faktor ohrozenia zdravia. Táto škála sa skladá zo štyroch subškál (cvičenie, odpočinok/ 

spánok, jedlo/ výživa, prevencia) a trsu položiek ARC (drogy, alkohol, fajčenie). V subškále 

Cvičenie dosahuje Alica vysoké hodnoty (93. percentil). V subškále Odpočinok sa nachádza 

pod rozlišovacou mierou noriem (pod percentilom), čo je v súlade s tým, že nie je schopná 

odpočívať a väčšinou nerozpozná, že je extrémne vyčerpaná, potrebuje byť stále v pohybe a 

málo spí.  V subškále Prevencia tiež dosahuje extrémne nízkych hodnôt (2. percentil), čo 

naznačuje, že sa Alica nevenuje preventívnym stratégiam ochrany zdravia. V subškále 

Jedlo/Výživa dosahuje 24. percentilu, čo poukazuje na to, že v aktuálnej dobe sa jej 

stravovacie zvyklosti neriadia princípmi zdravej výživy. V trse položiek ARC, ktoré 

predstavujú závažné zdravotné riziká dosahuje Alica najnižšieho možného skóru (13. 

percentil) a na všetky otázky odpovedala záporne, tzn. nefajčí, nepije alkohol a neberie 

drogy.  

  

V škále Sociálna podpora okolia dosahuje extrémne nízkych hodnôt (1. percentil). 

Hodnotenie otázok v tejto škále odráža ako veľmi je Alica spokojná s podporou 

poskytovanou jej okolím. Alica sa aj v rozhovore vyjadrila, že sociálna podpora okolia je 

nedostačujúca a okrem trénera vo svojom okolí nemá nikoho na koho by sa mohla obrátiť v 

prípade potreby. V škále Chovania typu A dosahuje Helena vysoký skór (99. percentil). Na 

väčšinu tvrdení, ktoré by naznačovali chovanie typu A odpovedala odpoveďou “často” alebo 
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“vždy”. Táto škála meria paletu reakcií chovania typu A, čo zahŕňa napríklad hnev, vysoké 

pracovné tempo, vysokú pracovnú angažovanosť, nedôveru, vyjadrovanie frustrácie atď. 

Tieto charakteristiky môžu prispievať k rozvoju mnohých chorôb, vrátane 

kardiovaskulárnych. V škále kognitívnej nezdolnosti dosahuje Alica opäť výrazne nízkych 

hodnôt (1. percentil). To môže naznačovať náchylnosť k pocitom odcudzenia z vlastného 

života. Tendenciu vnímať zmeny a riziká vo svojom živote ako hrozby a pocit straty kontroly 

nad dôležitými aspektmi svojho života, čo je v súlade s informáciami zistenými v dotazníku 

motivácie k výkonu a tiež informáciami zistenými v rozhovore.  

 

V škále zvládania stresu sa overuje využívanie štyroch rôznych stratégií 

vyrovnávania sa so stresom (pozitívny pohľad, negatívny pohľad, minimalizácia hrozieb a 

zameranosť na problém). Alica dosahuje extrémne vysokých hodnôt v subškále Negatívny 

pohľad (99. percentil), čo naznačuje, že sa väčšinou sústredí na negatívne aspekty riešenej 

situácie  a sústredí sa na možné negatívne dôsledky situácie skôr ako na jej riešenie. V 

ostatných subškálach: Pozitívny pohľad (4. percentil), Minimalizácia hrozieb (18. percentil) 

a Zameranie na problém (18. percentil) dosahuje nízke hodnoty, takže je pravdepodobné, že 

tieto stratégie zvládania stresu nepoužíva Alica vôbec.  

 

Alica dosahuje aj v škále Psychická pohoda extrémne nízkych hodnôt (1. percentil), 

čo naznačuje, že sa momentálne nachádza v stave psychickej nepohody. Nachádzame súlad 

v dosiahnutých hodnotách v tejto škále a informáciami o tom, že sa nachádza vo veľmi 

náročnom životnom období. Dlhodobá psychická nepohoda však môže znižovať odolnosť 

jedinca voči psychickým a fyzickým chorobám. Alica však tvrdí, že mnohé z jej problémov 

sa vyriešili vo chvíli, keď sa odsťahovala od rodičov. Zároveň však nemá sociálnu podporu 

okolia a pravdepodobne je pre ňu náročné túto zmenu zvládať sama.  

 

Skreslenosť výsledkov by mala byť na základe lži-skóru (0) a indexu 

inkonzistentných odpovedí (2) nízka až žiadna.  

 

Intepretácia výsledkov Škály úzkostnosti a úzkostlivosti STAI 

Alica dosahuje mimoriadne vysoké skóry v oboch prezentovaných škálach. V škále 

úzkostnosti STAI X-1 zameranej na aktuálnu pociťovanú mieru úzkosti dosiahla 67 bodov 

(99. percentil) a v škále úzkostlivosti STAI X-2 zameranej na úzkostnosť ako vlastnosť 

dosiahla 75 bodov (99. percentil). Výsledky naznačujú, že je Alica výrazne úzkostnejšia ako 
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väčšina populácie a aj v čase vyplňovania dotazníka bola v značnej nepohode. Vzhľadom na 

obdobie, v ktorom sa Alica nachádza je pochopiteľné, že zažíva vyššiu mieru úzkosti. 

 

Zhrnutie 

Alica je výrazne zameraná na dosahovanie vytýčených cieľov a je pre ňu dôležité, 

aby boli jej úspechy oceňované sociálnym okolím. Alica má komplikované vzťahy s 

rodinou, od ktorej sa osamostatnila vo chvíli keď dovŕšila plnoletosti. Výsledky dotazníka 

motivácie k výkonu však naznačujú, že ešte nie je úplne pripravená prevziať za seba plnú 

zodpovednosť a potrebuje podporu. Sociálnej podpory sa jej však mnoho nedostáva. Jediná 

blízka osoba, ktorej dôveruje je tréner. S matkou a zvyškom rodiny sa v zásade príliš 

nekontaktuje.  

 

Problémy v oblasti výživy sa u v Alicinom živote prejavovali od veľmi útleho veku. 

Je možné pozorovať vplyv matky, ktorá sa väčšinou stravovala nezdravo a ak sa dostala nad 

určitú hmotnostnú hranicu, tak nasadila extrémnu diétu, ktorá pozostávala len zo zeleniny. 

Alica jej extrémne chovanie v určitom zmysle nasledovala a v niektorých obdobiach nejedla 

vôbec. Zlom nastal v pubertálnom období, keď začala Alica riešiť svoj fyzický vzhľad, na 

ktorý počúvala komentáre od matky už od útleho veku. Po diétach založených na extrémne 

nízkom energetickom príjme sa u Alice začali prejavovať príznaky bulímie. Začala sa 

prejedať a prijatú potravu následne vyvracala. Po čase jej prichádzalo po jedle zle prirodzene 

a trvalo jej dlhšiu dobu kým sa dostala do fázy, že po jedle nevracia.  

 

Matka jej problémom v oblasti výživy neverila a zosmiešňovala jej problémy. Alici 

pomohol až nový tréner, ktorý si všimol, že jej výrazne klesá váha a zároveň jej klesla 

výkonnosť. Začal sa zaujímať o to čo je a nosil jej na tréningy zdravé jedlo, aby do seba 

dostala dostatok energie. Alica má problém s dôverou k cudzím ľuďom a tak ani na 

odporúčanie lekárky nenavštívila psychológa. Svoje problémy aktuálne rieši sama s 

pomocou trénera. Momentálne si nepočíta kalórie a snaží sa jedlu nevenovať príliš veľa 

pozornosti. Stravuje sa intuitívne a snaží sa jesť nutrične vyvážené potraviny. Občas má zlý 

deň, keď si vraví, že nebude jesť alebo sa naopak preje, ale tieto dni sa vyskytujú ojedinele. 

Motiváciou k vyzdraveniu je pre ňu možnosť nominovať sa na olympiádu, na čom jej veľmi 

záleží.  
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Prípadová štúdia č. 5 

Nela má 31 rokov a jej disciplínou je maratónsky beh. Športu sa venuje od malička. 

So svojimi súrodencami boli neustále v pohybe - futbal, atletika, basketbal atď. Na detstvo 

spomína veľmi rada, do určitej chvíle bolo podľa jej slov idylické. Potom nastalo obdobie, 

ktoré bolo pre jej rodinu náročné - otec prišiel o prácu a dostal sa do problémov s alkoholom. 

Matka veľa pracovala, aby uživila rodinu, takže ju Nela často doma nevídala. Napriek tomu 

to bol Nelin otec, ktorý ju viedol k športu a podľa jej slov jej dal základ do rôznych disciplín. 

Od malička bola dobrá v atletike, ale otec ju priviedol k basketbalu, ktorému dala Nela 

prednosť. Basketbal milovala pretože na rozdiel od individuálnej disciplíny sa v tímovom 

basketbale mohla socializovať so skupinou dievčat v jej veku.  

 

Basketbalu sa začala venovať približne na konci základnej školy. V tomto období 

obdržala nevhodný komentár od spolužiaka, ktorý poukazoval na to, že Nela začína priberať 

na váhe. Pre Nelu to bol zlomový okamih - začala sa považovať za človeka s nadváhou a 

robila všetko pre to, aby jej telesná hmotnosť klesla. V tom čase videla film, ktorý mal slúžiť 

ako prevencia porúch príjmu potravy, ale Nela v ňom videla návod ako zredukovať telesnú 

hmotnosť. Začala po každom jedle vracať. Vzhľadom na to, že jej energetický príjem bol 

extrémne nízky a výdaj vysoký začala postupne strácať hmotnosť. Nela si v tom období 

myslela, že to má pod kontrolou a že akonáhle dosiahne ideálnu hmotnosť, tak s tým 

prestane. Dostala sa však do kruhu závislosti na jedle, z ktorého sa nevedela dostať 10 rokov. 

Po nejakej dobe skončila v basketbalovom tíme ale počas štúdia na strednej škole sa 

venovala atletike. Vrcholovému športu sa prestala venovať v začiatkoch štúdia na vysokej 

škole ale naďalej športovala na rekreačnej úrovni. Väčšinou sa pohybovým aktivitám (beh, 

posilňovňa) venovala štyrikrát do týždňa.  

 

Stravovacie zvyklosti v rodine Nela popisuje ako “normálne”. Nepamätá si žiadne 

odchýlky a rodičia nikdy nedržali žiadnu diétu. Doma sa jedlo všetko a nevyradzovali sa 

žiadne skupiny potravín ani konkrétne potraviny. Jej vzťah k jedlu bol však už od 

pubertálneho obdobia problematický. Nela jedlo síce milovala, ale všetko čo prijala následne 

vyvracala. Začala sa vyhýbať ľuďom, prestala si veriť v živote aj v športe a na toto obdobie 

má veľmi málo spomienok. Postupne si začala uvedomovať, že nad svojím chovaním nemá 

kontrolu a rozhodla sa spoločne s matkou vyhľadať pomoc. Viackrát bola hospitalizovaná v 

nemocnici, ale ani jeden pobyt jej nepomohol k uzdraveniu. Na krátke obdobie, keď bola v 
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nemocnici sa jej darilo potlačiť bulimické symptómy, ale po návrate domov vydržala pár dní 

a opäť začala po každom jedle vracať.  

  

Veľkým impulzom k zmene pre ňu bolo keď spoznala svojho partnera a jeho rodinu. 

