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Anotace 

Diplomová práce pojednává o poruchách příjmu potravy a o informovanosti českých 

pedagogů o tomto onemocnění. Na vzorku pražských a východočeských pedagogů je 

pomocí dotazníků zjišťováno, zda učitelé vědí, co jsou poruchy příjmu potravy, jaké 

jsou jejich možné příčiny, možnosti prevence PPP a kompetence pedagogů k řešení 

tohoto onemocnění. Jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny a procentuálně porovnávány 

v „kategoriích" lokalita působení učitele, typ školy, kde učitel působí, třídnictví 

a výchovné poradenství u učitele. V závěru práce jsou tyto „kategorie" zhodnoceny a je 

navržen další postup ke zlepšení informovanosti pedagogů a jejich studentů 

o problematice PPP. Strukturované rozhovory s dívkami trpícími PPP jsou součástí 

přílohy. 

Annotation 

The thesis deals with the eating disorders and foreknowledge of Czech pedagogues of 

this disease. I inquire whether the pedagogues know what the eating disorders are, what 

are their potential causations, possibilities of prevention and competency of pedagogues 

for solving these disorders. I addressed sample of pedagogues from Prague and East 

Bohemia through questionnaires. Individual questions are evaluated and percentage 

compared in the „categories" - locality of the operation of the pedagogue, type of 

school, where the pedagogue works, class master and upbringing advisor. These 

categories are evaluated at the conclusion of my work and further procedure for the 

improvement of foreknowledge of pedagogues and their students in the subject of eating 

disorders is proposed. Structured interviews with the girls afflicted with the eating 

disorders are part of the supplement. 
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Úvod 

Již název diplomové práce napovídá, že téma „poruchy příjmu potravy" je v něčem 

problematické. Samozřejmostí zůstává, že poruchy příjmu potravy jsou problémem 

samy o sobě, stejně jako každé jiné onemocnění, ale problematické by nemuselo být 

jejich odhalování v případě větší informovanosti ze strany pedagogů. 

Teoretická část se zabývá popisem tří základních a nejčastěji se vyskytujících poruch 

příjmu potravy- mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité (nutkavé) přejídání. 

Informace o tomto onemocnění podávám od historie, přes definici a průběh až po 

možnosti léčby v České republice v současné době. Dále nastiňuji, jak jsou 

v akademickém roce 2006/2007 seznamováni studenti pedagogických fakult s tímto 

problémem. 

V praktické části práce zkoumám na vzorku 120 pedagogů (rozděleno mezi Prahu 

a východní Čechy), jak jsou právě pedagogové skutečně informováni o tomto 

onemocnění a jaké mají povědomí o možnostech řešení, pokud by žáka (studenta) 

s onemocněním poruchy příjmu potravy měli ve své praxi. Zajímat mě bude, zda hraje 

v jejich informovanosti a přístupu k tomuto problému věk, praxe, pohlaví, dosažené 

vzdělání, typ (druh) školy a rozdílná lokalita jejich působení. Pro zajímavost a větší 

objektivitu práce uvádím v příloze strukturované rozhovory s dívkami (z Prahy 

a východních Čech), které onemocněly poruchami příjmu potravy, a na jejich 

odpovědích ukazuji, jaké ony pociťují souvislosti mezi vznikem poruch příjmu potravy 

a aktivitou svých pedagogů. Dívky mi samy nabídly, abych jim v celém rozhovoru 

tykala. 

Ke své práci použiji českou literaturu především od Františka Davida Krcha PhDr., 

uznávaného specialisty na poruchy příjmu potravy, působícího na Psychiatrické klinice 

VFN a l.LF UK Praha, a některých jeho kolegů. V zahraniční literatuře se kromě 

internetových stránek zaměřím na Coopera, Leibolda a další neméně důležité autory. 

Věřím, že výsledkem mého průzkumu bude zjištění, že čeští pedagogové tuší, co obnáší 

onemocnění mentální anorexie, či mentální bulimie a pokud ne, tak jsou alespoň 

ochotni se o tento problém zajímat a neuzavírat svoji práci pouze mezi hranice učiva 

a učení, neboť oni jsou ve většině případů těmi, kdo tráví s dětmi a mladistvými větší 
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část dne. Mohou tak odhalit vznikající problém a svojí informovaností předejít 

následkům, které s sebou onemocnění poruch příjmu potravy přináší. 

V celé práci nahrazuji některé výrazy těmito zkratkami: 

PPP- poruchy příjmu potravy 

MA- mentální anorexie 

MB- mentální bulimie 

ZP- zách vato vité přejídání 

Termínem „nevýchovný poradce" označuji v této práci učitele, kteří nepůsobí jako 

výchovní poradci. 
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1 Poslání učitele 

„Základním předpokladem účinnosti práce učitele je vědět, co jeho žákům v učení 

pomáhá, a mít dovednost to v praxi uskutečňovat." (Kyriacou, 1996, s. 15) Tímto 

citátem začíná kniha, která je na našem trhu jistě vítaná a mohlo by se zdát, že tento 

citát vystihuje celou kapitolu poslání učitele. Ale citace má pokračování: „V efektivním 

vyučování jde především o to, aby byly pro každého žáka připraveny takové učební 

činnosti, jejichž prostřednictvím u něj úspěšně dojde k realizaci toho typu učení, který 

učitel zamýšlí." (tamtéž) Autor tedy hovoří o tom, jak být dobrým učitelem, jak 

zlepšovat své pedagogické dovednosti, jak učit efektivně. Jistě se jedná o velmi důležité 

prvky pedagogické práce, ale v mnoha studijních materiálech se zapomíná také na to, že 

učitel není pouze ten, co má žáky něco naučit, ale v prvé řadě by měl být člověkem. Měl 

by se do jisté míry o své žáky zajímat, měl by je znát nejenom jako žáky a studenty, ale 

také jako lidi, kteří mohou mít nějaký problém. Ve školní lavici se v dnešní době tráví 

poměrně mnoho času a s nastolenou praxí, kdy někteří rodiče vidí své děti pouze „když 

jim zbude čas", je úloha učitele rozšířena ve větší míře i o sociální dovednosti. Profesi 

učitele bere každý člověk jinak, stejně jako každé zaměstnání. Někdo je učitelem přesně 

podle rozvrhu a po splnění svých povinností se přestává zajímat, co se kolem něho děje. 

Jiný zůstává učitelem i po zaklapnutí školních dveří, jeví o žáky zájem a je ochoten 

pomáhat jim i mimo svou pracovní dobu, ačkoli dle mínění mnoha učitelů, je finanční 

odměna směšná. 

„Vzdělávat a výchovně působit na žáky mnohdy proti jejich vůli, umět řešit problémy 

jako šikana nebo násilí, být zodpovědný za zdraví svěřených žáků, být současně 

hodnocen svými žáky, ředitelem, rodiči, starostou a přitom uspět, je velmi obtížný 

a vysilující úkol. Tato práce není povolání, ale poslání. Přesto, anebo právě proto, by 

měla být odpovídajícím způsobem finančně ohodnocena." (Dobšík, 2006) 

Dle mého názoru by se spousta případů PPP dala odhalit mnohem dříve, kdyby učitelé 

byli o tomto onemocnění informování a kdyby se nezříkali svých „povinností." K čemu 

nám budou školní psychologové, školní metodici prevence, když bude chybět třídní 

učitel, který je s žáky či studenty denně v kontaktu a má tak jako jeden z mála možnost 

poukázat na vznikající problém. Bohužel asi stále ještě existuje spousta pedagogů, kteří 
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vykonávají pouze to, co mají v popisu práce, neboť: „Proč bych se namáhala, ať se 

snaží jiní." ( slova učitelky z pražské základní školy) 

1.1 Jak jsou vzděláváni budoucí pedagogové na pedagogických 

fakultách 

Nelze jen hovořit o tom, co vše by učitelé měli dělat a vědět, ale je také třeba se podívat, 

zda jsou pro všechny své povinnosti dostatečně vzděláváni. Vybrala jsem si tři 

pedagogické fakulty a podívala se podrobněji, zda je na nich vyučován předmět 

psychopatologie, ve kterém by se měly PPP probírat. Údaje zde použité jsou čerpány 

z internetových stránek jednotlivých fakult a platné pro školní rok 2006/2007. Dle mého 

názoru je jasné, že pokud se učitelé nebudou sami vzdělávat, PPP ve školách zůstanou 

bez povšimnutí, neboť podle následujících informací je seznámení s tímto 

onemocněním spíše výjimkou, nikoli samozřejmostí. 

