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Mentální anorexie (MA) je závažné psychiatrické onemocnění postihující majoritně dívky. 

Mentální anorexie je charakterizována záměrným snižováním a udržováním nadměrně nízké 

tělesné hmotnosti, obavou z nadváhy, zastavením či opožděním růstu a puberty, a poruchou 

tělesného schématu. Dlouhodobé hladovění u pacientek s mentální anorexií 

způsobuje postižení všech orgánových soustav včetně pohybového aparátu. V oblasti 

pohybového aparátu dochází ke ztrátě svalové hmoty, snížení kostní denzity, mění se také 

pohybové chování a držení těla nemocných.  

Mentální anorexie je spojená s extrémními a velmi dynamickými změnami tělesného složení. 

Pacientky snižují svoji hmotnost pod úroveň přiměřenou věku a výšce, což vede k úbytku 

tělesného tuku a aktivní svalové hmoty. Na úroveň fyziologické hmotnosti se pacientky vrací 

několikaměsíční realimentací. Realimentace, probíhající zpravidla za hospitalizace v rámci 

týdnů až měsíců, způsobuje nárůst tukové tkáně a její redistribuci centrálně (Scalfi et al. 2002). 

Obnova aktivní svalové hmoty probíhá pomaleji v řádech měsíců. Ještě pomaleji pak dochází 

k normalizaci kostní hustoty (El Ghoch et al. 2016). Jedním ze základních rysů mentální 

anorexie je porucha tělesného schématu, kdy je dívka i přes hlubokou kachexii přesvědčena 

o tom, že je „silná“ a musí dále hubnout (Koutek et al. 2015).  

Tělesné schéma je definováno jako obraz v mysli, který má jedinec o svém těle, jeho tvaru, 

velikosti a vztah k němu a jeho částem. Terminologie týkající se tělesného schématu se začala 

vyvíjet na přelomu 19. a 20. století a je spojena se širokou paletou pojmů a jejich výkladů. Pro 

lepší orientaci v problematice využíváme pro účely této práce pojem „tělesné schéma“ jako 

analogii anglického body image. Pro odlišení psychologických a percepčních aspektů tělesného 

schématu přejímáme pojmy attitudinal component of body image a perceptual component of 

body image, volně přeloženo jako „přístupová a percepční složka tělesného schématu“.  

Dle anglosaské literatury se tělesné schéma skládá ze dvou hlavních složek – přístupové 

a percepční. Přístupová složka zahrnuje míru spokojenosti jedince se svým tělem, emoce 

spojené s vlastním vzhledem a zaměření na něj, například kontrolu tělesného vzhledu v zrcadle. 

Percepční složka tělesného schématu představuje obraz těla v mysli jedince a jeho schopnost 

odhadnout vlastní tělesné rozměry (Preedy a Benninghoven 2012). Porucha tělesného schématu 

může zasahovat jednu, nebo více složek tělesného schématu. 

Porucha tělesného schématu u pacientek s mentální anorexií zahrnuje nespokojenost s vlastním 

tělem a dle některých studií i poruchu vnímání vlastního těla, která se projevuje 

nadhodnocováním tělesných rozměrů. Porucha přístupové složky tělesného schématu byla 



prokázána řadou výzkumů využívajících metody pro objektivizaci tělesného schématu. 

Výzkum poruchy percepční složky tělesného schématu u pacientek s mentální anorexií přináší 

rozporuplné výsledky. Některé studie prokázaly nadhodnocování velikosti tělesných rozměrů, 

v jiných se pacienti hodnotili přesně, nebo dokonce přesněji než zdraví probandi v kontrolní 

skupině.  

Porucha percepce tělesných rozměrů by mohla vysvětlovat přesvědčení pacientek o vlastní 

nadváze a také tendenci dále snižovat jejich tělesnou hmotnost i přes evidentní podváhu. 

Odpověď na otázku poruchy percepční složky by mohla pomoci objasnit patofyziologii 

mentální anorexie a poskytnout prostor rozvoji cílené intervence v léčbě poruchy tělesného 

schématu včetně metod léčebné rehabilitace. 

Ve světovém písemnictví narůstají doklady o prospěšnosti pohybové intervence u pacientek 

s mentální anorexií. Ukazuje se, že aerobní cvičení, masáže, cvičení zaměřené na vnímání 

vlastního těla a jóga pomáhají redukovat jídelní patologii. Aerobní cvičení a cvičení zaměřené 

na vnímání vlastního těla mohou zlepšit kvalitu života pacientek s mentální anorexií 

(Vancampfort et al. 2014). Přesto není u hospitalizovaných pacientek s mentální anorexií 

v České republice pohybová intervence součástí standardní péče. Implementaci pohybové 

terapie do komplexní léčby komplikuje mimo jiné i nedostatek konkrétních doporučení 

a absence jasných indikačních kritérií. 