V tom čase bola veľmi negatívna a depresívna a jej partner bol naopak veľmi pozitívny, 

radostný človek. Dospela k uvedomeniu, že ak nechce vzťah pokaziť, musí začať svoj 

problém riešiť. Rozhodla sa opäť vyhľadať odbornú pomoc. Začala chodiť k psychológovi, 

s ktorým urobila veľký pokrok a začala túžiť po živote “normálneho človeka”. Ako veľmi 

prínosné hodnotí skupinové terapie, kde spoznávala názory ľudí okolo seba a zároveň jej to 

ukázalo, že nie je sama so svojím problémom. Postupom času začala byť pozitívnejšia, 

otvorenejšia a tešila sa zo života. V tomto období prestala po jedle vracať a začala sa opäť 

venovať športu. Rozhodla sa, že chce zase v športe pretekať a ako svoju disciplínu zvolila 

beh. Prihlásila sa na polmaratón, ktorý vyhrala a rozhodla sa, že sa bude venovať dlhým 

behom. Vzhľadom na vyšší vek bol pre ňu návrat náročnejší - nikto jej neveril, že to dokáže. 

To Nelu motivovalo k ešte lepším výsledkom - chcela ostatným dokázať, že na to má.  

 

Šport je pre Nelu obrovská súčasť jej identity a nedokáže si predstaviť, že by 

nešportovala. Šport je pre ňu radosť a dlhé behy využíva na premýšľanie nad myšlienkami, 

ktoré jej v tej chvíli vyvstanú v mysli. Nesústredí sa na nič konkrétne - čaká čo jej myseľ 

prinesie. Niekedy využíva beh na kontakt s prírodou a užíva si prostredie okolo seba. Šport 

jej pomáha byť pozitívnou a vyrovnanou osobou. Dôveruje svojim schopnostiam a tomu,  že 

môže byť úspešná aj vo vyššom veku.  Za najvýznamnejší úspech vo svojej kariére považuje 

podarené preteky v Doha, kde aj napriek zlým podmienkam počasia preteky dokončila.  

 

V minulosti Nela nedokázala spomaliť a oddýchnuť si, bola zvyknutá fungovať od 

rána do večera. V dnešnej dobe sa na regeneráciu a odpočinok vedome zameriava. Chodí na 

športové masáže, k fyzioterapeutovi alebo do bazénu. V rámci denného tréningového režimu 

sa snaží nájsť si čas na relax. Tvrdí, že to má obrovský vplyv nielen na samotný výkon ale 

tiež na jej psychickú pohodu a mieru stresu. V rámci výživy sa Nela snaží stravovať 

intuitívne, ale vzhľadom na tréningový režim jej prirodzene vzniká režim aj v jedle. Sústredí 

sa hlavne na to, aby mala dostatok energie na tréning a aby sa necítila ťažko alebo prejedene. 

Myslí si, že vzhľadom na jej minulosť u nej už navždy ostane vyššia miera kontroly a 

ostražitosti. Má vysoký apetít, ale vie, že prijatú energiu vyváži energiou vydanou na 

tréningu a preto sa snaží príliš nezameriavať na kalorickú hodnotu potravy.  
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Momentálne sa tiež venuje osvete v oblasti porúch príjmu potravy v športe. Tvrdí, že 

kvôli bulímii stratila 10 rokov života a bola by rada, ak by poruchy príjmu potravy v športe 

neboli tolerované a začalo sa o nich rozprávať. Ako najviac problematické vidí to, že tréneri 

nie sú vzdelaní v oblasti výživy a psychológie a ich komentáre a výchovné metódy sú často 

nevhodné. Nevidí za tým zlý úmysel - vidí v tom nevzdelanosť. Ona sama však mala v živote 

na trénerov podľa jej slov šťastie. Jej tréneri boli síce občas tvrdí, ale Nele tento prístup 

vyhovuje. Zároveň im dôverovala a vedela s nimi nadviazať priateľský vzťah, čo vníma ako 

veľmi dôležitú súčasť tohto vzťahu.  

 

Nela študuje telesnú výchovu na vysokej škole a v minulosti si spravila trénersky 

kurz. Informácie čerpá z literatúry a kombinuje ich s informáciami, ktoré získava skúšaním 

rôznych prístupov na sebe. Už 4 roky je Nela bez prítomnosti bulimických symptómov, ale 

občas má strach, že sa o ňu táto choroba opäť pokúša. Vedome však vie, že sa nechce vrátiť 

k predchádzajúcemu spôsobu života a to ju motivuje s týmito myšlienkami bojovať. Má 

obrovskú podporu v rodine a v partnerovi. Silnou motiváciou je pre ňu tiež to, že sa chce 

nominovať a uspieť na olympiáde. Šport jej pomáha zostať silnou a nepodľahnúť 

negatívnym myšlienkam.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka motivácie k výkonu LMI 

Celkový dosiahnutý skór udávaný v staninoch je “7” (73. percentil), čo poukazuje na 

pomerne vysokú mieru výkonovej motivácie. Toto zistenie je v súlade s predpokladom, že 

u vrcholových športovcov bude vyššia miera výkonovej motivácie ako je tomu u bežnej 

populácie. Nela dosahuje vo viacerých dimenziách pomerne vysoké hodnoty staninov a teda 

aj vysoké percentily. Hodnotu staninu “7” dosahuje v nasledujúcich dimenziách: 

Angažovanosť, Flexibilita, Internalita a Hrdosť na výkon.. Hodnotu staninu “8” dosahuje v 

dimenziách: Flow, Ochota učiť sa, Súťaživosť a Cieľavedomosť. Podpriemerne Nela 

skóruje  v dimenziách Dominancia, Nebojácnosť a Kompenzačné úsilie - stanin “3” a 

Dôvera v úspech - stanin “2”.  

 

Nela je veľmi súťaživá a cieľavedomá, čo dokladá aj to, že sa k športu vrátila hneď 

ako bola zdravotne v poriadku. Je pre ňu dôležité vyhrávať a verí svojim schopnostiam a 

šanci uspieť. Kladie si vysoké ciele a má vysoké nároky na to, čo ešte chce dosiahnuť a 

vykonať. Je ochotná investovať energiu, aby sa naučila niečo nového a túži sa rozvíjať v 
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tom, čo robí. Chce byť lepšia a rýchlejšia a úspechy ju posilňujú v tomto nastavení. Zároveň 

sa prostredníctvom športu dokáže dostať do stavu flow: “Běžím a vypínám. Co mi do hlavy 

naskakuje, to si řeším. Mám svoje fantazie, svůj svět.”. Nela je vysoko angažovaná, nedokáže 

si predstaviť, že by vo svojom živote nemala aktivity, do ktorých investuje veľa energie. 

Vysoké hodnoty v dimenzii Hrdosť na výkon poukazujú na to, že Nela potrebuje za každých 

okolností podať maximálny možný výkon. Ako negatívne by mohlo byť vnímané to, že 

potrebuje úspech k tomu, aby si samú seba vážila. Prekvapivý je výsledok v dimenzii Dôvera 

v úspech, kde Nela dosahuje hodnotu staninu “2”. Toto zistenie je v rozpore s tým, čo o sebe 

Nela tvrdí. Nela vo svoj úspech verí a vníma ho ako niečo, čo dosiahla svojimi vlastnými 

silami. Je optimistická a pozitívne naladená a vie, že tvrdou prácou môže dosiahnuť 

čokoľvek si zaumieni. Zároveň je to v rozpore s vysokou hodnotou v dimenzii Internalita, 

ktorá naznačuje, že Nela vysvetľuje dôsledky svojho chovania vnútornými príčinami a vie, 

že jej život závisí na nej samej - na vlastnom nasadení síl. Po dlhých rokoch, kedy Nela 

bojovala s  nízkym sebavedomím sa jej podarilo skrz úspechy vybudovať mieru 

sebavedomia, ktorú považuje za dostatočnú, čo môže súvisieť s vyššími hodnotami v 

dimenzii Hrdosť na výkon. Nízke hodnoty v dimenzii Nebojácnosti však môžu naznačovať, 

že si Nela nie je stopercentne istá svojim úspechom a má strach zo zlyhania. Môže to tiež 

súvisieť so strachom, že by sa u nej mohli opäť rozvinúť problémy s príjmom potravy.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka Stress profile  

V škále Stres Nela dosahuje vyšších hodnôt, aj napriek tomu, že na väčšinu položiek 

odpovedala “zriedka” alebo “občas”. V tomto prípade to môže znamenať zvýšenú úroveň 

percipovaného stresu, za prítomnosti závažných životných udalostí, ktoré by mohli byť 

pokladané za vysoko stresujúce.  

 

V škále Zdravotné návyky dosahuje Nela priemerné hodnoty (61. percentil), čo 

znamená, že zdravotné návyky môžu byť jedným z možných zdrojov ochrany zdravia. Táto 

škála sa skladá zo štyroch subškál (cvičenie, odpočinok/ spánok, jedlo/ výživa, prevencia) a 

trsu položiek ARC (drogy, alkohol, fajčenie). V subškále Cvičenie dosahuje 88. percentil, 

čo súvisí s tým, že je vytrvalostný bežec a je pochopiteľné, že sa venuje pohybovej aktivite 

častejšie ako bežná populácia. Na škále Prevencia dosahuje priemerných hodnôt (61. 

percentil), čo naznačuje, že preventívnym stratégiam ochrany zdravia venuje priemerný čas. 

V subškále Jedlo/Výživy dosahuje tiež priemerných hodnôt (61. percentil), takže jej 

výživové stratégie sa pravdepodobne nepohybujú ani k jednému z extrémov (prílišná 
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kontrola/žiadna kontrola). Z rozhovoru sme zistili, že Nela sa stravuje racionálne. Dá si na 

čo má chuť, ale zároveň myslí na nutričnú hodnotu potravín a snaží sa jesť tak, aby mala 

dostatok energie na tréning. V subškále Odpočinok sa pohybuje okolo 38. percentilu, čo je 

v súlade s informáciami, že síce sa snaží dbať na regeneráciu a odpočinok, ale občas je veľmi 

zaneprázdnená a nechce investovať voľný čas do oddychu. V trse položiek ARC, ktoré 

predstavujú závažné zdravotné riziká dosahuje Nela najnižšieho možného skóru (13. 

percentil) a na všetky otázky odpovedala záporne, tzn. nefajčí, nepije alkohol a neberie 

drogy.  

 

V škále Sociálna podpora okolia dosahuje veľmi vysokých hodnôt (94. percentil). 

Hodnotenie otázok v tejto škále odráža ako veľmi je Nela spokojná s podporou 

poskytovanou jej okolím. Nela je podľa všetkého výrazne spokojná s podporou jej blízkeho 

okolia, čo dokazujú aj informácie získané rozhovorom. Táto oblasť nelinho života je 

výrazným zdrojom možnej ochrany zdravia a celkovej psychickej pohody.  

 

V škále Chovania typu A dosahuje Nela mierne zvýšené hodnoty (69. percentil). Na 

väčšinu tvrdení, ktoré by naznačovali chovanie typu A odpovedala priemernou odpoveďou 

“občas”. Táto škála meria paletu reakcií chovania typu A, čo zahŕňa napríklad hnev, vysoké 

pracovné tempo, vysokú pracovnú angažovanosť, nedôveru, vyjadrovanie frustrácie atď. 

Tieto charakteristiky môžu prispievať k rozvoju mnohých chorôb, vrátane 

kardiovaskulárnych. V škále kognitívnej nezdolnosti dosahuje Nela výrazne nízkych hodnôt 

(9. percentil). To by mohlo naznačovať Nelinu tendenciu vnímať zmeny a riziká vo svojom 

živote ako hrozby a pocity straty kontroly nad dôležitými aspektmi svojho života, čo je však 

v rozpore s informáciami z rozhovoru a taktiež z dotazníka motivácie k výkonu, kde v 

dimenzii Flexibilita, ktorá zachytáva schopnosť jedinca pružne reagovať na zmeny a 

vyrovnať sa s nimi, dosiahla výsledok staninu “7”.  