1.1.1 Technická univerzita Liberec- pedagogická fakulta 

Na škole je možno studovat tyto obory: 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro 2. stupeň základní školy, 

Učitelství pro střední školy, Fyzikální inženýrství, Souběžné doplňkové pedagogické 

studium, Management sportovní, Pedagogika volného času , Kulturněhistorická a 

muzeologická studia , Speciální pedagogika předškolního věku, Speciální pedagogika 

pro vychovatele, Sociální pracovník, Penitenciární péče, Speciální pedagogika se 

zaměřením na vychovatelství, Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol, 

Speciální pedagogika pro absolventy vysokých škol, Pedagogické studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů 

Psychopatologie je přednášena pouze u poloviny z nich a to u následujících: 

• Učitelství pro 1. stupeň základní školy- psychopatologie dítěte 

• Sociální pracovník- psychopatologie pro sociální pracovníky pro SR 

• Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol-základy psychopatologie 

• Speciální pedagogika pro absolventy vysokých škol- základy psychopatologie 
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- Speciální pedagogika se zaměřením na vychovatelství- základy psychopatologie 

• Sociální péče-psychopatologie 

• Penitenciární péče- psychopatologie pro pracovníky ve vězeňství 

1.1.2 Univerzita Karlova Praha - pedagogická fakulta 

Z množství oborů, které nabízí Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, je 

psychopatologie vyučováno pouze u těchto oborů. 

• Speciální pedagogika- patopsychologie 

- Poradenské služby na ZŠ a SŠ pro učitele-výchovné poradce- vybraná témata 

z patopsychologie 

- Poradenské služby na ZŠ a SŠ pro učitele- školní metodiky prevence - vybraná 

témata z patopsychologie 

• Učitelství WP pro ZŠ a SŠ- patopsychologie 

• Pedagogika předškolního věku- psychopatologie předškolního věku 

• Učitelství pro 1. stupeň ZŠ- patopsychologie se zaměřením na předškolní a 

mladší školní věk 

• Psychologie-psychopatologie 

1.1.3 Masarykova univerzita Brno - pedagogická fakulta 

Na této univerzitě je vyučováno opět velké množství pedagogických oborů, a proto 

zmiňuji pouze ty, kde se psychopatologie (patopsychologie) vyučuje: 

• Pedagogické asistentství pro ZŠ - patopsychologie a základy psychologického 

poradenství (tento obor má specializace na jednotlivé předměty, ale všechny 

mají ve společném základu patopsychologii) 

• Obory se zaměřením na vzdělávání- patopsychologie a základy psychologického 

poradenství 
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• Lektorství cizího jazyka- patopsychologie a základy psychologické poradenství 

• Sociální pedagogika a volný čas - patopsychologie 

• Speciální pedagogika - patopsychologie 

• Učitelství pro 1. stupeň základní školy-specializace speciální pedagogika-

patopsychologie 

• Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy- patopsychologie 

• Učitelství pro střední školy, speciální pedagogika- psychopatologie 

Na mnou vybraných školách se problematika PPP vyučuje jen omezeně. Nalezneme ji 

spíše u oborů se zaměřením na speciální pedagogiku. Je vidět, že učitelé základních škol 

a středních škol nejsou v současnosti s problematikou PPP během studií seznámeni, 

pokud se ovšem PPP neprobírají v jiném kurzu než je psychopatologie 

(patopsychologie). Předmětem mé práce není zjišťování, do kterého kurzu jednotlivé 

školy PPP zařadily. Ověřila jsem, že v psychopatologii (patopsychologii) u uvedených 

oborů jsou PPP zařazeny. 
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2 Poruchy příjmu potravy 

2.1 Historie mentální anorexie 

První příznaky mentální anorexie popisuje ve druhém století již Galén, významná 

osobnost antické medicíny. Dle Krcha (2005, s. 28) „termín anorexie jednoznačně 

označoval stav nedostatečné „orexis", to znamená celkové únavy, apatie. Stejně jako 

Hippokrates, i Galén obvykle užíval pojem „asitia" (nebo „inedia"), když popisoval 

odmítání potravy. Tento stav byl připisován především špatným tělesným tekutinám." 

V období mezi 12.- 15. stoletím se objevují případy žen, které byly označovány jako 

světice. Tyto ženy hladovějí, aby umlčely své hříšné tělo a sebetrýzněním odčiňují své 

hříchy a osvobozují tím tak svoji duši. (Navrátilová, Sobotka, Čéšková, 2000) 

Naštěstí začala římskokatolická církev od počátku novověku omezovat množství 

svatých, kteří byli kanonizováni a díky tomuto kroku začal klesat i počet světic. Avšak 

přicházejí jejich „následovnice", tzv. „zázračné panny". Často se jednalo o adolescentní 

dívky, které se neodvolávaly na víru. Ale i tak se jim dostávalo neskutečné pozornosti, 

protože tvrdily, že jedí jen velmi malé množství potravy, nebo že nejedí vůbec. 

Vyvolávaly tím ostré diskuze mezi všemi a od lékařů se očekávalo vysvětlení, zda jde 

o podvod či zázrak. Řada lékařů byla přesvědčena, že se jedná o zázrak z božího 

přičinění a teprve v devatenáctém století došla většina lékařů k tomu, že odmítání jídla 

je známka choroby. (Krch, 2005) 

Během této doby, která byla naplněna nejasnými otázkami a spory o to, jak věc 

vysvětlit, přichází na scénu britský lékař s definicí mentální anorexie. Prameny hovoří 

o odlišném datu. Krch uvádí: „Ve svém mistrovském díle „Phthisiologia" z roku 1689 

tento významný britský lékař popisuje takzvané „nervové opotřebení" (nervové úbytě), 

což je devastace a skomírání způsobené fyzickými příčinami, ale i emocionálním 

rozrušením. Především díky svému popisu případu dcery pana Duka, kterým se navždy 

zapsal do historie medicíny, je Morton znám jako „první portrétista anorexie nervosy". 

(Krch, 2005, s. 29) 

Navrátilová, Sobotka, Čéšková (2000) uvádí, že první definice mentální anorexie je 

z roku 1694, taktéž britským lékařem Richardem Mortonem. 
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Popisovaná dívka v jeho díle byla vyhublá, měla problémy s jídlem, amenoreou 

(vynechání menstruace), hypotermií ( nižší tělesná teplota) a opakovanými záchvaty 

mdloby. Morton ale nenalezl žádnou příčinou takovéhoto stavu. Morton se snažil o její 

léčbu předepsáním různých léků, ale dívka jakoukoli léčbu odmítala a zemřela. Přestože 

Morton přesně popsal „diagnózu" mentální anorexie, nikdo z jeho současníků ji 

nerespektoval a po následující dvě století zůstal bílou vránou mezi svými kolegy. (Krch 

et al„ 2005 ) 

Jak již bylo řečeno, do devatenáctého století se stále věřilo na zázraky boží a o mentální 

anorexii se komplexněji začíná uvažovat až ve druhé polovině devatenáctého století. 

