
Abstrakt 

Úvod: Porucha tělesného schématu je jednou ze základních charakteristik mentální anorexie. 

Projevuje se ve všech fázích nemoci, často přetrvává i po ukončení léčby a je jedním 

z prediktorů relapsu onemocnění. Tělesné schéma, angl. body image, se skládá ze dvou 

základních složek – perceptual a attitudinal component, volně přeloženo jako přístupová 

a percepční složka tělesného schématu.  

Pacientky s MA mají narušenou přístupovou složku tělesného schématu, narušení percepce 

u nich zatím není jednoznačně prokázáno. Řada autorů však upozorňuje na výskyt 

nadhodnocování tělesných rozměrů u pacientek s MA a jeho možnou závislost 

na charakteristikách jako je BMI.  

Cíl: Hlavním cílem dizertační práce byla objektivizace poruchy tělesného schématu u pacientek 

hospitalizovaných s mentální anorexií, srovnání jejich výsledků se skupinou zdravých dívek 

shodného věku a hledání faktorů spojených s poruchou tělesného schématu. Vedlejším cílem 

dizertační práce bylo měření vlivu pohybové terapie na skóre úzkosti pacientek s MA. 

Metody: V rámci praktické části dizertační práce bylo provedeno měření 27 pacientek 

hospitalizovaných s MA a 20 zdravých dívek. Probandi podstoupili měření odhadu velikosti 

čtyř tělesných segmentů. Odhadovali délku paže, hloubku břicha, šířku boků a šířku stehna. 

Dále byla měřena nespokojenost s vlastním tělem dle dotazníku BAT a míra úzkosti pomocí 

dotazníku CMAS. Pro zjištění BMI a dalších charakteristik vyplňovali probandi Osobní 

dotazník. Pacientky s MA podstoupily pět lekcí pohybové terapie. Na začátku a na konci každé 

lekce vyplňovaly dotazník CMAS reflektující míru úzkosti. 

Výsledky: Pacientky s MA mají narušenou přístupovou i percepční složku tělesného schématu. 

Pacientky s MA vykazují vysokou míru nespokojenosti s vlastním tělem dle dotazníku BAT 

a nadhodnocují své tělesné rozměry v oblasti břicha, boků a stehen. V hodnocení délky paže 

se pacientky s MA neliší od zdravých dívek. Zdravé dívky v dotazníku BAT dosahují hodnot 

odpovídajících normě. Při odhadu velikosti tělesných rozměrů se zdravé dívky nadhodnocují 

také, ovšem méně než pacientky s MA. Analýza výsledků ukázala, že čím větší nespokojenost 

s tělesným segmentem pacientka s MA vykazuje, tím více segment nadhodnocuje při odhadu 

velikosti. Souvislost narušení přístupové a percepční složky tělesného schématu s BMI, mírou 

pohybové aktivity a dosaženým procentem cílové tělesné hmotnosti se neprokázala u pacientek 

s mentální anorexií ani u zdravých dívek. 



Pacientky s MA vykazují vyšší míru úzkosti hodnocenou dotazníkem CMAS než zdravé dívky. 

Pohybová terapie neměla u pacientek s MA na skóre úzkosti vliv. 
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