 

V škále zvládania stresu sa overuje využívanie štyroch rôznych stratégií 

vyrovnávania sa so stresom (pozitívny pohľad, negatívny pohľad, minimalizácia hrozieb a 

zameranosť na problém). Nela dosahuje výrazne vysokých hodnôt v subškálach Pozitívny 

pohľad (94. percentil) a Negatívny pohľad (72. percentil). Výsledky teda naznačujú, že 

najčastejšie Nela hľadá pozitívne aspekty situácie ale zároveň sa však zaoberá negatívnymi 

aspektami situácie a občas premieta nad tým, čo mohla alebo nemohla urobiť inak v 

konkrétnej situácii. V subškále zameranosti na problém dosahuje nižších hodnôt (31. 
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percentil),  čo naznačuje, že sa Nela nesnaží za každých okolností vypracovať akčný plán, 

ktorý by jej uľahčil vyrovnať sa so stresovou situáciou. Stratégiu minimalizácie hrozieb, tzn. 

vyhýbavú stratégiu, ktorou človek znižuje význam problému používa Nela tiež častejšie (65. 

percentil).  

 

V škále Psychickej pohody dosahuje priemerné hodnoty (57. percentil), ktoré 

naznačujú, že Nela vo svojom živote občas zakúša nepohodlie, ale väčšinu času je v 

psychickej pohode. Dlhodobá psychická nepohoda môže znižovať odolnosť jedinca voči 

psychickým a fyzickým chorobám.  

 

Skreslenosť výsledkov by mala byť na základe lži-skóru (0) a indexu 

inkonzistentných odpovedí (2) nízka až žiadna.  

 

Intepretácia výsledkov Škály úzkostnosti a úzkostlivosti STAI 

Nela dosahuje veľmi nízke skóry v oboch prezentovaných škálach. V škále 

úzkostnosti STAI X-1 zameranej na aktuálnu pociťovanú mieru úzkosti dosiahla 30 bodov 

(10. percentil) a v škále úzkostlivosti STAI X-2 zameranej na úzkostnosť ako vlastnosť 

dosiahla 39 bodov (10. percentil). Výsledky naznačujú, že Nela pociťuje pocity úzkosti 

veľmi málo až vôbec. V čase vyplňovania dotazníku bola pokojná, bez pocitov úzkosti a vo 

všeobecnosti sa aj ona sama považuje za pokojnú a vyrovnanú osobu, ktorá zažíva pocity 

úzkosti len málokedy. Na základe rozhovoru by sa dalo usudzovať, že sa Nela počas 

náročných životných období naučila pracovať, či vybudovala stratégie zvládania stresových 

situácií a je schopná pocity úzkosti kontrolovať  a zmierňovať už vo chvíli keď sa objavia.  

 

Zhrnutie 

Nela je zameraná na výkon a je ochotná vložiť maximálne úsilie do dosiahnutia 

vytýčených cieľov. Zároveň ju problémy, ktoré v živote prekonala naučili pracovať sama so 

sebou a pocity úzkosti zažíva len málokedy. Na svoje úspechy je hrdá a vie, že ich dosiahla 

sama tvrdou prácou. Šport je pre ňu jedna z najdôležitejších vecí v živote a pomáha jej žiť 

“normálny život”. Pomocou športu sa dokáže dostať do stavu flow a tieto zážitky sú pre ňu 

veľmi dôležité pretože ju formujú ako osobnosť. Na svoje detstvo spomína do určitej chvíle 

ako na šťastné obdobie. Náročné časy v rodine zažívala po tom, čo jej otec prišiel o prácu a 

stal sa závislým na alkohole. Svoju rodinu však napriek tomu popisuje ako “normálnu”. Nela 

bolo športovo založené dieťa a venovala sa atletika a basketbalu. Na konci základnej školy 
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zvolila basketbal, pretože jej vyhovovalo tímové prostredie. Nela si myslí, že na trénerov 

mala celý život šťastie, ale zároveň si myslí, že je vo svete športu veľký problém ich 

nevzdelanosť v oblasti výživy a psychológie.  

 

Problémy v oblasti výživy sa u Nely začali objavovať potom, čo obdržala nevhodný 

komentár od rovesníka. Komentár naznačoval, že sa zvýšila jej telesná hmotnosť a to Nelu 

donútilo k myšlienke, že má nadváhu. Nela našla vo videu, ktoré malo slúžiť ako prevencia 

porúch príjmu potravy návod na to, ako manipulovať s telesnou hmotnosťou bez toho, aby 

musela prestať prijímať potravu. Začala po každom jedle vracať. Zo začiatku to chcela 

využiť len na chvíľu, kým nedosiahne ideálnu váhu, ale dostala sa do kruhu závislosti na 

jedle a vracania. Bulímiou trpela 10 rokov.  

 

S basketbalom po krátkej dobe skončila a na strednej škole sa venovala atletike. Po 

skončení strednej školy sa venovala športu len rekreačne. Počas tohto obdobia sa viackrát 

snažila svoje problémy riešiť ale neúspešne. Dvakrát bola hospitalizovaná, ale po návrate 

domov sa do pár dní vrátila k predchádzajúcim návykom.  

 

Najdôležitejší impulz pre ňu bol jej partner, kvôli ktorému sa chcela z bulímie 

vyliečiť. Opäť vyhľadala odbornú pomoc a začala intenzívne dochádzať na 

psychoterapeutické sedenia. Navštevovala tiež skupinovú terapiu, ktorú vidí ako veľmi 

užitočnú - veľmi jej pomohli názory a pohľady ostatných ľudí.  

 

Momentálne je už 4 roky bez bulimických príznakov a aj napriek strachu, že by sa 

mohla choroba vrátiť to Nela zvláda veľmi dobre. Pomáha jej šport, vďaka ktorému sa jej 

darí nevrátiť sa opäť k predchádzajúcim problémom. Má veľkú podporu vo svojom blízkom 

okolí a to je pre ňu tiež veľká motivácia. Jej najväčším cieľom je nominovať sa a uspieť na 

olympiáde v disciplíne maratón. Nela momentálne dokončuje štúdium na vysokej škole, kde 

študuje trénerstvo. Aktívne sa venuje osvete v problematike porúch príjmu potravy v oblasti 

športu.  
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Prípadová študia č. 6 

Lenka má 28 rokov a približne od 6 rokov sa venovala modernej gymnastike. K 

športu ju viedla matka, ktorá sa v minulosti tiež venovala gymnastike ale nikdy nie na 

súťažnej úrovni. Lenkini rodičia sú rozvedení, s biologickým otcom nie je v kontakte od 

útleho detstva. Matka má nového partnera, ktorého Lenka považuje za svojho otca a má s 

ním veľmi dobrý vzťah. Obaja rodičia ju v jej športovej kariére podporovali, ale do športu 

ju netlačili. Gymnastika pre ňu bola od malička krásnym športom, ktorý milovala a bola doň 

nesmierne pohrúžená. Nikdy nerozmýšľala nad tým, že by sa mohla venovať inému športu, 

gymnastika bola pre ňu stále na prvom mieste. Popisuje, že v puberte sa však začala meniť 

jej postava a odvtedy nikdy nebola pre svoje okolie ideálna gymnastka. Jej genetické 

predispozície boli príčinou mnohých sporov s trénermi a tiež výživových problémov, do 

ktorých sa neskôr dostala.  

 

Šport pre ňu bol a v podstate stále je spôsobom vyjadrenia jej vlastnej identity a 

potvrdením vlastnej sebahodnoty. Zároveň je však pre ňu zdrojom nadšenia, krásy a 

dôležitých životných okamžikov. Aj napriek mnohým úspechom si o sebe nikdy nemyslela, 

že je dobrá gymnastka. Bola vysoká, jej telesná hmotnosť bola nad priemerom ostatných 

dievčat v klube a tréneri, s ktorými spolupracovala jej to často pripomínali. Napriek tomu si 

Lenka myslela, že tvrdou prácou dosiahne úspechy a aj navzdory tomu, že jej nikto neveril 

bola úspešná. Rodičia ju podporovali a za svoje úspechy bola doma oceňovaná. Naopak v 

klube a reprezentácii dostávala väčšinou negatívnu spätnú väzbu a to dokonca aj vo chvíľach 

keď dosiahla významné úspechy.  

 

Stravovacie zvyklosti v rodine popisuje Lenka ako “normálne”. Nemá pocit, že by sa 

niečim odlišovali od väčšiny rodín, ktoré pozná. Jedlu sa neprikladal žiadny zvláštny 

význam ale zároveň nebolo na poslednom mieste. Lenka rada spomína na svoju babičku, ku 

ktorej často chodievali na obed. Lenka nebola nikdy vyberavá a okrem pár potravín jedla 

vždy všetko. Popisuje ako ich tréneri vážili niekedy aj štyrikrát denne a ona sa bála napiť 

vody, aby sa to neukázalo na váhe. Pamätá si, ako si museli na sústredeniach schovávať 

jedlo, ktoré im zbalili rodičia, aby nenaštvali trénerov. Do určitej doby nevnímala toto 

chovanie ako problematické. V tomto prostredí v podstate vyrástla a tieto praktiky 

považovala za normálne. Dokonca bola presvedčená o tom, že jej tréner vlastne chce pomôcť 

k tomu, aby bola lepšia gymnastka. Problematické obdobie nastalo vo chvíli, keď sa lenkina 
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postava začala vplyvom puberty premieňať a jej sa behom krátkej doby výrazne zvýšila 

telesná hmotnosť. Lenka bola v porovnaní s dievčatami v ich klube vždy väčšieho vzrastu a 

jej telesná hmotnosť bola tiež vyššia ako bol priemer. Z občasných narážok sa stali 

pravidelné urážlivé komentáre hodnotiace jej postavu a telesnú hmotnosť. Akákoľvek chyba 

bola pripisovaná jej vysokej váhe. Lenka to však stále vnímala ako niečo, čo je potrebné pre 

to, aby sa dostala na vysnívanú olympiádu. Začala sa snažiť znižovať svoju telesnú hmotnosť 

rôznymi praktikami. Niekto jej poradil, že sa nemusí obmedzovať v príjme potravy, že stačí 

potom to, čo zjedla vyvracať a nebude priberať. Lenka to párkrát skúsila, ale nedarilo sa jej 

to a tak sa rozhodla, že radšej bude prijímať minimum potravy. Darilo sa jej redukovať 

telesnú hmotnosť, spätná väzba od trénera však zostávala rovnaká a tak vo svojom chovaní 

pokračovala s vidinou, že keď bude ešte štíhlejšia, spätná väzba od trénera sa zlepší. Tvrdí, 

že jej vlastne príliš nezáležalo na tom ako vyzerá, šlo jej hlavne o to aby navážila pred 

trénerom čo najnižšiu možnú váhu, aby ju ocenil, že sa snaží. Spätne si uvedomuje, že 

vzhľadom na časté váženie a to ako ženám fluktuuje váha vplyvom menštruačného cyklu to 

bola nesplniteľná úloha.  

 

Lenka nikdy nedostala od trénerov žiadne racionálne informácie o tom, ako by sa 

mala stravovať. Vždy to bolo o tom, jesť čo najmenej a mať nad sebou extrémnu kontrolu. 

Mali obrovský zoznam zakázaných potravín medzi ktoré patrila napríklad aj ryža, sladké 

ovocie, tučné mäso atď. Lenka vnímala ako príliš zložité pamätať si všetky zakázané 

potraviny a tak si vytvorila zoznam dovolených potravín, ktorý bol veľmi krátky a obsahoval 

v podstate len zeleninu a chudé mäso. Občas keď to nevydržala a dala si niečo s vyššou 

kalorickou hodnotou tak nasledovali výčitky svedomia a snažila sa to kompenzovať tým, že 

zvýšila svoj energetický výdaj, napríklad išla behať.  

 

Dlhodobo nízky energetický príjem v kombinácii s energeticky náročnými 

dvojfázovými tréningami a fyzickou aktivitou navyše, ktorú používala ako kompenzačný 

mechanizmus keď toho zjedla viac, viedol k tomu, že sa u nej začali prejavovať rôzne 

zdravotné problémy. Mala mnoho únavových zlomenín, zapálených šliach či preťažené 

kĺby. Na 2 roky stratila menštruačný cyklus a výrazne sa jej zhoršila kvalita pleti a vlasov. 