V roce 1859 popsal W.S. Chipley sitiomanii, označovanou v té době jako 

„sitiofobie" (chorobné nechutenství). Tato choroba byla dobře známa u duševně 

nemocných. On však zaznamenal odmítání potravy i u jiného typu lidí. Jednalo se 

0 vyhublé dívky, které patřily mezi tzv. vyšší kruh společnosti. Svým postojem k jídlu 

se snažily upoutat pozornost jiných. (Krch et al., 2005) 

Ačkoli se po Chiplym objevili i jiní lékaři, kteří přišli s podobnou zkušeností, „trvalo 

ještě více než deset let, než se chorobné sebehladovění stalo zvláštní klinickou kategorií 

uznávanou lékařským světem." (Krch et al., 2005, s. 30) 

Jasný popis mentální anorexie připadá na rok 1873 a 1874. V roce 1873 pařížský lékař 

Charles Lasegue definoval symptomatickou triádu: anorexia-amenorea-vyhublost 

a William Gull identifikoval a diagnosticky vymezil mentální anorexii, přednášel 

sdělení o "anorexia hysterica". (Navrátilová, Sobotka, Čéšková, 2000) 

Tato přednáška byla v roce 1874 také publikována a byl použit termín anorexia nervosa. 

1 přes všechny tyto události se stále našly země, kde byl problém mentální anorexie 

pouze okrajovým jevem až do 20. století. (Krch et al., 2005) 

Za zmínku stojí několik údajů, jak je uvádí Navrátilová, Sobotka, Čéšková (2000): 

• 1884 - Janet diferencoval psychastenickou a hysterickou formu mentální 

anorexie. 

• 1890 - spisovatelka H. B. Stoweová kritizovala společnost, která považovala 

normální ženu za "monstrum" . 
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1908 - P. Poiret - pařížský módní návrhář - poprvé představil novou, štíhlou 

módní siluetu - poprvé v historii bylo tělo pod šaty vidět, nepomohly korzety ani 

vycpávky 

1917 - Dr. Lulu Hunt Peters zavedl do diet termín kalorie, který byl znám pouze 

z fyziky, vydal knihu o dietách a zdraví, doporučoval nízkotučné, sacharidové 

diety 

1930 - přibývalo MA v dobře situovaných vrstvách západní Evropy, Hollywood 

přinesl grapefruitové diety. Zájem o psychoanalýzu u poruch příjmu potravy 

(interpretovány jako strach z orální erotiky a gravidity). 

1950 - Dr. Keys a jeho práce o důsledcích polohladovění - neuróza z hladovění. 

1962 - Hildě Bruch referoval o změnách myšlení, vnímání u MA, častý výskyt 

PPP u modelek, baletek. V New Yorku byl pozorován 7x vyšší výskyt obezity u 

žen 

s nejnižším socioekonomickým postavením. Publikovány výsledky prvních 

epidemiologických studií. 

1967 - Twiggy se objevila na titulní straně módního časopisu Vogue - 41 kg a 

170 cm 

1970 - S. Theander, švédský psychiatr, varoval před hrozivým nárůstem PPP, 

70% amerických rodin kupuje nízkokalorické potraviny, soutěže MISS Amerika 

vyhrávají stále štíhlejší dívky. 

1980 - vymezení kritérií MA a MB 

1981 - M. C. Brotmana G. Humprey přednesli referát o MB - zneužívání 

ipekakuanhuy (hlavěnky dávivé - obsahuje emetin) - jed pro kosterní svaly -

periferní myopatie + popisovaná kardiomyopatie. 

> 1983 - R. C. Casper poukázal na riziko obezity a PPP - snahu žen zachovat si 

štíhlost - adiktivní charakter PPP. 
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• 1986 - až 80% desetiletých a jedenáctiletých děvčat v San Franciscu drží diety. 

D. M. Garner a E. Garfmkel poukázali na podobnost mentální anorexie a 

mentální bulimie - předpokládali multifaktoriální etiologii. 

• 1987 WHO prohlásil, že MB je důležitý problém světové populace. Pyle, 

Katzman, Pope, Hsu popsali nápadný až epidemický růst incidence PPP. 

• 1990-dosud - preventivní a podpůrné programy pro PPP, veřejnost 

nespokojená s idealizací vyhublosti a nepřiměřených dietních opatření. 

Konkrétní metody a důkladná znalost specifik PPP. 

„V posledních desetiletích se ze vzácné a málo známé klinické entity stala 

„módní" porucha, kterou veřejnost sleduje s velkým zájmem." (Krch et al., 2005, s. 31) 

2.2 Historie mentální bulimie a záchvatovitého přejídání 

Mentální bulimie má stejně jako mentální anorexie velmi dlouhou historii, a to nejen 

z pohledu medicínského. „Symptomy bulimie popisují už Egypťané a také židovský 

talmud." (Hall, Cohn, s. 2) 

Již ve středověku a v dobách rozkvětu Říma se pořádaly velkolepé hostiny, kde bylo 

hlavní náplní hodovat nepřeberné množství jídla. Pokud tělo na takovýto přísun jídla už 

nestačilo, bylo zcela přirozené stravu vyzvrátit, aby se mohlo v hodování a popíjení 

pokračovat. Jako pomůcka pro zbavování se stravy sloužilo nejčastěji brko, kterým se 

dotyčný polechtal v krku. Tato věc nebyla ničím zvláštním, naopak byla ve společnosti 

velmi ceněna. Samozřejmostí ovšem bylo, že tyto hostiny si mohla dovolit pouze určitá 

vrstva společnosti. Ten, kdo byl schopen spořádat velké množství jídla, byl uznáván 

jako schopný a mocný. Na jarmarcích se také objevovali lidé, kteří obveselovali druhé 

tím, že se přejídali. (Krch et al., 2005) 

Nejenom samotné onemocnění má svoji historii, ale i vývoj pojmu bulimie. Jak uvádí 

Krch (2005), pojem „bolimos" označoval podle řeckého filozofa Plutarchy zlého 

démona. Ovšem filologové z pozdější doby přišli s názorem, že výraz pochází z řeckých 

slov bous (vůl) a limos (hlad) a popisuje tím, že člověk má tak velký hlad, že by dokázal 

spořádat vola. V tomto smyslu bychom mohli zmínku o bulimii nalézt již ve 4. století 

před naším letopočtem v díle řeckého dramatika a básníka Timokla. Odlišné významy 
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pojmu bulimie přetrvaly až do moderní doby, nejednalo se pouze o problém antiky. 

V 18. století se rozlišovalo několik druhů bulimie. Ačkoli byly stále více jako příčiny 

bulimie brány v úvahu emocionální problémy, považovali ve 20. století němečtí 

a francouzští internisté bulimii za projev špatného trávení. Až v roce 1979 se objevuje 

termín bulimia nervosa, který prvně použil britský psychiatr G. Russell a označil tím 

silné a neovladatelné nutkání se přejídat ve spojení s chorobným strachem ze ztloustnutí. 

Tento rok také přináší vznik prvních speciálních zařízení pro lidi s poruchami příjmu 

potravy. 

V 19. století Gull a Lasěgue zaznamenali nenasytnou chuť k jídlu u pacientek 

zotavujících se z mentální anorexie. Prvním popsaným případem bulimie publikovaným 

švýcarským psychiatrem Binswangerem je příběh Ellen Westové z roku 1944 (původně 

chybně diagnostikován jako schizofrenie), který popisuje její neúnavný zápas se 

štíhlostí, jež ji dovedl až k násilnému zvracení a nadměrnému užívání laxativ. V 70. 

letech dvacátého století se již mnoho odborníků klonilo k názoru, že existují odlišné 

symptomy než jaké se vyskytují u mentální anorexie a obezity. Objevilo se proto 

spousta návrhů na nový termín tohoto onemocnění a vDSM III (Americká 

psychiatrická asociace publikuje v roce 1980) se ujímá termín bulimie. (Krch, 2005) 

„V revidované verzi DSM-III z roku 1987 byla diagnóza bulimie sjednocena s britskou 

terminologií a bylo přijato nové označení mentální bulimie (bulimia nervosa). Dodnes 

však přetrvávají spory, zda je mentální bulimie skutečně samostatnou klinickou 

diagnózou." (Krch, 2005, s. 33) 