Pacientky s MA často nemoc popírají a odmítají adekvátní léčbu. Hospitalizace pediatrických 

pacientek je proto v řadě případů nedobrovolná a závisí na souhlasu rodičů. Věk před 

dosažením plnoletosti je obdobím, kdy je možné zahájit adekvátní léčbu.  

Výzkum prováděný v rámci dizertační práce je zaměřen na pediatrické pacientky 

hospitalizované s MA. Vzhledem k tomu, že do studie byly zařazeny pouze dívky, a vzhledem 

k naprosté převaze dívek s mentální anorexií nad chlapci je v dizertační práci užíván termín 

„pacientky s mentální anorexií“. V citované zahraniční literatuře se setkáváme s pojmem 

patient, studií zahrnujících experiment se ovšem účastní v drtivé většině ženy. Mentální 

anorexií mohou onemocnět i chlapci, etiologie, průběh onemocnění a léčba je však v mnohých 

ohledech odlišná od dívek. V případě, že v citované studii nebylo pohlaví pacientů 

specifikováno, nebo se studie zaměřovala na pacienty i pacientky s MA, užíváme slovní spojení 

„pacienti s MA“. 

Dizertační práce obsahuje teoretickou část, ve které jsou uvedeny teoretické poznatky 

o mentální anorexii ve vztahu k pohybové intervenci. Pro přehlednost byla z teoretické části 

vyčleněna analytická část, která obsahuje kompletní systematický přehled studií publikovaných 

v letech 2015–2020, které se zabývají poruchou tělesného schématu u pacientek s MA. 



Dostupné studie ukazují na jednoznačné narušení přístupové složky tělesného schématu 

u pacientek s MA a většinově prokazují též poruchu na úrovni hodnocení velikosti tělesných 

rozměrů. Některé studie poukazují na vztah poruchy tělesného schématu a BMI, žádná z nich 

ale nebere v potaz fyzickou aktivitu pacientky a fázi realimentace, ve které se měření odehrává. 

V rámci této dizertační práce bylo provedeno měření tělesného schématu 27 pacientek 

s mentální anorexií a 20 zdravých dívek shodného věku. V rámci měření byla hodnocena 

přístupová i percepční složka tělesného schématu a faktory, které k nim mohou mít vztah. Mezi 

vybrané faktory patří počet hodin pohybové aktivity týdně, dosažené procento cílové tělesné 

hmotnosti, míra úzkosti a BMI. Pacientky s MA se účastnily pěti lekcí pohybové terapie. Efekt 

pohybové terapie byl objektivizován pomocí Škály zjevné úzkosti pro děti. 

Měření experimentální skupiny probíhalo na Dětské psychiatrické klinice 2. LF a FN Motol 

od ledna do července 2020. Do experimentální skupiny byly v průběhu daného období vybírány 

pacientky hospitalizované s diagnózou F50.0 mentální anorexie. Měření bylo vždy 

organizováno pro skupinu 5–6 pacientek, které v rámci studie absolvovaly pět lekcí pohybové 

terapie. V průběhu lekcí měly pacientky možnost seznámit se s vyšetřující osobou a zároveň 

dostaly možnost účastnit se cvičení, které standardně není součástí hospitalizační léčby 

mentální anorexie.  

Na první lekci se pacientky seznámily se strukturou studie a pravidly pohybové terapie, 

a vyplnily dotazníky CMAS, Osobní dotazník a BAT. Na závěr pacientky opět vyplnily 

dotazník CMAS. 

Druhá, třetí a čtvrtá lekce měla shodnou strukturu. Na začátku pacientky vyplnily dotazník 

CMAS, následovala lekce pohybové terapie a na závěr opět vyplnění dotazníku CMAS. 

Pátá lekce zahrnovala kompletní měření. Pacientky vyplnily dotazník CMAS, Osobní dotazník 

a BAT. Poté byly individuálně zvány k měření odhadu velikosti tělesných rozměrů. Na závěr 

vyplnily dotazník CMAS. 

Pohybová terapie byla do měření zařazena proto, aby měly pacientky možnost seznámit se 

před měřením odhadu velikosti tělesných rozměrů s vyšetřující osobou. Pohybová terapie byla 

také benefitem pro pacientky ochotné účastnit se studie jako nadstandardní složka 

terapeutického programu v rámci hospitalizace. 