Zažívala extrémne zmeny nálad a väčšinu času bola depresívna a mala negatívny pohľad na 

všetko, čo sa okolo nej dialo. Lenka však tieto zdravotné problémy nespájala s nízkym 

energetickým príjmom. S tréningami pokračovala ďalej a trénovala aj napriek bolestiam či 

zlomeninám. Keď nemohla kvôli obmedzeniu robiť celé prvky, aspoň ich naznačovala alebo 
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trénovala manipuláciu s náčiním. Spätne hodnotí, že na tom malo podiel to, že jej tréneri 

neverili, že ju niečo bolí. Obviňovali ju, že simuluje a nútili ju trénovať s vidinou blížiacich 

sa súťaží. Rodičia si po čase začali všímať, že je Lenka často extrémne vyčerpaná a veľmi 

depresívna. Snažili sa jej pomôcť, ale Lenka tvrdí, že v tom čase bola veľmi tvrdohlavá a 

chcela si dokázať, že na to má a svoje problémy si neuvedomovala. Popisuje, že sa vlastne 

dostala do začarovaného kruhu. Vedela, že trpí a že to takto nie je správne, na druhú stranu 

však chcela všetkým, ktorí jej neverili dokázať, že na to má. Nevedela si predstaviť, že by 

odišla z klubu. Tým, že iné prostredie nepoznala, myslela si, že je to všade rovnaké a brala 

to tak, že ak chce byť najlepšia musí pre to niečo obetovať.  

 

Zlom nastal keď spoznala svojho prvého partnera. Dodnes to vníma tak, že ju 

zachránil pred absolútnym zdravotným zlyhaním. V čase keď sa spoznali sa Lenka liečila s 

dlho neliečeným zápalom v oblasti členku, kvôli ktorému nemohla trénovať a skoro ani 

chodiť. V tomto období si začala uvedomovať, že je pre ňu zdravie dôležitejšie ako úspech 

v športe. Uvedomila si, že chce v budúcnosti založiť rodinu a to bola pre ňu najväčšia 

motivácia k tomu, aby sa začala sústrediť na svoje zdravie, ktoré dlhé roky trpelo. Podľa jej 

slov však postupne prichádzala na to, že jej problém je z veľkej miery psychologického 

charakteru a ak sa chce zo svojich problémov dostať, musí sa začať sústrediť na svoju 

psychiku. Vyhľadala odbornú pomoc - psychológa, ku ktorému chodí do dnes. Uvedomuje 

si, že je to beh na dlhú trať a aj dnes má často v hlave komentáre trénerov na jej fyzický 

vzhľad.  

 

V rámci odpočinku a regenerácie má Lenka značné rezervy, ale uvedomuje si ich 

význam v živote športovca. Je pre ňu náročné nič nerobiť - tento čas považuje za zbytočný. 

V minulosti aj chvíle na odpočinok vypĺňala fyzickou aktivitou pretože nič nerobenie 

považovala za lenivosť a mrhanie časom. Dnes vie, že pre to, aby bola v mentálnej pohode 

a dobrej nálade potrebuje chvíle pre seba. Tieto chvíle najradšej venuje knihe alebo trávi čas 

s blízkymi priateľmi. Uvedomuje si tiež, že pre optimálny fyzický výkon je regenerácia 

nevyhnutná a aj keď sa už nevenuje športu na súťažnej úrovni, chodí pravidelne na masáže.  

 

Momentálne dokončuje štúdium na vysokej škole - odbor kondičné trénerstvo. V 

budúcnosti by sa chcela venovať tréningu detských gymnastov, ale zatiaľ si nie je istá, či sa 

chce vrátiť do tohto, podľa nej od základov skazeného, prostredia. Bojí sa, že by ju to 

zmenilo. Šport ju však baví a gymnastike sa venuje naďalej, aj keď už len na rekreačnej 



 

101 

 

úrovni. Začala sa venovať osvete v oblasti porúch príjmu potravy v športe a rada by sa 

pričinila o to, aby sa o týchto veciach rozprávalo verejne. Tvrdí, že ju to poznamenalo na 

celý život a aj v súčasnosti navštevuje psychológa. Ako najdôležitejší ochranný faktor vníma 

podporu rodiny a partnera, vďaka ktorým sa dokázala odpútať od potreby dokázať sebe a 

ostatným, že na to má. Verí tomu, že urobila správnu vec, keď odišla z klubu a začala hľadať 

zmysel aj v iných oblastiach života.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka motivácie k výkonu LMI 

Celkový dosiahnutý skór udávaný v staninoch je “8” (84. percentil), čo poukazuje na 

vysokú mieru výkonovej motivácie. Toto zistenie je v súlade s predpokladom, že u 

vrcholových športovcov bude vyššia miera výkonovej motivácie ako je tomu u bežnej 

populácie. Lenka dosahuje vo viacerých dimenziách pomerne vysoké hodnoty staninov a 

teda aj vysoké percentily. Hodnotu staninu “9” dosahuje v nasledujúcich dimenziách: 

Vytrvalosť, Angažovanosť a Kompenzačné úsilie. Hodnotu staninu “8” dosahuje v 

dimenziách: Flow, Preferencia obtiažnosti, Súťaživosť a Cieľavedomosť. Podpriemerne 

Lenka skóruje v dimenzii Dôvera v úspech a Hrdosť na výkon - stanin “3” a Flexibilita - 

stanin “2”.  

 

Vysoké hodnoty v dimenzii Vytrvalosť a Angažovanosť naznačujú, že je schopná 

nasadiť sily pre zvládnutie úlohy, čo je v súlade s informáciami získanými v rozhovore. 

Lenka dokáže dlhodobo sústrediť svoje sily na to, aby zvládla úlohu v maximálnej možnej 

kvalite. Vysoké hodnoty v dimenzii Kompenzačné úsilie však naznačujú, že táto snaha môže 

byť tiež zameraná na vyhnutie sa zlyhaniu. Lenka sa dlhé roky snažila vyhnúť zlyhaniu a 

minimalizovať riziko prehry, ktoré jej predpovedali jej tréneri, čo môže čiastočne 

vysvetľovať vysoké hodnoty v tejto dimenzii. Je výrazne súťaživá a cieľavedomá. Cíti 

potrebu za každých okolností dosiahnuť vytýčené ciele, zvyšuje nároky na seba a je 

odhodlaná zvíťaziť aj navzdory nepriaznivej situácií. Zároveň ale nízka hodnota v dimenzii 

Dôvera v úspech (stanin “3”) a Hrdosť na výkon (stanin “3”) naznačuje, že nie je 

presvedčená o svojich schopnostiach vyhrávať a svoj úspech prirodzene neočakáva. Zároveň 

ak úspech dosiahne, nie je schopná sa z neho tešiť a cítiť zadosťučinenie, čo môže vyplývať 

z toho, že v minulosti boli jej úspechy zosmiešňované a bagatelizované. To môže pôsobiť 

negatívne a nútiť Lenku trénovať tvrdšie bez ohľadu na dostupné zdroje. Najnižšie hodnoty 

dosiahla Lenka v dimenzii Flexibilita, čo môže poukazovať na to, že sa nerada vystavuje 

zmene a je pre ňu náročné vyrovnať sa s novou situáciou, čo je čiastočne v súlade s tým, že 
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sa posledné roky jej kariéry bála opustiť prostredie, ktoré jej síce ubližovalo ale bolo pre ňu 

známe a vedela, čo môže očakávať.  

 

Interpretácia výsledkov dotazníka Stress profile  

V škále Stres Lenka dosahuje nízkych hodnôt, čo poukazuje na nízku úroveň 

percipovaného stresu, a to aj za prítomnosti závažných životných udalostí, ktoré by mohli 

byť pokladané za vysoko stresujúce. V škále Zdravotné návyky dosahuje Lenka vysoké 

hodnoty (89. percentil), čo znamená, že zdravotné návyky by v tomto prípade mohli byť 

jedným z možných zdrojov ochrany zdravia. Táto škála sa skladá zo štyroch subškál 

(cvičenie, odpočinok/ spánok, jedlo/ výživa, prevencia) a trsu položiek ARC (drogy, alkohol, 

fajčenie). V subškálach Cvičenie, Jedlo a Prevencia dosahuje vysokých hodnôt (88. až 93. 

percentil). Tento výsledok je v súlade so skutočnosťou, že významne dbá na svoje zdravie, 

pretože chce telu “vrátit to, co mu vzala”. V trse položiek ARC, ktoré predstavujú závažné 

zdravotné riziká dosahuje Lenka najnižšieho možného skóru (13. percentil) a na všetky 

otázky odpovedala záporne, tzn. nefajčí, nepije alkohol a neberie drogy.  

 

V škále Sociálna podpora okolia dosahuje vysokých hodnôt (96. percentil). 

Hodnotenie otázok v tejto škále odráža ako veľmi je spokojná s podporou poskytovanou jej 

okolím. Lenak je výrazne spokojná s tým, akej podpory sa jej dostáva z jej blízkeho 

sociálneho okolia. Tieto informácie sú v súlade s tým čo Lenka uvádzala v rozhovore, že sa 

môže spoľahnúť na svojho partnera a rodičov a taktiež sa môže v prípade potreby obrátiť na 

svojich priateľov. Sociálna podpora okolia predstavuje u Lenky silný zdroj ochrany zdravia.  

 

V škále Chovania typu A dosahuje Lenka priemerný skór (52. percentil). Na väčšinu 

tvrdení, ktoré by naznačovali chovanie typu A odpovedala priemernou odpoveďou “občas”. 

Táto škála meria paletu reakcií chovania typu A, čo zahŕňa napríklad hnev, vysoké pracovné 

tempo, vysokú pracovnú angažovanosť, nedôveru, vyjadrovanie frustrácie atď. Tieto 

charakteristiky môžu prispievať k rozvoju mnohých chorôb, vrátane kardiovaskulárnych. V 

škále kognitívnej nezdolnosti dosahuje nižších hodnôt (37. percentil). To môže naznačovať 

náchylnosť k pocitom odcudzenia z vlastného života. Tendenciu vnímať zmeny a riziká vo 

svojom živote ako hrozby a pocit straty kontroly nad dôležitými aspektmi svojho života, čo 

je v súlade s informáciami zistenými v rozhovore, v ktorom Lenka vyjadrovala svoje obavy 

z budúcnosti a z toho ako to zvládne.  
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V škále zvládania stresu sa overuje využívanie štyroch rôznych stratégií 

vyrovnávania sa so stresom (pozitívny pohľad, negatívny pohľad, minimalizácia hrozieb a 

zameranosť na problém). Lenka dosahuje vysokých hodnôt v subškálach Pozitívny pohľad 

(85. percentil), Negatívny pohľad (72. percentil). V subškále Minimalizácia hrozieb 

dosahuje 42. percentil a v subškále Zameranosť na problém dosahuje 38. percentil. Výsledky 

teda naznačujú, že je zameraná hlavne na pozitívne aspekty situácie, ale často sa neubráni 

hľadaniu negatív a toho, čo mohla v ktorej situácií urobiť lepšie. Stratégiu minimalizácie 

hrozieb, tzn. vyhýbavú stratégiu, ktorou človek znižuje význam problému a stratégiu 

akčného riešenia problémov využíva Lenka menej.  

 

Vysoké hodnoty v škále Psychickej pohody (78. percentil) naznačujú, že Lenka sa 

aktuálne nachádza v relatívne harmonickom období. K percipovanej psychickej pohode 

môže prispievať to, že sa podľa jej slov postupne naučila žiť bez každodenných tvrdých 

tréningov a konečne si užíva “krásy života”.  

 

Skreslenosť výsledkov by mala byť na základe lži-skóru (0) a indexu 

inkonzistentných odpovedí (2) nízka až žiadna.  