Pro záchvatovité přejídání žen bylo ideálním obdobím baroko, kdy bylo ženské tělo 

krásné tehdy, když mělo dostatek kyprých tvarů. 
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2.3 Definice mentální anorexie 

Mentální anorexie patří do skupiny psychosomatických chorob a spolu sbulimií 

a záchvatovitým přejídáním tvoří triádu poruch příjmu potravy. Mezi laickou veřejností 

je známá jako odmítání potravy, hladovém, nechutenství a to vše proto, aby tělesná 

hmotnost jedince byla co nejnižší. Krch ale uvádí, že „nechutenství nebo oslabení chuti 

k jídlu je spíše až sekundárním důsledkem dlouhodobého hladovění, které se nemusí 

vyskytovat u všech nemocných. U některých pacientů je omezování se v jídle naopak 

doprovázeno zvýšeným zájmem o jídlo (myslí na něj, sbírají recepty, rádi vaří apod.) 

a někdy i zvýšenou nebo změněnou chutí, například na sladké." (Krch et al., 2005, s. 16) 

„Mentální anorexie je charakterizována omezováním příjmu potravy až po úplné 

odmítání jídla; neléěená končí smrtelně anebo přechází do chronické mentální anorexie, 

při které nemocní konzumují alespoň život udržující minimum." (Leibold, 1995, s. 38) 

„Diagnostická kritéria mentální anorexie podle MKN-10 (F 50.0) 

A. Tělesná hmotnost je udržována nejméně 15 % pod předpokládanou úrovní (ať už 

byla snížena nebo nebyla nikdy dosažena), nebo BMI 17,5 (kg/m2)a nižší. Prepubertální 

pacienti nesplňují během růstu očekávaný hmotnostní přírůstek. 

B. Snížení hmotnosti si způsobuje nemocný sám tím, že se vyhýbá jídlům, "po kterých 

se tloustne", a že užívá jeden nebo několik z následujících prostředků: vyprovokované 

zvracení, užívání laxativ, anorektik a diuretik, nadměrné cvičení. 

C. Přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle jako neodbytná, 

vtíravá obava z dalšího tloustnutí, která vede jedince ke stanovém si velmi nízkého 

hmotnostního prahu. 

D. Rozsáhlá endokrinní porucha, zahrnující hypotalamo-hypofyzo-gonádovou osu, se 

projevuje u žen jako amenorea, u mužů jako ztráta sexuálního zájmu a potence. 

Zřejmou výjimkou je přetrvávání děložního krvácení u anorektických žen, které užívají 

náhradní hormonální léčbu, nejčastěji ve formě antikoncepčních tabletek. Může se také 

vyskytnout zvýšená hladina růstového hormonu, zvýšená hladina kortizonu, změny 

periferního metabolismu tyreoidního hormonu a odchylky ve vylučování inzulínu. 

- 1 9 -



E. Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, jsou projevy puberty opožděny, nebo 

dokonce zastaveny (zastavuje se růst, u dívek se nevyvíjejí prsa a dochází u nich 

k primární amenoree, u hochů zůstávají dětské genitály). Po uzdravení dochází často 

k normálnímu dokončení puberty, avšak menstruace je opožděna." (Krch et al., 2005, s. 

16) 

„Diagnostická kritéria mentální anorexie podle DSM-IV 

A. Odmítání udržet si vyšší tělesnou hmotnost, než je minimální úroveň pro danou 

věkovou skupinu a výšku (například hubnutí, jehož důsledkem je pokles a udržení 

hmotnosti o 15% nižší, než je norma odpovídající výšce a věku). 

B. Intenzivní obava (strach) z přibírání na váze a ze tloustnutí, a to i v případě, že jsou 

pacientky velmi vyhublé. -

C. Narušené vnímání vlastního těla (tělesné postavy a tvaru postavy), nepřiměřený vliv 

tvaru postavy a hmotnosti na vlastní sebehodnocení nebo popírání závažnosti vlastní 

tělesné hmotnosti. 

D. U žen absence minimálně tří za sebou následujících menstruačních cyklů, pokud není 

další důvod vynechání menstruace (primární nebo sekundární amenorea)." (Krch et al., 

2005, s. 16) 

Označením DSM- IV mluvíme o 4. revizi příručky Diagnostic and Statistic manual of 

Mental Disordes z roku 1994. 

Podle této příručky se diferencují ještě dva specifické typy. Nebulimický (restriktivní)-

úporné diety bez opakovaných záchvatů přejídání a bulimický (purgativní) typ - během 

hladovění se střídají u pacienta záchvaty přejídání. (Krch et al., 2005) 

Krch shrnuje kritéria z DSM-IV Americké psychiatrické asociace a z desáté revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí do tří základních znaků: 

„1 .Aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti (v MKN- 10 je toto kritérium 

rozloženo do kritéria A a B); 

2. Strach z tloušťky trvající i přes velmi nízkou tělesnou hmotnost; 

3. Amenorea u žen 
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Obě diagnostické příručky už počítají s možností substituční hormonální terapie. To 

znamená, že v případě, kdy pacientka menstruuje a bere hormonální antikoncepci, 

nemusí být kritérium amenorey naplněno." (Krch et al., 2005, s. 17) 

2.4 Definice mentální bulimie 

Tato porucha byla popsána až v padesátých letech minulého století, v šedesátých 

a začátkem sedmdesátých let byla popisována jako průvodní jev některých mentálně 

anorektických forem, od devadesátých let je vyčleněna jako samostatná porucha. 

Pozornost je jí věnována podstatně kratší dobu než mentální anorexii. Tomuto faktu 

napomohlo i to, že pacientky netrpí podváhou jako u mentální anorexie, nejsou ani 

obézní, proto tato porucha mohla unikat pozornosti. (Němečková, 2007) 

„Bulimie je posedlost jídlem a sledováním tělesné hmotnosti, charakterizována 

opakovanými záchvaty přejídání, po nichž následuje kompenzační chovám, například 

záměrně vyvolané zvracení či nepřiměřený tělesný pohyb. Drtivá většina žen i mužů 

tuto svoji závislost, která ovládá jejich myšlení, tají." (Hall, Cohn, 2003, s. 2) 

Existují dva typy mentální bulimie tak, jak je popisuje Krch. Purgativní typ - aby 

pacient zabránil zvýšení své hmotnosti, používá pravidelně zvracení, zneužíváním 

diuretik či laxativ. Nepurgativní typ- nepoužívá pravidelně purgativm metody, ale 

naopak vyhledává přísné diety, hladovky či intenzivní fyzickou zátěž. (Krch et al., 2005) 

J když rozlišení bulimie na purgativní a nepurgativní typ uvádí jen DSM-IV, 

nevylučuje ho ani MKN-10 (kritérium „C")." (Krch et al., 2005, s.20) 

„Diagnostická kritéria mentální bulimie podle MKN-10 (F 50.2) 

A. Opakované epizody přejídání (nejméně dvakrát týdně po dobu 3 měsíců), při nichž je 

v krátkém čase konzumováno velké množství jídla. 

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

C. Snaha potlačit "výkrmný" účinek jídla jedním nebo více z následujících způsobů: 

vyprovokované zvracení, zneužívání projímadel, střídavá období hladovém, užívání 
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léků typu anorektik, tyreoidálních preparátů nebo diuretik; diabetici se mohou snažit 

vynechávat léčbu inzulínem. 

D. Pocit přílišné tloušťky spojený s neodbytnou obavou z tloustnutí (pacient usiluje 

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

epizoda anorexie nebo výraznějšího intenzivnějšího omezování v jídle." (Krch et al., 

2005, s. 19) 

„Diagnostická kritéria mentální bulimie podle DSM-IV 

A. Opakující se epizody záchvatovitého přejídání. Epizodu záchvatovitého přejídání 

(binge eating) charakterizuje: 

1.Konzumace mnohem většího množství jídla během určitého souvislého časového 

úseku (například během dvou hodin), než by většina lidí dokázala sníst ve stejné době. 