Měření probandů srovnávací skupiny probíhalo od srpna 2020 do ledna 2021 v prostorách 

uzpůsobených účelu měření. 

Probandi srovnávací skupiny podstoupili jednorázové měření obsahující všechny měřicí 

metody. Měření bylo zahájeno vyplněním dotazníků CMAS, Osobní dotazník a BAT 

ve společné místnosti za stálé přítomnosti vyšetřující osoby. V místnosti byl zajištěn dostatečný 



klid a prostor pro každého probanda. Po vyplnění prvních tří dotazníků byli probandi 

individuálně zváni k měření odhadu velikosti tělesných rozměrů. Na závěr každý proband 

vyplnil dotazník CMAS podruhé.  

Pro vyšetření postoje k vlastnímu tělu a nespokojenosti s vlastním tělem vyplňovali probandi 

dotazník BAT vytvořený pro odlišení pacientů s PPP a zdravých osob. Hranicí mezi normou 

a patologií je hodnota 36 bodů (Probst et al. 1995). Zdravé dívky vyplňovaly dotazník BAT 

jednou, pacientky s MA jej vyplňovaly dvakrát s odstupem několika týdnů.  

V dotazníku BAT dosahovaly pacientky s MA signifikantně vyšších hodnot než zdravé dívky. 

V dotazníku BAT skórovaly zdravé dívky pod hranicí 36 bodů určující patologii. Pacientky 

s MA skórovaly při obou měřeních BAT signifikantně nad hranici 36 bodů. Potvrzujeme tak 

poznatky zahraničních autorů, kteří referují o signifikantně vyšších hodnotách BAT skóre u 

pacientek s MA (Engel a Keizer 2017; Keizer et al. 2016). 

Pacientky s MA vyplňovaly dotazník BAT na začátku série pěti lekcí pohybové terapie a po ní, 

tedy s odstupem tří týdnů. Každý týden realimentace přináší necelý kilogram tělesné hmotnosti 

navíc. Předpokládali jsme proto, že s postupem léčby bude nespokojenost pacientek s vlastním 

tělem stoupat. Náš předpoklad se nepotvrdil, nespokojenost s vlastním tělem hodnocená dle 

BAT skóre se statisticky signifikantně nezměnila. Engel a Keizer (2017) poukazují na to, že se 

neliší BAT skóre zdravých probandů a osob po léčbě PPP (Engel a Keizer 2017). Pro další 

výzkum by proto bylo přínosné prodloužit dobu sledování a měřit BAT skóre v delším časovém 

rozestupu.  

Pro vyšetření schopnosti odhadnout své tělesné rozměry jsme zvolili segmentální metodu, při 

které proband ukazuje odhad velikosti určených částí svého těla. Jeho odhad je poté porovnán 

s reálnou antropometricky změřenou velikostí daného tělesného segmentu. Dle vzorce: 

vnímaná velikost/reálná velikost *100 lze vypočítat Body Perception Index, který ukazuje, zda 

se jedinec hodnotí přesně, či velikost tělesných segmentů nadhodnocuje nebo podhodnocuje.  

Segmentální odhad tělesných rozměrů patří mezi skupinu metod označovaných jako analogue 

scales – analogové škály. Využití této metody v posledních letech klesá a do popředí se 

dostávají metody optické distorze využívající počítačové programy a virtuální realitu. Přesto se 

s ní setkáváme v recentních pracích zkoumajících poruchu tělesného schématu u pacientek s 

MA (Boehm et al. 2016; Keizer et al. 2016).  

Výhoda analogových škál spočívá v jednoduchosti a rychlosti provedení, možností odlišit 

hodnocení velikosti problematických segmentů a nezávislostí na přístrojovém vybavení, což 

umožnilo měření pacientek hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení. Využití 

jednoduchých metod jako jsou analogové škály vidíme jako vhodné i proto, že konfrontace 



s vlastním realistickým 3D obrazem může vést k touze upravit tělesnou hmotnost i u osob, které 

netrpí poruchou příjmu potravy (Park 2018). 

Existuje řada dokladů o tom, že pacientky s MA své tělesné rozměry nadhodnocují. Meta-

analýza 42 studií zahrnující 926 pacientů s MA a 1920 probandů v kontrolních skupinách 

ukázala nadhodnocování tělesných rozměrů u pacientů s MA. Nejvíce konzistentní bylo 

nadhodnocení v těch částech těla, ke kterým mají pacienti s MA specifickou emoční vazbu, 

jako je hrudník a boky (Mölbert et al. 2017). Nadhodnocení tělesných rozměrů se vyskytuje i 

u dětských a adolescentních pacientů (Sattler et al. 2020).  