  

Intepretácia výsledkov Škály úzkostnosti a úzkostlivosti STAI 

Lenka dosahuje priemerné skóry v oboch prezentovaných škálach. V škále 

úzkostnosti STAI X-1 zameranej na aktuálnu pociťovanú mieru úzkosti dosiahla 42 bodov 

(55. percentil) a v škále úzkostlivosti STAI X-2 zameranej na úzkostnosť ako vlastnosť 

dosiahla 46 bodov (50. percentil). Výsledky naznačujú, že sa výrazne neodlišuje od priemeru 

v populácii. Sama na seba nenazerá ako na úzkostného človeka a v poslednom období sa cíti 

naozaj spokojne a šťastne, čo môže mať vzhľadom na hodnotené položky v dotazníku 

značný vplyv na výsledky. 

 

Zhrnutie 

Lenka sa od malička venovala modernej gymnastike. Rodičia ju viedli k športu, ale 

netlačili na ňu, aby v ňom vytrvala za každých okolností. Gymnastika pre ňu znamenala 

všetko. V detskom veku to pre ňu bola hlavne radosť a nadšenie z činnosti. Nikdy sa 

nepovažovala za dobrú gymnastku a vzhľadom na jej stavbu tela, ktorá bola oproti ostatným 

dievčatám v klube mohutnejšia ju nepovažovali za dobrú gymnastku ani tréneri, napriek 

tomu, že dosahovala úspechy. Gymnastika patrí medzi estetické športy, v ktorých je fyzický 
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vzhľad a telesná hmotnosť významným faktorom úspešnosti. Lenka sa aj napriek svojej 

mohutnejšej stavbe rozhodla gymnastike venovať. Už v priebehu detstva bola zvyknutá na 

nevhodné komentáre na jej postavu od trénerov a dievčat z oddielu, ale nevnímala ich ako 

problematické. Spätne si uvedomuje, že to v nej vytvorilo základy pre narušené stravovanie, 

s ktorým bojovala od puberty. V rámci rodiny boli stravovacie zvyklosti podľa Lenky 

“normálne” a svojich rodičov nikdy nevidela diétovať ani nijak inak ovplyvňovať telesnú 

hmotnosť.  

 

Problematické obdobie nastalo v pubertálnom veku, keď sa lenkina postava začala 

prirodzene vplyvom hormónov meniť a komentáre trénerov začali byť čoraz viac 

urážlivejšie. Lenka začala skúšať rôzne nebezpečné praktiky obmedzovania kalorického 

príjmu a manipulácie s telesnou hmotnosťou. Väčšinou sa však snažila obmedziť kalorický 

príjem na minimum tým, že jedla len zeleninu a chudé mäso. Na tom, ako vyzerá jej v 

podstate nezáležalo. Jej jediným cieľom bolo pri vážení navážiť čo najnižšiu možnú váhu a 

získať ocenenie od trénera, že sa snaží byť lepšia. Mnoho rokov si Lenka neuvedomovala, 

že má problém. Vyrastala v tomto prostredí a považovala to za normálne. Aj napriek tomu, 

že trpela, bola presvedčená o tom, že je to malá cena za úspech. Dlhodobý nízky kalorický 

príjem však viedol k zníženiu energetickej dostupnosti v tele a z toho vyplývajúcich 

zdravotných problémov. Začali sa hromadiť únavové zlomeniny, rôzne zápaly a na 2 roky 

Lenka stratila menštruačný cyklus. Napriek zlému zdravotnému stavu však trénovala a 

zúčastňovala sa súťaží.  

 

Zlom nastal vo chvíli, keď Lenka stretla svojho partnera a uvedomila si, že chce v 

budúcnosti rodinu. To bola jej najväčšia motivácia k tomu, aby začala svoje problémy riešiť. 

Vyhľadala odbornú psychologickú pomoc. Psychológa navštevuje dodnes. Lenka má veľkú 

podporu vo svojej rodine a v partnerovi. Tvrdí, že to pre ňu bolo najdôležitejšie na ceste za 

uzdravením. Aktuálne je v období relatívne vysokej psychickej pohody a “užíva si krásy 

života”. V budúcnosti by sa možno chcela venovať trénerstvu detských gymnastov, ale 

zatiaľ si tým nie je istá, pretože sa bojí, že by ju to prostredie zmenilo. Aj dodnes sa jej v 

myšlienkach často objavujú negatívne komentáre, ktoré počúvala od trénerov a je pre ňu 

stále náročné sa od nich oprostiť.  Lenka si myslí, že ju to, čo prežila poznamenalo na celý 

život a už vždy sa bude musieť snažiť, aby sa opäť nedostala do problémov s výživou. 
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5. Diskusia 

 

Poruchy príjmu potravy v športe sú aj v súčasnosti témou, ktorá je tabu a výrazne 

stigmatizovaná. Zahraničné prieskumy a skúsenosti športovcov naznačujú, že je u trénerov 

nízka vzdelanosť ohľadom tejto problematiky a problematiky výživy a psychológie vo 

všeobecnosti. Pre mnohých športovcov je tréner významnou osobou v ich živote a nedovolia 

si odmietnuť plnenie jeho požiadaviek ani v prípade, že im chýbajú zdroje. Vzhľadom na to, 

že v česko-slovenskom prostredí chýba ucelená publikácia, ktorá by sa zaoberala psycho-

sociálnymi faktormi stravovacích návykov u športovcov a faktormi vedúcimi k vzniku 

narušenia stravovacích návykov, rozhodli sme sa túto oblasť popísať na základe 

zahraničných výskumov a exploratívnej štúdie na súbore česko-slovenských športovcov, 

ktorí sa dostali do problémov v oblasti výživy.  

 

Práca je členená na dve základné časti a to literárne-prehľadovú časť a empirickú 

časť. V rámci literárne-prehľadovej časti vychádzame hlavne zo zahraničných štúdií a 

článkov v odborných časopisoch. Ucelené odborné publikácie na túto tému na konkrétnej 

populácii športovcov na trhu v podstate neexistujú. Pri výbere štúdií a článkov sme kládli 

dôraz na to, aby boli aktuálne a reagovali na populáciu športovcov skôr ako na bežnú 

populáciu. Vzhľadom na nepreberné množstvo celosvetovo publikovaných článkov a štúdií 

a obmedzený rozsah diplomovej práce sme sa snažili z dostupných informácií vytvoriť 

logickú štruktúru a čitateľovi poskytnúť informácie odborným ale zrozumiteľným 

spôsobom. Táto téma je pomerne široká a poruchy príjmu potravy sa aj u športovcov 

vyskytujú v celom spektre od miernych odchýlok od normy po diagnózu poruchy príjmu 

potravy. Zároveň sa poruchy príjmu potravy u športovcov v porovnaní s bežnou populáciou 

líšia vo faktoroch vzniku a prejavoch. V priebehu literárnej rešerše sme zistili, že aj v 

odbornej oblasti existuje určitý chaos v informáciách a je náročné tieto informácie uchopiť 

a vytvoriť z nich zrozumiteľný celok.  

 

V zahraničí v posledných rokoch vzniká mnoho kvalitných aj menej kvalitných 

výskumov s kvantitatívnym dizajnom na túto tému, ktoré sa snažia o popis príznakov a 

prevalencie. Papathomas & Lavallee (2012) však doporučujú zvyšovať množstvo 

kvalitatívnych štúdií, ktoré kladú dôraz na subjektívnu skúsenosť športovca s cieľom 

hlbšieho porozumenia poruchám príjmu potravy v športe skrz jedinečnú skúsenosť. V rámci 

tejto práce sme zvolili dizajn kvalitatívnej exploratívnej štúdie, ktorým sme sa snažili 
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zachytiť nielen objektívne faktory prispievajúce k vzniku a rozvoju problémov v oblasti 

výživy ale tiež osobné vnímanie problematiky a prežívanie daného športovca. Dizajn bol 

teda zvolený s ohľadom na ciele práce a to, že sa nesnažíme o generalizáciu zistených 

informácií ale o zachytenie podstaty sledovaných javov.  

 

Interpretácia výsledkov:  

Podrobné zhrnutie a rozbor výsledkov prezentujeme v kapitole Výsledky a ich rozbor. V 

tejto kapitole sa snažíme zhrnúť konečné zistenia a odpovede na naše výskumné otázky.  

1. Aké psycho-sociálne faktory sa objavili u jednotlivých športovcov na začiatku 

vzniku problémov v oblasti výživy?  

 U všetkých respondentov sa na začiatku vzniku a rozvoja problémov v oblasti 

výživy objavili negatívne komentáre súvisiace s telesnou hmotnosťou alebo 

fyzickým vzhľadom. Najčastejším zdrojom týchto komentárov bol tréner, ale 

objavili sa negatívne komentáre aj od rodiny či rovesníkov.  

 Pomerne častým javom bol negatívny perfekcionizmus charakterizovaný 

snahou vyhnúť sa zlyhaniu.  

 Tlak športu na štíhlosť bol ďalším spoločným faktorom, ktorý stál na začiatku 

pôvodu problémov v oblasti stravovania. Domnievame sa, že negatívne 

komentáre a samotný tlak športu na štíhlu postavu spolu súvisia. K 

posilňovaniu chovania zameraného na manipuláciu s telesnou hmotnosťou 

môže prispievať práve kombinácia týchto dvoch faktorov.  

2. Ktoré faktory pôsobili protektívne a pomohli športovcom k uvedomeniu si svojich 

problémov a posunuli ich na ceste k uzdraveniu?  

 Najsilnejším protektívnym faktorom, ktorý sme pozorovali  na našom súbore 

bola sociálna opora a podpora rodiny a blízkych.  

 Ako ďalší protektívny faktor vidíme samotný šport. U väčšiny našich 

respondentov práve túžba pokračovať v športovej kariére viedla k 

rozhodnutiu svoje problémy začať riešiť.  
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3. Čo považujú samotní športovci za rizikové vo vzniku a rozvoji problémov v 

stravovaní? 

 Väčšina respondentov súdi, že starostlivosť o športovcov je zo strany 

trénerov a ďalších spolupracujúcich ľudí v ohľade výživy a stravovania 

nedostačujúca. Nedostatok relevantných informácií považujú za kľúčový v 

rozvoji ich problémov.  

 Spôsob komunikácie trénera je ďalšou problémovou oblasťou. Na základe 

zistených informácií sa domnievame, že tréner má v živote športovca veľmi 

dôležitú úlohu a je veľmi dôležité, aby svoj prístup prispôsoboval 

individuálnej osobnosti konkrétneho zverenca. U viacerých respondentov 

práve necitlivá komunikácia stála na začiatku vzniku zmätenia a rozvoja 

problémov. Je dôležité, aby sa tréner zaujímal o individuálne charakteristiky 

konkrétnych športovcov a prispôsobil tomu spôsob komunikácie. Za určitých 

okolností môže dôjsť k tomu, že športovec potrebuje zredukovať svoju 

telesnú hmotnosť. V tomto prípade by mu to mal tréner naznačiť veľmi citlivo 

a ideálne poskytnúť relevantné informácie o tom, ako by to malo prebiehať 

za zachovania optimálneho výkonu a bez zdravotných následkov.  

4. Sú nejaké spoločné rizikové či protektívne faktory, ktoré sa vyskytujú naprieč 

individuálnymi prípadmi?  

 Medzi spoločné rizikové faktory vyskytujúce sa u každého respondenta patrí 

negatívne hodnotenie okolím (tréner, rovesníci, rodina). 

 Spoločným protektívnym faktorom je sociálna opora. U väčšiny 

respondentov to bola podpora rodiny a blízkych. U jednej respondentky bola 

významným protektívnym faktorom podpora trénera.  

5. Aké dimenzie dotazníka motivácie k výkonu sú pre náš výskumný súbor spoločné? 

 Na základe informácií získaných z dotazníka motivácie k výkonu súdime, že 

všetci respondenti v našom výskumnom súbore sú nadpriemerne výkonovo 

motivovaní.  

 V dimenziách Angažovanosť, Súťaživosť a Cieľavedomosť dosiahli všetci 

respondenti nadpriemerný výsledok, čo je v súlade s naším predpokladom, že 

športovci budú v týchto dimenziách dosahovať nadpriemerné výsledky. 
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Zároveň tiež dosahovali nadpriemerné výsledky v dimenziách Kompenzačné 

úsilie. Domnievame sa, že výsledky v tejto dimenzii môžu súvisieť s vyššou 

mierou negatívneho perfekcionizmu, ktorý sme na našom súbore pozorovali.  