2. Pocit ztráty kontroly nad jídlem během této epizody (například pocit, že nemohu 

přestat nebo rozhodovat o tom, co a v jakém množství jím). 

B. Opakované nepřiměřené kompenzační chování, jehož cílem je zabránit zvýšení 

hmotnosti, například vyvolané zvracení, zneužívám laxativ, diuretik nebo jiných léků, 

hladovky, cvičení v nadměrné míře. 

C. Minimálně dvě epizody záchvatovitého přejídání týdně po dobu alespoň tří měsíců. 

D. Sebehodnocení nepřiměřeně závislé na tvaru postavy a tělesné hmotnosti. 

E. Porucha se nevyskytuje jen výhradně během epizod mentální anorexie." (Krch et al., 
2005, s. 19) 

Aby byla určena diagnóza mentální bulimie, je důležité, aby se vyskytovaly následující 

tři znaky: opakující se epizody přejídání (binge eating), opakující se nepřiměřená nebo 

extrémní kontrola tělesné hmotnosti a přítomnost nadměrného zájmu o tělesný vzhled 

a tělesnou hmotnost a na těchto hodnotách se pohybuje sebehodnocení jedince. (Krch et 

al., 2005) 
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Záchvatovité přejídáni neni problémem pouze Udí s nadváhou, naopak se přepdap , l.de 

s normální tělesnou hmotnosti, ale mnozí z nich v3ak své záchvaty „oděiiují" a vzmka 

zde dalši onemocnění z poruch příjmu potravy - mentální bulimie. Pro záchvatovtte 

přejídáni existuji typické znaky: je snédeno obrovské množství jídla (1500 až 3500 

kalorií), jídlo je provázeno subjektivním pocitem ztráty sebekontroly, přejídání probíhá 

téměř vidy tajně, jídlo je konzumováno velmi rychle, ji, dokud nejsou nepříjemně 

nasyceni, po přejedeni jsou běžné deprese, zoufalství, pocity úzkosti, nenásleduje 

pravidelné kompenzační chování. (Cooper, 1995) 

Pro záchvatovité přejídání zatím neexistují odborná diagnostická kritéria, ale Cooper 

(1995, s. 78) navrhuje následující definici znaků záchvatovitého přejídám. 

„A. Opakované epizody záchvatovitého přejídání. Epizodu záchvatovitého přejídání 

charakterizuje: 

1 .Konzumace takového množství jídla, které je zřetelné větší, než kolik by většina lidí 

dokázala sníst ve stejném určeném časovém období (například v průběhu 2 hodin) a za 

stejných okolností. 

2. Dojem ztráty kontroly nad jídlem v průběhu této epizody (například pocit, že člověk 

nemůže přestat jíst nebo ovlivnit množství jídla, které jí). 

B. Epizody záchvatovitého přejídání jsou spojeny se třemi nebo více následujícími 

charakteristikami: 

1. Člověk jí mnohem rychleji, než je obvyklé, 

2. člověk jí, dokud se necítí nepříjemně plný, 

3. člověk jí velké množství jídla, aniž by pociťoval fyzický hlad, 

4. člověk jí o samotě, protože se stydí, že jí tak mnoho, 

5. člověk je po přejedení sám sebou znechucen, deprimován, anebo se cítí provinile. 

C. V souvislosti se záchvaty přejídání se objevuje výrazný pocit úzkosti. 

D. K záchvatům přejídání dochází alespoň dvakrát týdně po dobu 6 měsíců. 
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E. Záchvatovité přejídání není spojeno s pravidelným kompenzačním chováním 

(například pročišťováním, hladověním, nadměrným tělesným cvičením) a neobjevuje se 

výlučně v průběhu anorexie nebo mentální bulimie." 
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2.6 Příčiny vzniku poruch příjmu potravy 

„Poruchy příjmu potravy jsou jedním z nejčastějších a pro svůj chronický průběh, 

závažné somatické, psychické a sociální důsledky i jedním z nejzávažnějších 

onemocnění dospívajících dívek a mladých žen. Působí dlouhodobé potíže nejen 

postiženým, ale i jejich sociálnímu okolí." (Krch et al., 2005, s. 13) 

Narušený vztah k jídlu nemá pouze jednu příčinu, většinou se jedná o souhru několika 

vlivů a také musí existovat určité individuální předpoklady, aby k takovémuto 

onemocnění došlo. Mezi možné individuální faktory je možno zařadit osoby 

s oslabenou vůlí, u nichž byl vývoj v raném dětství narušen nepříznivým okolím. Dále 

se můžeme setkat s poruchami příjmu potravy u osob, které mají z jakéhokoli důvodu 

narušený postoj k jídlu. Ani jeden faktor však nelze brát všeobeenč a využívat ho 

u všech osob s anamnézou poruchy příjmu potravy. Mohli bychom tím totiž nastartovat 

bludný kruh, který je všeobecně znám u alkoholiků- píjí, protože se stydí, stydí se, 

protože pijí. Neexistuje typická osobnost, která by nutně musela trpět poruchami příjmu 

potravy, ale velmi často se vyskytují podobné faktory v životě lidí s poruchami příjmu 

potravy, které by mohli přispívat ke vzniku tohoto onemocnění. Dle Leibolda se jako 

nejvýznamnějším faktorem jeví sociální prostředí, v němž nemocní vyrůstali. Nemocní 

se nerekrutují z chudých vrstev, jak se možná laicky předpokládá, ale naopak ze 

středních a vyšších vrstev. Rodiče dětí (samozřejmě i dospělých) z těchto vrstev se 

k svému postavení často dopracovali vlastními silami a kladou velký důraz na výkon, 

zdravý životní styl. Snaha zavděčit se rodičům, či snad pokračovat v jejich životním 

stylu a být na stejné pozici jako jsou oni, může často vést až k problémům s přijímáním 

potravy. Velmi významnou roli hraje i vztah nemocného s matkou. Lidé s poruchami 

příjmu potravy často hovoří o své matce jako o starostlivé až utlačující, není jim dána 

dostatečná svoboda, která je tolik nutná, aby byli lidé schopni řešit různé problémy 

a uměli se rozhodovat. Nemůžeme samozřejmě individuální faktory vysvětlovat pouze 

z pohledu dětství a vývoje člověka, neboť velmi častou příčinou je i potřeba člověka 

splnit si svá očekávání, naděje, přání, dosáhnout určitých cílů. Toto všechno může často 

přinášet velké překážky, a není-li člověk dostatečně vybaven vysokým sebevědomím, 

a není-li vychován k racionálnímu řešení konfliktů, může se lehko dostat k frustraci, na 
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kterou může jedinec reagovat i narušeným vztahem k jídlu (zvýšený příjem potravy), 

který mu přináší pocit uspokojení. (Leibold, 1995) 

Velmi rizikovým obdobím vzniku poruch příjmu potravy se stává období školního věku. 

Jedinci nejsou kontrolováni, co během dne zkonzumují, jediným společným jídlem je 

v dnešní době pro většinu školáků oběd ve školní jídelně. Ten by měl být pravidelný, 

„superevidovaný", společenský a nutričně vyvážený. Jinak se však jedinci víceméně 

sami rozhodují o tom, co, kdy a kde budou konzumovat a tím se velmi zvyšuje riziko 

nevhodných stravovacích návyků. V posledních letech se stává dospívající mládež 

cílovou skupinou mediálních kampaní módního, dietního a potravinářského průmyslu. 