Dle našich výsledků se v odhadu velikosti tělesných rozměrů pacientky s MA signifikantně liší 

od srovnávací skupiny zdravých dívek. Pacientky s MA nadhodnocují velikost svého těla v 

oblasti břicha, boků a stehna. V hodnocení délky paže se pacientky s MA od skupiny zdravých 

dívek neliší. Naše výsledky také ukázaly, že čím je pacientka s MA více nespokojená s daným 

segmentem, tím více jej nadhodnocuje při odhadu tělesných rozměrů. Potvrdilo se také, že čím 

vyšší BAT skóre pacientka s MA má, tím více se odchyluje v odhadu tělesných rozměrů od 

reality. U srovnávací skupiny se ani jedna z těchto závislostí nepotvrdila.  

Zajímavé je, že ani zdravé dívky se nehodnotily přesně a měly tendenci své tělesné rozměry 

nadhodnocovat. Jejich odhad byl však přesnější než odhad pacientek s MA. Tento jev je 

v souladu s poznatky zahraničních autorů (Grogan 2000). Naopak v některých studiích se ženy 

v kontrolní skupině podhodnocovaly (Caspi et al. 2017; Mölbert et al. 2018). 

Při srovnání přesnosti odhadu velikosti jednotlivých tělesných segmentů u experimentální 

skupiny je patrné, že k největším odchylkám docházelo v hodnocení hloubky břicha a stehna, 

přičemž nadhodnocení velikosti břicha bylo nejvíce markantní. Oba tyto segmenty patří mezi 

části těla, se kterými jsou ženy nejčastěji nespokojené (Grogan 2000). Jedná se také o rozměry, 

jejichž velikost není stálá, jako je tomu u délky paže nebo šířky boků. Hloubka břicha se mění 

s nádechem a výdechem, je závislá i na tonu břišních svalů a mění se spolu s držením těla. Šířka 

stehna se liší při pohledu zepředu při vzpřímeném stoji a například vsedě na židli, kdy je stehno 

v kontaktu s podložkou. Tato variabilita rozměru může zhoršovat schopnost odhadu. 

Další vlivy, které mohou ovlivňovat přesnost odhadu tělesných rozměrů jsou předmětem 

diskuzí. Patří mezi ně míra hladu a sytosti v průběhu měření, aktuální rozpoložení a u dívek 

fáze menstruačního cyklu (Farrell et al. 2005).  

Jedním z cílů dizertační práce bylo ověření vztahu mezi narušením tělesného schématu 

a dalších charakteristik, jako je BMI, životní spokojenost, dosažené procento cílové tělesné 

hmotnosti a počet hodin pohybové aktivity týdně.  



Výzkum v oblasti závislosti nespokojenosti s vlastním tělem a BMI přináší nejednoznačné 

výsledky (He et al. 2020). Ukazuje se, že nespokojenost s vlastním tělem u zdravých osob závisí 

na faktorech, jako je věk (Tiggemann 1992) a etnicita (Grogan 2000). Meta-analýza zkoumající 

závislost spokojenosti s vlastním tělem (angl. body appreciation), a BMI u zdravých mužů a 

žen ukázala, že u mužů je tato korelace negativní a slabá, a u žen negativní a o něco silnější, ale 

stále se nejedná o silnou míru závislosti. Znamená to, že u zdravých žen je korelace 

nespokojenosti s vlastním tělem a BMI jen slabá (He et al. 2020).  

Naše výsledky neprokázaly signifikantní pozitivní korelaci mezi BAT skóre a BMI u pacientek 

s MA ani u zdravých dívek. Předpoklad, že nespokojenost s vlastním tělem vzrůstá se 

stoupajícím BMI, se tedy nepotvrdil. Ukázalo se však, že existuje silná závislost BAT skóre 

a životní spokojeností. U pacientek s MA i u zdravých dívek platí, že čím více jsou nespokojené 

s vlastním tělem, tím více klesá jejich životní spokojenost. 

Ve studiích, které vyšetřovaly tělesné schéma u pacientek s MA, nebyla zohledněna fáze 

realimentace, v níž se pacientka nachází. Ve skupině pacientek s MA tedy mohla být zahrnuta 

dívka právě nastupující k hospitalizaci stejně jako dívka krátce před ukončením léčby. Rozhodli 

jsme se proto zohlednit fázi léčby a ověřit závislost narušení tělesného schématu a dosaženého 

procenta cílové tělesné hmotnosti. Statistické testy ukázaly, že neexistuje signifikantní korelace 

mezi poruchou tělesného schématu a dosaženými procenty cílové tělesné hmotnosti. 