 Väčšina respondentov dosiahla podpriemerné výsledky v dimenzii 

Sebakontrola, čo je v rozpore s našimi predpokladmi. Na základe 

charakteristík tejto dimenzie (odsúvanie uspokojenia vlastných potrieb) sme 

sa domnievali, že u športovcov, ktorí majú problém v oblasti príjmu potravy 

sa budú objavovať nadpriemerné hodnoty v tejto dimenzii. Môžeme 

uvažovať nad tým, že v tomto prípade to môže byť opačne. Respondenti v 

našom výskumnom súbore zlyhávajú v dostatočnom dennom energetickom 

príjme, napĺňanie ktorého si u nich vyžaduje vyššiu mieru 

sebakontroly. Ďalším vysvetlením by mohlo byť, že populácia športovcov 

má v porovnaní s bežnou populáciou rozdielnú predstavu o tom ako by mala 

vyzerať ich sebakontrola a preto sa v tejto dimenzii hodnotia nízko. 

Limity a úskalia štúdie  

Informácie sme sa rozhodli získať dvoma spôsobmi: využitím pološtrukturovaného 

rozhovoru a troch psychodiagnostických dotazníkov (Dotazník motivácie k výkonu, Stress 

profile, Škála úzkostnosti a úzkostlivosti). Získané informácie boli spracované do podoby 

podrobných individuálnych prípadových štúdií, ktoré sa snažia popísať jedinečnú skúsenosť 

konkrétneho športovca-respondenta. K výberu respondentov do štúdie bol použitý 

nepravdepodobnostný - účelový výber, tzv. výber úsudkom (Reichel, 2009). Detailnejšie 

informácie o výbere respondentov do štúdie uvádzame v kapitole Výskumný súbor. Do štúdie 

sa nám podarilo získať šesť respondentov. Uvedomujeme si, že tento súbor je pomerne malý, 

avšak vzhľadom na to, že sa nesnažíme o generalizáciu získaných informácií považujeme 

tento súbor za dostatočný vzhľadom k povahe diplomovej práce. Táto štúdia by sa dala 

považovať za pilotnú v rámci česko-slovenského prostredia a tento typ štúdií má mnoho 

nedostatkov, ktoré plynú z nemožnosti využiť prechádzajúce skúsenosti. Pri plánovaní 

výskumného dizajnu sme sa snažili vychádzať zo skúseností zahraničných výskumníkov a 

pri výbere diagnostických metód sme vychádzali z informácií načerpaných v rámci rešerše, 

ktorá prechádzala samotnej voľbe výskumného dizajnu.  

 

Uvádzame tiež limity a úskalia našej štúdie. Je pomerne prirodzené, že do práce tejto 

povahy vstupuje mnoho nežiaducich premenných. Konkrétne premenné, ktoré vidíme ako 
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problematické z hľadiska kvality získavania a spracovania informácií sa budeme snažiť 

zachytiť v nasledujúcich riadkoch. Prvé úskalie našej štúdie sa objavilo už pri výbere 

samotného súboru, ktorý stál na ochote respondentov zapojiť sa do štúdie. Vzhľadom na to, 

že časová investícia bola pomerne vysoká, viackrát sme sa stretli s odmietnutím zo strany 

oslovených športovcov. Problematika porúch príjmu potravy je výrazne citlivá téma, takže 

z etických dôvodov sme priamym kontaktom oslovili iba športovcov, ktorí sa o svojom 

probléme s narušeným stravovaním vyjadrovali vo verejne dostupných zdrojoch, prípadne 

bol zistený záujem o zapojenie sa do štúdie športovým psychológom, ktorý mal športovcov 

spĺňajúcich kritéria v starostlivosti. Kvôli nedostatku respondentov sme využili ešte formu 

inzerátu na rôznych stránkach športových klubov. Touto formou sa nám podarilo do našej 

štúdie získať jedného respondenta. Uvedomujeme si teda, že náš výskumný súbor je 

pomerne malý a výrazne heterogénny. Väčší výskumný súbor by mohol pravdepodobne 

širšie popísať rôzne osobnostné charakteristiky vstupujúce do procesu vzniku narušení v 

oblasti stravovania a do prípadných nadväzujúcich štúdií by sme odporúčali rozšírenie 

veľkosti výskumného súboru a hlbšie skúmanie osobnostných charakteristík.  

 

Vzhľadom na to, že respondenti ochotní zapojiť sa do štúdie pochádzali z rôznych 

častí Českej republiky a Slovenska, rozhodli sme vykonať štúdiu v online podobe. Táto 

forma sa nám zdala najprijateľnejšia aj kvôli nastalým obmedzeniam súvisiacim s epidémiou 

SARS-CoV-2, ktoré nám znemožňovali cestovať. To znamená, že rozhovory nemohli 

prebiehať prostredníctvom osobného kontaktu. Online forma rozhovorov, ktorú sme zvolili 

mala svoje výhody aj nevýhody. Ako hlavnú výhodu vidíme šetrenie investovaného času, 

čo prispelo k motivácii a ochote respondentov zúčastniť sa štúdie. Tiež si myslíme, že bolo 

pre respondentov jednoduchšie rozprávať o svojom probléme pretože online prostredie 

poskytuje určitý dojem anonymity, zároveň však anonymita výskumníka môže spôsobovať 

zníženie pocitu dôvery a blízkosti (Sato & Yoshida, 2008). Vzhľadom na dodržiavanie 

etických štandardov obdržal každý respondent informovaný súhlas, ktorý podpísal a 

následne naskenovaný poslal naspäť výskumníkovi. Tieto informované súhlasy obsahujú 

meno respondenta a zachováva ich výskumník.  

 

Pre výskumníka bolo spočiatku náročné vybudovať atmosféru dôvery a do citlivých 

tém sa púšťal so zvýšenou opatrnosťou, prípadne vôbec. To mohlo viesť k tomu, že určité 

dôležité detaily ostali nevypovedané. Každý z respondentov mal možnosť vyjadriť nesúhlas, 

neodpovedať na akúkoľvek otázku, prípadne v akomkoľvek okamihu rozhovor ukončiť bez 
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udania dôvodu. K tejto skutočnosti však nedošlo ani v jednom z prípadov. Všetci z 

respondentov boli motivovaní o svojom probléme rozprávať pretože vzhľadom na svoju 

skúsenosť chcú, aby sa táto téma začala verejne diskutovať. Výskumník sa na konci 

rozhovoru opýtal každého z respondentov či je niečo čo by potrebovali uzavrieť, prípadne 

viac rozobrať a aj napriek citlivej téme sa snažil ukončiť rozhovor v pozitívnej nálade.  

 

Dotazníky používané v štúdii boli prevedené do podoby online formulárov, ktoré boli 

odoslané respondentom. Každý z respondentov dostal vlastný formulár a po vyplnení 

výskumník previedol odpovede do papierovej podoby, aby ich mohol následne pomocou 

šablón vyhodnotiť. Počas ručného vyhodnocovania dotazníkov mohlo dôjsť k chybe z 

nepozornosti alebo vplyvom únavy. Motivácia k vyplňovaniu diagnostických dotazníkov 

bola nižšia, výskumník musel niektorým respondentom opakovane pripomínať prosbu o 

vyplnenie. Ako jediný motivačný faktor pôsobilo to, že sa prostredníctvom dotazníkov môžu 

o sebe niečo dozvedieť a využiť to k rozvoju. Každému z respondentov bola po vyhodnotení 

dotazníkov poskytnutá interpretácia v podobe samostatného telefonického rozhovoru. 

Väčšina z respondentov vyjadrila záujem o zaslanie literárne-prehľadovej časti diplomovej 

práce po jej dokončení, čo naznačuje ich motiváciu a záujem o túto problematiku.  

 

Spracovanie jednotlivých prípadových štúdií bolo časovo náročné hlavne z dôvodu 

nutnosti prepisu jednotlivých rozhovorov, ktoré boli pomerne dlhé. K prepisu bola využitá 

doslovná transkripcia, aby nedošlo k redukcii získaných informácií. Forma 

pološtrukturovaného rozhovoru sa ukázala pri tvorbe prípadových štúdií ako veľmi 

nápomocná. Informácie získané v rozhovoroch boli usporiadané do na seba nadväzujúcich 

tém, tak ako to bolo vopred navrhnuté v spolupráci so športovým psychológom a tým pádom 

bolo jednoduchšie udržať logickú následnosť popisovanej skúsenosti jednotlivých 

respondentov. Po spracovaní jednotlivých jednotlivých prípadových štúdií boli nahrávky 

rozhovorov a ich prepis vymazané kvôli zabezpečeniu zachovania anonymity respondentov.  

 

Kvalitu informácií získaných v rozhovoroch mohla ovplyvniť tiež malá skúsenosť 

výskumníka s vedením hĺbkových rozhovorov a zároveň jeho obava otvárať náročnejšie 

témy v online prostredí, kde nie je možnosť dobre reagovať na potreby a prejavy 

respondenta. Zároveň boli počas rozhovoru patrné rozdiely medzi jednotlivými 

respondentmi v schopnosti popisovať rôzne udalosti v ich živote, na ktoré boli dotazované. 

Schopnosť vystihnúť svoje skúsenosti si vyžaduje určitú mieru sebareflexie, ktorá sa naprieč 
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respondentmi líšila. Do kvality informácií určite vstupuje aj pamäť respondentov, čo však 

nevnímame ako problém keďže nejde o presnú rekonštrukciu ich životného príbehu, ale skôr 

o ich individuálne prežívanie a pohľad na ich subjektívnu skúsenosť. Získané informácie 

sme tiež spracovali do zhrnujúcej podoby, kde je aj popis rizikových a protektívnych 

faktorov vyskytujúcich sa naprieč našim výskumným súborom. Zároveň je v tejto kapitole 

rozbor výsledkov z dotazníkov, ktoré sme porovnali s našimi predpokladmi vychádzajúcimi 

z preštudovanej literatúry, ktoré sledované charakteristiky sa budú u vzorky športovcov 

vyskytovať v zvýšenej miere.  

 

Odporúčania pre nadväzujúci výskum a prax  

Do nadväzujúcich štúdií by sme určite odporúčali rozšíriť výskumný súbor 

a obohatiť ho o respondentov mužského pohlavia. Veľmi prínosné by tiež mohlo byť 

zamerať sa samostatne na jednotlivé druhy športov, pretože na základe preštudovanej 

literatúry sa domnievame, že súvislosti vzniku by mohli byť v rôznych športoch rozdielne. 

Naša vzorka bola veľmi heterogénna a s ohľadom na to, že každý šport má svoje špecifiká 

nie je možné medzi sebou našich respondentov porovnávať či rôzne kategorizovať. 

Podrobnejšie informácie o vývoji a vstupujúcich premenných by mohol priniesť dlhodobý 

výskum zameraný na sledovanie športovca od vzniku a rozvoja problémov až po ich 

vyriešenie. Vzhľadom na to, že v živote každého z našich respondentov zohrával pomerne 

dôležitú úlohu tréner a vystupoval či už ako rizikový alebo protektívny faktor odporúčali by 

sme zamerať sa nie len na samotných športovcov ale tiež na trénerov. Považujeme za 

nevyhnutné, aby sa prístup trénerov prispôsoboval jednotlivým športovcom a aby 

disponovali aspoň nevyhnutným množstvom informácií v oblasti výživy a psychológie.  