Velmi důležitá je pro lidi v tomto věku i konformita se skupinou vrstevníků, 

jednostrannost i důraznost - tak mohou dosáhnout dle jejich názoru svých cílů. (Krch, 

Marádová, 2003) 

2.7 Příčiny vzniku mentální anorexie 

O příčinách mentální anorexie existuje spousta článků, různých teorií a názorů. Stejně 

jako u mentální bulimie a záchvatovitého přejídání, nelze hovořit o jedné určující 

příčině platné u každého člověka s mentální anorexií. Jedná se o několik vlivů, které se 

sejdou v určitý okamžik a dají vznik mentální anorexii. Nejenže se jedná o vlivy, 

kterými nás bombarduje okolí, ale také hraje velkou roli samotné „rozhodnutí" tyto 

vlivy nechat útočit a být snimi v souladu za každé situace. Jedná se především 

o důvody, které nutí jedince držet různé diety. Autoři tím mají na mysli například vzrůst 

tělesné hmotnosti (chlapci v pubertě přibývají na svalové hmotě a přibližují se tím 

ideálu tělesné krásy muže, kdežto dívky přibývají především na tukové hmotě a vzdalují 

se tak od ideálu vyhublé ženské krásy současného světa módy), esteticky nevhodné 

rozložení tělesného tuku, matka nebo sestra drží dietu, v rodině se neustále komentuje 

jídlo a tělesný vzhled, stávají se zdrojem nevhodných komentářů z okolí a frustrujících 

zkušeností. Významnou roli hraje i nejistota, která pramení z období dospívání, se 

změnami v rodině a různými osobními zájmy (modeling, sporty „vyžadující" nízkou 

tělesnou hmotnost). (Krch, Marádová, 2003) 
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Pro lepší přehled můžeme rozdělit možné příčiny mentální anorexie podle několika 

faktorů dle Krcha (2005): 

2.7.1 Biologické faktory 

„Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj poruch příjmu potravy je 

ženské pohlaví. Stačí být ženou a riziko mentální anorexie je desetkrát vyšší. Ženské 

tělo je tradičně důležitější a tělesné proporce hrají jinou roli v životě ženy a muže. 

Průměrná tělesná hmotnost českých dívek vzroste v období mezi 8. a 16. rokem z BMI 

16 na 19." (Krch et al., 2005, s. 61) 

„Typickým obdobím vzniku mentální anorexie je puberta. V průběhu dospívání se 

diferencuje vlastní Já, vzrůstá sebeuvědomování se a zájem o svět vrstevníků. Ve vztahu 

k nim a jejich hodnotám se dospívající velmi citlivě vymezuje. Je sociálně vnímavější, 

a proto i zranitelnější a soupeřivější. Významnou roli při posilování negativního 

sebehodnocení a nadměrné pozornosti věnované tělesnému vzhledu a sebekontrole má 

pak kompetitivnost intimního sociálního prostoru. Otázky typu „kdo je lepší?" často 

předcházejí otázce ,jak zhubnout?'. Limitovaná zkušenost a „školní výcvik" umožňují 

dospívajícímu mimořádné zaměření na cíl, což může být ještě posilováno homogenním 

a výkonově orientovaným referenčním prostředím sportovního oddílu nebo taneční 

skupiny." (Krch et al., 2005, s. 63) 

2.7.2 Sociální a kulturní faktory 

Příčinu rostoucího počtu poruch příjmu potravy vidí většina odborníků v rychle se 

měnící kultuře, která nekriticky oslavuje jednostrannou sebekontrolu a štíhlost. Studie 

z Hongkongu, Japonska nebo Argentiny ukazují, že společnost, která se přizpůsobuje 

západním standardům krásy, velmi rychle začne trpět pocitem tloušťky. Tato 

nespokojenost pak vede k dietám a v extrémních případech k poruchám příjmu potravy. 

Módní průmysl, filmy, televize a časopisy rozšiřují názor, že i mírná nadváha je zdraví 

škodlivá a že štíhlost je nejdůležitějším aspektem fyzické přitažlivosti. Zejména ženy 

jsou vystaveny stále většímu tlaku sdělovacích prostředků, které je přesvědčují o tom, 

že nejen krása, ale i jejich osobní štěstí a vlastní hodnota závisí na tom, jak jsou vyhublé. 

Zdravotní výhody štíhlosti jsou často přeháněny, kdežto škodlivým důsledkům 
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omezování v jídle je věnována jen malá pozornost. Přitom tyto vlivy jsou stále 

destruktivnější a ohrožují čím dál tím větší část veřejnosti. Zatímco obyvatelé 

ekonomicky rozvinutých zemí světa tloustnou, ideál ženské krásy hubne. Jak ale 

zhubnout, když dieta je v naprosté většině případů stejně účinná jako sázení 

na hracích automatech? Pro vyděšené a po dietách tloustnoucí dívky pak může být 

mentální anorexie nedostižným snem a další hladovky nebo zvracení východiskem 

z nouze. Naopak v zemích, kde hladovění není dobrovolné, ale je nepříjemnou životní 

skutečností (a nadváha nepředstavuje estetickou vadu ani mravní selhání), ztrácejí 

poruchy příjmu potravy onen "estetický" motiv. (Krch, 2007) 

v 
2.7.3 Životní událost 

Krch uvádí (2005), že různé životní události mohou být spouštěcím faktorem poruch 

příjmu potravy. Nejčastěji se jedná o různé narážky na postavu a její tloušťku, různé 

sexuální či jiné konflikty, významná životní změna, osobní nezdar či nemoc v rodině. 

Zda jsou tyto názory ohledně spouštěcích faktorů validní a na kolik jsou validní, to 

zůstává otázkou. 

2.7.4 Rodinné a genetické faktory 

„Anorektické matky jsou někdy popisovány jako hyperprotektivní, obtěžující 

a dominantní. Protože matka je prvním zdrojem potravy dítěte, byla samozřejmě 

spojována i se vznikem a rozvojem jídelní poruchy." (Krch et al., 2005, s. 66) Ale dále 

Krch také uvádí, že „v současné době nejsou přesvědčivé důkazy o existenci nějakého 

specifického rodinného modelu v rodinách pacientů s poruchami příjmu potravy." (Krch 

et al , 2005, s. 68) 

Co se týká vlivu genetických faktorů na rozvoj mentální anorexie, „výsledky nedávných 

průzkumů, kterých se zúčastnila identická i neidentická dvojčata, prokázaly výraznou 

roli genů při vzniku anorexie. Genetická dispozice hraje pravděpodobně větší roli než 

vnější okolnosti, tvrdí doktor Walter H. Kaye, profesor psychiatrie na University of 

Pittsburgh pro agenturu Reuters Health." (Zdravi.Žena.cz, online, 2007) 
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2.8 Příčiny vzniku mentální bulimie a záchvatovitého 

přejídání 

Jednoznačnou vždy platnou příčinu tohoto onemocnění nemůžeme defmovat.V dnešní 

době panuje shoda v tom, že neexistuje jednoznačná příčinná událost (kromě redukčních 

diet), která by se vyskytovala u většiny nemocných a vysvětlovala tak jejich obtíže. 

(Krch et al., 2005) „Je proto užitečné, snažíme-li se poznat příčiny poruchy, rozdělit 

tyto nejrůznější faktory do skupin na ty, které způsobují větší náchylnost k poruše 

(„predisponující faktory"), ty, které poruchu vyvolávají („spouštěcí faktory") a ty, které 

poruchu, která se již vytvořila, dále udržují nebo brání postiženým, aby se spontánně 

vyléčili (udržovací faktory")." (Cooper, 1995, s. 51) 

2.8.1 Biologické faktory 

Predisponuj ícím faktorem v této oblasti může být dědičnost. Dnešní medicína má pro 

tuto teorii hned dva důkazy. Prvním z nich je, že poruchy příjmu potravy se v některých 

rodinách udržují po generace a druhým, pokud jedno z jedno vaječných dvojčat trpí 

poruchou příjmu potravy, je velká pravděpodobnost, že i druhé dvojče bude mít tuto 

poruchu. (Cooper, 1995) 

2.8.2 Pohlaví 

„Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj poruch příjmu potravy je 

ženské pohlaví. Ženské tělo je tradičně důležitější a tělesné proporce hrají jinou roli 

v životě ženy a muže." (Krch et al., 2005, s. 61) 

Jak říká Hall a Cohn (2003), dnešní společnost je více nastavena na stranu mužů. 