Předpokládali jsme, že čím více se jedinec věnuje pohybové aktivitě, tím přesnější bude jeho 

odhad tělesných rozměrů, jak ukazuje ve své studii (Ralph-Nearman et al. 2019). Náš 

předpoklad se nepotvrdil ani u pacientek s MA ani u zdravých dívek. Tento výsledek je však 

třeba interpretovat s opatrností.  

Pacientky s MA vyplňovaly údaj o pohybové aktivitě v průběhu hospitalizace, kdy je pohybová 

aktivita omezena na minimum. Pacientky byly žádány, aby údaj o pohybové aktivitě vyplnily 

retrospektivně za dobu před hospitalizací, což mohlo vyplněný údaj zkreslit. Zkreslení mohlo 

vzniknout i snahou pacientek pohybovou aktivitu skrývat v obavě z další restrikce pohybové 

aktivity v průběhu hospitalizace. Údaj o pohybové aktivitě zdravých dívek mohl být zkreslen 

dobou vyplnění, neboť výzkum probíhal v době nepříznivé epidemiologické situace, kdy byla 

řada sportovišť zavřená. Pro ověření vztahu mezi pohybovou aktivitou a schopností odhadnout 

tělesné rozměry by bylo třeba dalšího výzkumu. Pro realistický odhad míry pohybové aktivity 

jedince by bylo vhodné využít dotazníky zaměřené na excesivní cvičení u pacientů s PPP 

a dotazníků objektivizujících pohybovou aktivitu jedince. 



Míra úzkosti byla měřena pomocí dotazníku CMAS. Srovnávací skupina vyplňovala dotazník 

CMAS celkem dvakrát, na začátku a na konci měření. Experimentální skupina vyplňovala 

dotazník CMAS celkem desetkrát, na začátku a na konci každé lekce.  

Hrubé skóre pro anxietu i dosažený sten se u experimentální a srovnávací skupiny signifikantně 

liší. Pacientky s MA vykazují vyšší míru úzkosti než zdravé dívky podle hrubého skóre 

a dosahují i vyššího stenu, který zohledňuje populační normu. Výsledky neprokázaly 

signifikantní změnu skóre úzkosti po jednotlivých lekcích pohybové terapie.  

Jako pozitivní vidíme, že nedošlo ke zhoršení úzkosti pacientek po první lekci, která zahrnovala 

vyplnění dotazníku BAT a Osobního dotazníku, a po páté lekci, která navíc obsahovala měření 

odhadu tělesných rozměrů. Absence jakékoliv změny po cvičení, které pacientky vnímaly 

pozitivně i po měření, které bylo pro některé pacientky stresující, vede k pochybnostem 

o správném výběru dotazníku. 

Na výběru dotazníku pro účel měření aktuálního psychického rozpoložení a jeho změn před 

a po cvičení se shodli čtyři nezávislí odborníci z oboru psychologie a psychiatrie. Přesto se 

domníváme, že dotazník CMAS svými otázkami nepostihuje okamžité změny v psychickém 

rozpoložení, a testuje spíše míru úzkosti v dlouhodobějším měřítku. Možnou chybou mohlo být 

i opakované vyplňování dotazníků, které mohlo vést k zapamatování otázek a odpovědí. 

Vysoká motivace pacientek ke cvičení mohla navíc vést ke snaze vyplnit dotazník co 

nejrychleji, aby mohlo cvičení začít. 

Dotazník CMAS byl vybrán i s ohledem na předchozí výzkum (Ulrichová 2017), ve kterém 

byla pro sledování úzkosti pacientek s MA vybrána Vizuální analogová škála (VAS). Při použití 

VAS jsme zaznamenali snahu pacientek manipulovat s výsledky. Po pohybové lekci s nízkou 

náročností, jako je jóga, se pacientky domlouvaly, že ve VAS vyplní zvýšení úzkosti. Doufaly, 

že horší výsledek celé skupiny povede ke změně pohybového programu k náročnějšímu 

cvičení.  

Použití VAS i CMAS se pro objektivizaci úzkosti před a po pohybové terapii jeví jako 

nevhodné. Pro příští výzkum je nezbytný výběr jiného dotazníku, který zachytí krátkodobé 

změny nálady a prožívání pacienta, a jehož výsledky nebudou snadno manipulovatelné. 
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