 

Navzdory mnohým nedostatkom a limitom, s ktorými sme sa v rámci štúdie stretli sa 

domnievame, že bolo zistených niekoľko významných vzťahov, z ktorých vyplývajú 

odporúčania pre prácu so športovcami. Ukázalo sa, že negatívne komentáre súvisiace s 

telesnou hmotnosťou či fyzickým vzhľadom majú veľký vplyv na to, ako na seba športovec 

nazerá. Akékoľvek hodnotiace komentáre súvisiace s telom pokladáme za neprijateľné a 

ľudia spolupracujúci so športovcami by sa im mali vo svojej komunikácii vyhýbať. Zároveň 

považujeme za nevyhnutné, aby mali tréneri dostatočnú zásobu informácií ohľadom 

vhodných spôsobov stravovania športovcov a aby sa snažili tieto informácie vhodnou 

formou svojim zverencom predávať. Za prínosné považujeme tiež pracovať so športovcami 

na cieľoch založených na zlepšovaní procesu a ich schopností namiesto sústredenia sa len 
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na samotné výsledky a umiestnenie na súťaži. V prípade, že má tréner podozrenie, že  by 

niektorý z jeho zverencov mohol bojovať s narušením v oblasti stravovania, je potrebné, aby 

prejavil záujem a snažil sa so športovcom tento problém riešiť, ideálne v spolupráci s 

odborníkmi na túto problematiku.  

Na základe zistených informácií a preštudovanej literatúry sa domnievame, že sú 

športovci veľmi špecifickou skupinou, ktorá si vyžaduje odlišný prístup pri riešení 

problémov v oblasti príjmu potravy ako populácia nešportovcov trpiacich poruchami príjmu 

potravy. Vnímame však, že v tejto chvíli je v česko-slovenskom prostredí nedostatok 

odborníkov, ktorí sa na túto problematiku špecializujú, čo považujeme za najväčší 

nedostatok spolupráce s detskými ale aj dospelými športovcami.  
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6. Záver 

 

Táto diplomová práca sa zaoberala problematikou výživy v športe, prežívaním 

športovcov v súvislosti so stravovaním a v  neposlednom rade problematikou narušeného 

stravovania a porúch príjmu potravy v športe. Cieľom tejto diplomovej práce bolo priblížiť 

špecifickú oblasť športovej psychológie, popísať psychologické a sociálne faktory, ktoré 

ovplyvňujú stravovacie návyky a priniesť hlbšie porozumenie tomu, akú rolu môže výživa 

v živote športovca zohrávať a aké premenné do tohto vzťahu vstupujú.  

Tento cieľ sme naznačili už v úvode našej práce. Literárne-prehľadová časť mala za 

úlohu priblížiť problematiku psycho-sociálnych faktorov stravovania športovcov vo 

všeobecnosti a poskytnúť teoretický podklad pre realizáciu nadväzujúcej štúdie. Literárne-

prehľadová časť vychádza zväčša zo zahraničných článkov a štúdií a to hlavne kvôli tomu, 

že v česko-slovenskom prostredí je táto problematika v oblasti športu málo až vôbec 

rozpracovaná. Cieľom empirickej časti bolo zachytiť individuálnu skúsenosť jednotlivých 

športovcov s narušeným stravovaním či poruchou príjmu potravy prostredníctvom 

hĺbkových rozhovorov doplnených o vybrané psychodiagnostické dotazníky.  

 

V rámci literárne-prehľadovej časti prinášame tiež kapitolu o tom ako identifikovať 

športovca, ktorý by mohol potenciálne s týmito problémami bojovať a tiež kapitolu s 

konkrétnymi odporúčaniami ako sa v tejto chvíli ako tréner či iný špecialista zachovať. 

Domnievame sa teda, že by práca mohla zároveň slúžiť ako edukačný materiál - zdroj 

informácií a odporúčaní pre športovcov, trénerov či športových psychológov a iných 

špecialistov pracujúcich so športovcami.  

 

Výsledky našej štúdie sú spracované do jednotlivých prípadových štúdií, z ktorých 

bola ďalej zostavená kapitola, obsahujúca rozbor výsledkov celého výskumného súboru. V 

kapitole venovanej diskusii odpovedáme na naše výskumné otázky, rozoberáme úskalia a 

limity našej štúdie a tiež sa snažíme dať odporúčania pre nadväzujúci výskum a prax. 

 

Celkovo hodnotíme, že aj napriek mnohým nedostatkom  sa nám podarilo naplniť 

stanovené ciele diplomovej práce a prostredníctvom zvoleného výskumného dizajnu popísať 

subjektívnu skúsenosť jednotlivých respondentov. Ako sme už uviedli, ide o pilotnú, 

exploratívnu štúdiu, ktorá má za úlohu navrhnúť prípadný smer budúcich štúdií. Dúfame, že 

naša práca prispeje k hĺbšiemu porozumeniu problematiky porúch príjmu potravy v športe a 
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pomôže v destigmatizácií tejto problematiky a otvoreniu tejto témy nielen v kruhu 

odborníkov ale aj v kruhu športovcov, trénerov a ostatných ľudí pracujúcich v oblasti športu.    



 

115 

 

7. Zoznam použitej literatúry 

 

Ackerman, K. E., Holtzman, B., Cooper, K. M., et al. (2018). Low energy availability 

surrogates correlate with health and performance consequences of relative energy deficiency 

in sport (RED-S). British Journal of Sports Medicine  

 

Ackerman, K. E., Nazem, T., Chapko, D., et al. (2011). Bone microarchitecture is 

impaired in adolescent amenorrheic athletes compared with eumenorrheic athletes and 

nonathletic controls. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 96 (3), 123–33. 

Aidman, E. V., & Schofield, G. (2004). Personality and individual differences in sport. 

In T. Morris, J. Summers, T. E. Morris & J. E. Summers (Eds.), Sport psychology: Theory, 

applications and issues (2nd ed.). (pp. 22-47). Milton, QLD Australia: John Wiley & Sons 

Australia. 

 

Allaway, H. C. M., Southmayd, E. A., De Souza, M. J. (2016). The physiology of 

functional hypothalamic amenorrhea associated with energy deficiency in exercising women 

and in women with anorexia nervosa. Hormone Molecular Biology and Clinical 

Investigation, 25, 91–119. 

 

Alleva, J. M., Martijn, C., Van Breukelen, G. J. P., Jansen, A., & Karos, K. (2015). 

Expand your horizon: A programme that improves body image and reduces self-

objectification by training women to focus on body functionality. Body Image, 15, 81–89.  

 

Areta, J. L., Burke, L. M., Camera, D. M. , et al. (2014). Reduced resting skeletal muscle 

protein synthesis is rescued by resistance exercise and protein ingestion following short-term 

energy deficit. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 306, 989–

97. 

 

Arthur-Cameselle, J., Sossin, K., & Quatromoni, P. (2017). A qualitative analysis of 

factors related to eating disorder onset in female collegiate athletes and non-athletes. Eating 

disorders, 25(3), 199-215. 

 

Bar, R. J., Cassin, S. E., Dionne, M. M., et al. (2016). Eating disorder prevention 

initiatives for athletes: a review. European Journal of Sport Science, 16, 325–35. 

 

Barrack, M. T., Fredericson, M., Tenforde, A. S., et al. (2017). Evidence of a cumulative 

effect for risk factors predicting low bone mass among male adolescent athletes. British 

Journal of Sports Medicine, 51, 200–5. 

 

Beals, K. A., & Meyer, N. L. (2007). Female athlete triad update. Clinics in sports 

medicine, 26 (1), 69-89. 

 

Becker, C. B., McDaniel, L., Bull, S., Powell, M., & McIntyre, K. (2012). Can we reduce 

eating disorder risk factors in female college athletes? A randomized exploratory 

investigation of two peer-led interventions. Body image, 9(1), 31-42. 

 

 



 

116 

 

Berry, T., & Howe, B. (2000). Risk factors for disordered eating in female university 

athletes. Journal of Sport Behavior, 23, 207–216. 

 

Bomba, M., Corbetta, F., Bonini, L., et al. (2014). Psychopathological traits of 

adolescents with functional hypothalamic amenorrhea: a comparison with anorexia nervosa. 

Eating and Weight Disorders ,19, 41–8. 

 

Bonci, C. M., Bonci, L. J., Granger, L. R., Johnson, C. L., Malina, R. M., Milne, L. W., 

et al. (2008). National athletic trainers’ association position statement: Preventing, detecting, 

and managing disordered eating in athletes. Journal of Athletic Training, 43(1), 80-108.  

 

Brannan, M. E., & Petrie, T. A. (2011). Psychological well-being and the body 

dissatisfaction-bulimic symptomatology relationship: An examination of moderators. Eating 

Behaviors, 12, 233–241.  

 

Bratland-Sanda, S., Sundgot-Borgen, J. (2013). Eating disorders in athletes: overview of 

prevalence, risk factors and recommendations for prevention and treatment. European 

Journal of Sport Science, 13, 499-508. 

 

Bulik, C. M. (2004). Genetic and Biological Risk Factors. In: Thompson, J. K., editor. 

(2004). Handbook of Eating Disorders and Obesity. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

 

Cohen, D. A., & Babey, S. H. (2012). Contextual influences on eating behaviours: 

heuristic processing and dietary choices. Obesity Reviews, 13(9), 766-779. 

 

Coppola, A. M., Ward, R. M., & Freysinger, V. J. (2014). Coaches' communication of 

sport body image: Experiences of female athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 26 

(1), 1–16. 

 

Crespo, C., Kielpikowski, M., Jose, P., & Pryor, J. (2010). Relationships between family 

connectedness and body satisfaction: A longitudinal study of adolescent girls and boys. 

Journal of Youth and Adolescence, 39, 1392–1401.  

 

Currie, A. (2010). Sport and eating disorders  Understanding and managing the risks. 

Asian Journal of Sports Medicine, 1(2), 6368. 

 

Curry, E. J., Logan, C., Ackerman, K., et al. (2015). Female athlete triad awareness 

among multispecialty physicians. Sports Medicine - Open, 1, 38 

 

Davis, C., Kennedy, S., Ravelski, E., & Dionne, M. (1994). The role of physical activity 

in the development and maintenance of eating disorders, Psychological Medicine, 24 (4), 

957-967.  

 

Davison, K.K., Earnest, M.B., & Birch, L.L. (2002). Participation in aesthetic sports and 

girls’ weight concerns at ages 5 and 7. International Journal of Eating Disorders, 31, 312–

317. 

 

de Bruin, A. K. (2017). Athletes with eating disorder symptomatology, a specific 

population with specific needs. Current opinion in psychology, 16, 148-153. 

 



 

117 

 

De Bruin, A. K., Oudejans, R. R., & Bakker, F. C. (2007). Dieting and body image in 

aesthetic sports: A comparison of Dutch female gymnasts and non-aesthetic sport 

participants. Psychology of Sport and Exercise, 8(4), 507-520. 

 

De Souza,  M. J., Hontscharuk, R., Olmsted, M., et al. (2007) Drive for thinness score is 

a proxy indicator of energy deficiency in exercising women. Appetite, 48, 359–67. 

 

De Souza, M. J., Miller, B. E. (1997). The effect of endurance training on reproductive 

function in male runners. A’ volume threshold’ hypothesis. Sports Medicine, 23, 357-374. 

 

De Souza, M. J., Koltun, K. J., & Williams, N. I. (2019). The role of energy availability 

in reproductive function in the female athlete triad and extension of its effects to men: an 

initial working model of a similar syndrome in male athletes. Sports Medicine, 1-13. 

 

De Souza, M. J., Nattiv, A., Joy, E., Misra, M., Williams, N. I., Mallinson, R. J., ... & 

Panel, E. (2014). 2014 Female Athlete Triad Coalition Consensus Statement on treatment 

and return to play of the female athlete triad: 1st International Conference held in San 

Francisco, California, May 2012 and 2nd International Conference held in Indianapolis, 

Indiana, May 2013. British Journal of Sports Medicine, 48(4), 289-289. 

 

Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Subjective well-being: The science of 

happiness and life satisfaction. Handbook of positive psychology, 2, 63-73. 

 

Drinkwater, B., Loucks, A. B., Sherman, R. T., Sundgot-Borgen,J., & Thompson, J. K. 