Hierarchická struktura, instituce, různé obchodní společnosti, zvýhodňují nezávislost 

a soutěživost, to je typ prostředí, pro většinu žen vzdálený. Role žen jsou často nejasné, 

omezené a je zpochybňována ženská inteligence. Ženy se v takovémto prostředí cítí 

velmi nejisté a to je příležitost pro různé firmy, které nabízejí ženám, že se stanou 

„lepšími osobnostmi", budou-li používat všelijaké kosmetické přípravky, držet dietu 

a sledovat módu. 
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„Ženy by se měly starat o to, jak vypadají - to je poselství, které slýchávají příslušníci 

obou pohlaví již od narození a které je provází celým dětstvím a dospíváním až do 

dospělosti." (Hall, Cohn, 2003, s. 11) 

„Objevily se názory, že módní proměny v průběhu let přispěly k současnému nárůstu 

výskytu jídelních poruch. V posledních desetiletích jsou modelky stále štíhlejší 

a zároveň přibývá poruch příjmu potravy. Nelze s určitostí vyloučit, že jde o čistě 

náhodnou souvislost. Jestliže však díky prezentaci hubených modelek ve sdělovacích 

prostředcích vzrůstá počet dívek a žen, které začnou držet dietu, pak je velmi 

pravděpodobné, že změny probíhající v současném světě módy mají na svědomí 

rostoucí počet žen, které drží diety, a tedy i rostoucí počet těch, u nichž se vyvinou 

jídelní poruchy." (Cooper, 1995, s. 55) 

„Fotografie dívky na titulní straně časopisu nebo reklama na kosmetický přípravek sice 

nejsou příčinou přejídání se, nicméně neustále připomínají, že štíhlejší rovná se 

lepší." (Hall, Cohn, 2003, s. 14) 

2.8.3 Tělesná hmotnost 

Tělesná hmotnost dívek nejvíce roste v období puberty a adolescence. Přibývají tukové 

zásoby, dívka získává „ženskou" postavu a „s rostoucí tělesnou hmotností signifikantně 

vzrůstá u žen nespokojenost s tělem a roste i nebezpečí redukčních diet 

a bulimie." (Krch et al., 2005, str.62) 

Velmi nebezpečná v tomto období může být situace, kdy dívka po nemoci ztratí několik 

kil a tato situace se jí natolik zalíbí, že se z diet a hlídání si vlastní váhy stává 

každodenní záležitost. 

Krch (2005) uvádí, že se ve své praxi setkal s tím, kdy několik pacientek připisovalo 

počátky svých potíží zvýšené tělesné hmotnosti v důsledku užívání hormonální 

antikoncepce. 

Poruchy příjmu potravy se udržují hlavně v případech, kdy je tělesná hmotnost hodně 

pod hranicí normálu. Vyvolává depresivní příznaky a ty snižují celkové sebehodnocení 

člověka. Dochází k uzavírání do svého světa, k oddělení společnosti, přátel, zájmů, 

někdy i ke ztrátě zájmu o sex. Nízká tělesná hmotnost vytváří fyziologický tlak nutící 
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tělo jíst. Existují důkazy o záchvatovitém přejídání u lidí, kteří byli vystaveni hladu, což 

napomáhá k udržení bulimie u lidí, kteří váží podstatně méně než je jejich biologická 

dispozice. (Cooper, 1995) 

2.8.4 Sociální a kulturní faktory 

„Záchvatovité přejídání a mentální bulimie se vyskytují jenom v některých kulturách, 

a téměř výlučně u žen. Je tedy zřejmé, že sociální faktory významně podmiňují rozvoj 

jídelních poruch." (Cooper, 1995, s. 54) 

Dnešní společnost hodnotí lidi nejprve podle vzhledu a většina z nás se snaží udělat 

první dojem co nejlepší. Lidem je jakoby nařízeno, co je krásné. Dnes a denně se s tím 

setkávají v televizi, časopisech. Je zde uměle vytvořen ideál krásy, který se snaží většina 

žen naplnit, neboť jak slibují média, jejich život bude jednodušší. K tomu jim mohou 

napomoci stále více se na trhu objevující výrobky „light". Lidé nevyhovující ideálu se 

mohou častěji stát obětí šikany, ať už ve škole či na pracovišti, mohou být terčem 

posměchu na veřejnosti. Kvalita člověka je určována kvalitou jeho vzhledu. (Krch, 

Marádová, 2003) 

„Televize, film, časopisy, noviny, poutače i spotřební zboží neustále posilují pojetí ženy 

jako sexuálního objektu, neboť celé široké veřejnosti, mužům i ženám, tlumočí názor, 

podle nějž by žena měla být štíhlá, hezká, svůdná a smyslná. Jde o miliardový byznys, 

který je závislý na pochybnostech ženy o vlastním zevnějšku. Jak se žena může těšit 

z toho, jaká je uvnitř, když se všichni zaměřují jen na její zevnějšek? Je ironií osudu, že 

spousta hubených hereček a modelek, které za svůj vzhled a udržování vychrtlé postavy 

dostávají obrovské honoráře, musí ve snaze udržet se na trhu sama zápasit s poruchami 

příjmu potravy." (Hall, Cohn, 2003, s. 13) 

2.8.5 Psychologické faktory 

„Nejvýznamnějším spouštěcím faktorem záchvatovitého přejídání a bulimie je období 

diety. Bulimičky po drobném dietním prohřešku dietu zcela vzdávají a začnou 

se přejídat." (Cooper, 1995, s. 56) 

Bulimie se rozvine asi u třetiny pacientek, které trpěly mentální anorexií. Často se 

jednalo o situace, kdy ztratily kontrolu nad neustálým dodržováním diet a přibraly 
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„neúměrně" na váze. U jiných bylo již od počátku mentální anorexie záchvatovité 

přejídání jako součást anorektického obrazu. Odborníci se také domnívají, že některé 

vlastnosti lidí mohou způsobit náchylnost k poruchám příjmu potravy. Většinou se 

jedná o nízké sebehodnocení a pocit neschopnosti. Velkou roli zde může sehrát i vliv 

rodiny. Ke vzniku poruch příjmu potravy dochází často u lidí - perfekcionistů, kteří na 

sebe a své tělo kladou vysoké nároky. (Cooper, 1995) 

Bulimie může zpočátku lidem s nízkým sebehodnocením přinášet pocit úspěchu tím, 

že dosahují společenského ideálu štíhlosti. Ve většině případů vzniká bulimie tehdy, 

když jedinec nevydrží držet dietu a vyprázdní se z obavy před tím, že jiný způsob 

zhubnutí neexistuje. Rozjíždí se kolotoč přejídání a vyprazdňování, který zpočátku 

funguje, ale později naruší základní pocit sebevlády a vlastní hodnoty. Bulimička 

(bulimik) se v té chvíli ocitá se svoji hranicí sebevědomí opět na začátku. Možná 

splňuje nároky společnosti na krásu svého těla, ale zároveň ztrácí svoji svobodu a žije 

v bludném kruhu najíst - vyprázdnit. Jídlo se pro něho stává „drogou". (Hall, Cohn, 

2003) 

„U pacientek s mentální anorexií a bulimií se velmi často vyskytují depresivní 

a úzkostné příznaky. Většina depresivních a úzkostných příznaků je přímo spojena 

s obavami o postavu a tělesnou hmotnost. Časté pocity bezcennosti u bulimiček souvisí 

s pocitem selhání kontroly nad příjmem potravy a s neschopností dosáhnout takové 

tělesné hmotnosti, jakou by si přály." (Krch et al., 2005, s.70) 

Příčinou vzniku bulimie může být i důležitá životní změna, jako je ukončení studia, 

odchod mimo domov, rozchod s partnerem a další. Někteří odborníci dokonce zmiňují 

i možnost sexuálního zneužívání, jiní tuto variantu zcela zamítají (Cooper, 1995). 
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2.9 PRŮBĚH PORUCH PŘŤ.TMU POTRAVY 

„Nástupu floridních příznaků většinou předchází období stupňujících se diet, které 

mohou být i z lékařské indikace (např. při žloutence). Někteří pacienti se obtížně 
přizpůsobují snížené energetické potřebč konce dospívání, sportovní kariéry nebo 

těhotenství, většina z nich má ale na počátku onemocnění normální tělesnou hmotnost. 
Obě poruchy (především bulimie) se často rozvíjejí pomalu a nenápadné, 

„ztracené" mezi dietami a nevhodnými jídelními návyky vrstevníků rodiny." (Krch et 

a l , 2005, s. 22) 

2.9.1 Mentální anorexie 

Porucha může probíhat jako jediná epizoda s remisí nebo chronifikací, může probíhat ve 

formě opakujících se epizod i po dobu několika let. Za průměrnou dobu trvání tohoto 

onemocnění je považován interval 5 let. (Němečková, 2007) 

Je velmi těžké určit, kdy se jedná ještě o dietu a kdy o mentální anorexii. Za důležité 

proto považuji zmínit typické chování, vyskytující se u mentální anorexie, tak jak je 

uvádí Krch, Marádová (2003). 