(2005). International Olympic Committee Medical Commission Working Group Women in 

Sport. Position stand on the female athlete triad. Retrieved November 13, 2011, from 

http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_917.pdf 

 

Dunn, J. G. H., Causgrove Dunn, J., Gotwals, J. K., Vallance, J. K. H., Craft, J. M., & 

Syrotuik, D. G. (2006). Establishing construct validity evidence for the sport 

multidimensional perfectionism scale. Psychology of Sport and Exercise, 7, 57–79. 

 

El Ghoch, M., Soave, F., Calugi, S., Dalle Grave, R. (2013). Eating disorders, physical 

fitness, and sport performance: a systematic review. Nutrients, 5, 5140-5160. 

 

Fagerberg P. (2017). Negative consequences of low energy availability in natural male 

bodybuilding: a review. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 

1–31. 

 

Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of 

theoretical, definitional, and treatment issues. In G. L. Flett, & P. L. Hewitt (Eds.), 

Perfectionism (str. 5–31). Washington, DC: APA. 

 

Francisco, R., Alarcão, M., & Narciso, I. (2012). Aesthetic sports as high-risk contexts 

for eating disorders—young elite dancers and gymnasts perspectives. Spanish Journal of 

Psychology, 15(1), 265–274. 

 

Francisco, R., Narciso, I., & Alarcao, M. (2013). Parental influences on elite aesthetic 

athletes’ body image dissatisfaction and disordered eating. Journal of Child and Family 

Studies, 22(8), 1082-1091. 



 

118 

 

 

Gapin, J., & Petruzzello, S. (2011). Athletic identity and disordered eating in obligatory 

and non-obligatory runners, Journal of Sports Sciences, 29 (10), 1001-1010.  

 

Gardner, R. M. (2001). Assessment of body image disturbance in children and 

adolescents. In J. K. Thompson, & L. Smolak (Eds.), Body image, eating disorders and 

obesity in youth: Assessment, prevention and treatment (pp. 193–213). American 

Psychological Association. 

 

Geesmann, B., Gibbs, J. C., Mester, J., Koehler, K. (2017). Association between energy 

balance and metabolic hormone suppression during ultraendurance exercise. International 

Journal of Sports Physiology and Performance, 12 (7), 984–9. 

 

Gibbs, J. C., Williams, N. I., De Souza, M. J. (2013). Prevalence of individual and 

combined components of the female athlete triad. Medicine & Science in Sports & 

Exercise, 45(5), 985-996. 

 

Gill DL. Psychological, sociological and cultural issues concerning the athletic female. 

In: Pearl AJ, ed. The Athletic Female. Champaign, IL: Human Kinetics; 1993:19–40. 

 

Gomes, A. R., Martins, C., & Silva, L. (2011). Eating disordered behaviours in 

Portuguese athletes: The influence of personal, sport, and psychological variables. European 

Eating Disorders Review, 19 (3), 190-200. 

 

Haase, A. M., Prapavessis, H., & Owens, R. G. (2002). Perfectionism, social physique 

anxiety and disordered eating: A comparison of male and female elite athletes. Psychology 

of sport and Exercise, 3 (3), 209-222. 

 

Hackney, A. C., Sinning, W. E., Bruot, B. C. (1988). Reproductive hormonal profiles of 

endurance-trained and untrained males. Medicine and Science in Sports and Exercise, 20, 

60-65.  

 

Hargreaves, D., & Tiggemann, M. (2003). The effect of “thin ideal” television 

commercials on body dissatisfaction and schema activa- tion during early adolescence. 

Journal of Youth and Adolescence, 32 (5), 367–373. 

 

Harlick, M., & McKenzie, A. (2000). Burnout in junior tennis: A research report. New 

Zealand Journal of Sports Medicine, 28, 36–39. 

 

Harriger, J. A., Witherington, D. C., & Bryan, A. D. (2014). Eating pathology in female 

gymnasts: Potential risk and protective factors. Body image, 11 (4), 501-508. 

 

Hausenblas, H. A., & Symons Downs, D. (2001). Comparison of body image between 

athletes and non-athletes: A meta-analytic review. Journal of Applied Sport Psychology, 13, 

323–339.  

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 

Herman, C. P., & Polivy, J. (2004). The self-regulation of eating. Handbook of self-

regulation, 492-508. 



 

119 

 

 

Hill, G. (1988). Celebrate diversity (not specialization) in school sports. Executive 

Educator, 10, 24. 

 

Hinton, P. S., & Kubas, K. L. (2005). Psychosocial correlates of disordered eating in 

female collegiate athletes: validation of the ATHLETE questionnaire. Journal of American 

college health, 54 (3), 149-156. 

 

Hoch AZ, Jurva JW, Staton MA, et al. (2007). Athletic amenorrhea and endothelial 

dysfunction. Women’s Health Medicine - Journal, 106, 301–6. 

 

Holm‐Denoma, J. M., Scaringi, V., Gordon, K. H., Van Orden, K. A., & Joiner Jr, T. E. 

(2009). Eating disorder symptoms among undergraduate varsity athletes, club athletes, 

independent exercisers, and nonexercisers. International Journal of Eating Disorders, 42 

(1), 47-53. 

 

Horn, T.S., & Harris, A. (2002). Perceived competence in young athletes: Research 

findings and recommendations for coaches and parents. In F.L. Smoll & R.E. Smith (Eds.), 

Children and youth in sport: A biopsychophysical perspective (2. vydanie.,str. 435–

464).Madison, WI: Brown & Benchmark. 

 

Ihle, R., Loucks, A. B. (2004). Dose-response relationships between energy availability 

and bone turnover in young exercising women. Journal of Bone and Mineral Research, 19 

(8), 1231–40. 

 

Jongenelis, M. I., Byrne, S. M., & Pettigrew, S. (2014). Self-objectification, body image 

disturbance, and eating disorder symptoms in young Australian children. Body Image, 11(3), 

290-302. 

 

Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds.). (1999). Well-being: Foundations of 

hedonic psychology. Russell Sage Foundation. 

 

Kingston, K., & Hardy, L. (1997). Effects of different types of goals on processes that 

support performance. The Sport Psychologist, 11, 277–293. 

 

Klibanski, A., Adams-Campbell, L., Bassford, T. L., Blair, S. N., Boden, S. D., 

Dickersin, K., ... & Johnson, S. R. (2001). Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. 

Journal of the American Medical Association, 285 (6), 785-795. 

 

Klose, J., & Král, P. (2006). Stress Profile. Osobnostní dotazník (autor: Kenneth M. 

Nowack). Testcentrum-Hogrefe, Praha. 

 

Kluck, A. S. (2010). Family influence on disordered eating: The role of body image 

dissatisfaction. Body Image, 7, 8–14.  

 

Kocourková, J. (1997). Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání. 

Praha, Galén. 

 

Krch, F. D., et al. (2005). Poruchy příjmu potravy: 2. aktualizované a doplněné vydání. 

Praha 7: Grada Publishing. 16 s.  



 

120 

 

 

Law, M., Côté, J., & Ericsson, K.A. (2007). Characteristics of expert development in 

rhythmic gymnastics: A retrospective study. International Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 5, 82–103. 

 

Leff, S., & Hoyle, R. H. (1995). Young athletes’ perceptions of parental support and 

pressure. Journal of Youth and Adolescence, 24, 187–203. 

 

Lobera, I. J., Este ́banez, S., Ferna ́ndez, M. J. S., Bautista, E. A., & Garrido, O. 

(2009).Coping strategies in eating disorders. European Eating Disorders Review, 17, 220–

226. 

 

Logue, D., Madigan, S. M., Delahunt, E., et al. (2018). Low energy availability in 

athletes: a review of prevalence, dietary patterns, physiological health, and sports 

performance. Sports Medicine, 48, 73–96. 

 

Loucks, A. B., Thuma J. R. (2003). Luteinizing hormone pulsatility is disrupted at a 

threshold of energy availability in regularly menstruating women. Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism, 88, 297–311. 

 

Lowe, M. R., & Butryn, M. L. (2007). Hedonic hunger: a new dimension of appetite?. 

Physiology & behavior, 91(4), 432-439. 

 

Madigan, D. J., Stoeber, J., & Passfield, L. (2017). Athletes' perfectionism and reasons 

for training: Perfectionistic concerns predict training for weight control. Personality and 

Individual Differences, 115, 133-136. 

 

Mandelová, L., & Hrnčiříková, I. (2007). Základy výživy ve sportu. Masarykova 

Univerzita. 

 

Marcason W. (2016). Female Athlete Triad or Relative Energy Deficiency in Sports 

(RED-S): Is There a Difference? Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 116(4). 

744  

 

McCarthy, P. J., Jones, M. V., Harwood, C. G., & Davenport, L. (2010). Using goal 

setting to enhance positive affect among junior multievent athletes. Journal of Clinical Sport 

Psychology, 4(1), 53-68. 

 

McKelvie, J. Stuart. (2003). Extraversion and neuroticism in contact athletes, no contact 

athletes and non-athletes. Journal of Sport Psychology; 5; 3: 19-27. 

 

Melin, A., Tornberg, Å. B., Skouby, S., Møller, S. S., Sundgot‐Borgen, J., Faber, J., ... 

& Sjödin, A. (2015). Energy availability and the female athlete triad in elite endurance 

athletes. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 25(5), 610-622. 

 

Meule, A., von Rezori, V., & Blechert, J. (2014). Food addiction and bulimia nervosa. 

European Eating Disorders Review, 22(5), 331-337. 

 



 

121 

 

Mountjoy, M., Sundgot-Borgen, J., Burke, L., et al. (2014). The IOC consensus 

statement: beyond the Female Athlete Triad—Relative Energy Deficiency in Sport (RED-

S). British Journal of Sports Medicine. 48:491-497. 

 

Mountjoy, M., Sundgot-Borgen, J. K., Burke, L. M., Ackerman, K. E., Blauwet, C., 

Constantini, N., ... & Sherman, R. T. (2018). IOC consensus statement on relative energy 

deficiency in sport (RED-S): 2018 update. British Journal of Sports Medicine. 
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10. Príloha 1.: Informovaný súhlas  

Informovaný súhlas s poskytnutím výskumného rozhovoru a jeho 

následným využitím pre účely diplomovej práce Psycho-sociálne 

faktory stravovacích návykov a ich prežívanie u športovcov.  

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas s nasledujúcimi bodmi:  

1./ Bola som informovaná o účele rozhovoru, ktorým je zber dát pre potreby výskumu 

diplomovej práce Kristíny Janákovej s názvom Psycho-sociálne faktory stravovacích 

návykov a ich prežívanie u športovcov. Cieľom výskumu je identifikácia psycho-

sociálnych faktorov determinujúcich chovanie športovcov v oblasti výživy.  

2./ Bolo mi zdelené, aký dlhý bude rozhovor a aký bude mať priebeh. Som zoznámená 

s právom odmietnuť odpovedať na akúkoľvek otázku, prípadne do 3 dní odmietnuť 

účasť vo výskume.  

3./ Súhlasím s nahrávaním nasledujúceho rozhovoru a jeho následným spracovaním. 

Zvukový záznam rozhovoru nebude poskytnutý tretím stranám a po prepísaní bude 

vymazaný. Transkripcia bude prístupná len diplomantke Kristíne Janákovej, inak 

nikomu až na časti citované v texte práce, ktorý bude dostupný online.  

4./ Bola som oboznámená s tým, ako bude rozhovor spracovaný a akým spôsobom 

bude zaistená anonymita aj po skončení rozhovoru, ktorá znemožní identifikáciu mojej 

osoby. Nikde nebude uvedené moje meno či iné osobné údaje, vďaka ktorým by som 

mohla byť identifikovaná.  

5./ Dávam svoje povolenie k tomu, aby výskumníčka použila rozhovor pre potreby 

svojej diplomovej práce a niektoré časti v nej môže citovať. Zvuková nahrávka a prepis 

rozhovoru bude po ukončení výskumu vymazaná.  

Datum: 

Podpis respondenta:  

 
 

 