Změny v jídelníčku - dochází ke změně v jídelníčku vtom smyslu, že jedinec 

vynechává potraviny, které jsou obecně považovány za „nezdravé" či příliš energeticky 

vydatné. Jedná se o různá tučná jídla a sladkosti. Kritéria „nevhodných jídel" však brzy 

anorektičky přenesou i na bílé pečivo, knedlíky, maso a jediné, co jsou schopny ještě 

akceptovat, jsou potraviny s označením „light". 

Změna stravovacího režimu - nemocní se snaží vynechávat co nejvíce jídel. Zpočátku 

se jedná o snídani, kdy uvádějí, že po ránu nemají hlad, nebo že nejsou zvyklí snídat. 

Pod různými záminkami se vyhýbají i hlavnímu jídlu, jako je oběd. Důsledně dodržují, 

aby si nevzali nic navíc. Kolem jídla se objevuje spousta výmluv a spousta důvodů, 

proč není na jídlo čas. Bijícím ukazatelem je zde fakt, že nemocní odmítají společná 

jídla a mění se jejich chování u stolu a jídelní tempo. Konzumace potravin připomíná 

obřad, v jídle se nimrají a dlouho si prohlížejí a vybírají, co snědí a co ne. „Rituály mají 

několik funkcí. Pomáhají zamaskovat sebehladovění před ostatními spolustolovníky. 

Anorektička, která si usilovně krájí jídlo na talíři a napohled čile jí a pije, vypadá, že jí 
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mnohem víc, než je pravda. Zároveň také pomáhají ovládnout vlastní pocit hladu. Pití 

vody nebo limonády člověka zaplní, i když tím zdaleka nebyla uspokojena potřeba 

živin." (Maloney, Kranzová, 1997, s. 63). Časté vysvětlení jejich změny chování u stolu 

je potřeba „vychutnat" s jídlo nebo ,jíst v klidu". 

Izolace od společnosti - objevuje se snaha jíst o samotě. Společná jídla jsou pro 

anorektičky velmi stresující, neboť mají pocti, že je při jídle neustále někdo pozoruje. 

Vypadají napjatě, strnule. 

Porovnávání s okolím - pokud již nemocní jedí ve společnosti, mají neustálou kontrolu 

nad tím, aby neměli větší porci než někdo jiný. Často hodně žvýkají či kouří. 

Změna v náhledu na jídlo - rádi si připravují jídlo sami, neustále hovoří o tom, co 

snědli, jak vydatné to bylo, kolik energie jídlo obsahovalo a nápadným znakem jsou 

komentáře ohledně „obrovských" jablek, „velkých" rohlíků apod. 

Změna chuti - nemocným se může změnit nápadně chuť, začnou hodně solit, pít kávu 

a snadno se jim udělá po jídle špatně. Někteří hodně pijí, aby zahnali hlad, jiní se 

naopak vodě vyhýbají a zde hrozí i dehydratace. 

Zvýšená fyzická aktivita - nemocní mentální anorexií se snaží všechny přebytečné 

tuky „vycvičit" , jsou neustále v pohybu, cvičí i několik hodin denně, nejlépe 

v neprodyšném oblečení. Jejich energetický výdej je větší než příjem, může se dostavit 

únava, apatie a vyčerpanost. Nedokáží se soustředit na učení, neumějí se uvolnit, 

relaxovat. Může se zdát, že jejich fyzická aktivita je po delší dobu větší, než u normálně 

živených lidí. „Pokud se včas nezastaví činnost nemocných mentální anorexií, pak se 

doslova energeticky „spálí" a poté se úplně zhroutí. Takové těžké vyčerpání může 

skončit smrtelně, nebo zanechat trvalé následky." (Leibold, 1995, s. 70) 

Soustředění se na tělesnou hmotnost a vzhled postavy - postávání před zrcadlem je 

jejich každodenní náplň, neustále se prohlíží, váží a nosí buď přiléhavé oblečení, aby 

okolí vidělo, jak jsou vyhublé či se naopak zahalují do volných šatů, aby nikdo neviděl, 

jak jsou „tlusté". 

Úbytek na váze je u každého nemocného individuální, záleží, kolik energie ještě přijímá 

a kolik ji vydává a samozřejmě na počáteční váze před vypuknutím mentální anorexie. 

Kromě těchto zásadních faktorů je třeba také přihlédnout k okolnostem jako je třeba 
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délka přetrvávání potravy ve střevech, rozdílná rychlost vstřebávání potravy a celkově 

odlišné pochody látkové přeměny. 

Zdravotní komplikace - objevuje se celá řada zdravotních komplikací, viz. kapitola 

Komplikace a následky poruch příjmu potravy. 

Změna chování - nemocní mentální anorexií mají zpočátku pocit úspěchu, jsou aktivní 

a společenští. Jak nemoc postupuje, uzavírají se více do sebe, nemoc jim zabírá jejich 

volný čas, který dříve trávili se svými přáteli, začínají být podráždění, debatám o jídle 

se kategoricky vyhýbají či je naopak sami iniciují. Pokud je někdo nutí jíst, reagují 

nepřiměřeně s odporem, vyhrožují, objevuje se u nich agresivita. Vymýšlí různé finty, 

argumenty a debatují hodiny o svém stavu přeplněnosti. 

Přehnaná starostlivost o druhé - tento druh chování je jakýmsi opakem k vlastnímu 

„zanedbávání", kompenzací jejich chování. Oni se „musí" vzpírat jídlu, zahánět 

myšlenky na něj a tímto způsobem mají možnost odvést pozornost od svých potřeb. 

Často tohoto kroku využívají při manipulaci se svými blízkými - „Vidíte jaké to je, 

nutíte-li mne do jídla." (Krch, Marádová, 2003) 

Z následujících bodů by se mohlo zdát, že lidé s mentální anorexií nemají chuť k jídlu, 

ale ve většině případů je tomu naopak. „Velká část jejich myšlenek se zabývá potravou 

a oni pociťují hlad, někdy i veliký. Oni se tomu ale nepoddávají, protože pohrdají 

potřebami svého těla; cítí se silní a „čistí", když potlačí nutkání dělat to, co všichni 

ostatní vykonávají úplně samozřejmě. Odtud také pochází pocit, že činí něco 

neobvyklého a že jsou sami něčím mimořádným. Proto bojují s překvapující energií 

a silou vůle až do konečných, někdy bohužel smrtelných důsledků." (Leibold, 1995, s. 

67) 

2.9.2 Mentální bulimie 

Začátek mentální bulimie se od začátku mentální anorexie liší vtom, že ačkoli obě 

onemocnění nastupují nejčastěji po období držení různých diet a hladovění, u mentální 

anorexie tento proces pokračuje, kdežto u mentální bulimie je vystřídán procesem 

přejídání se. Někdy je situace taková, že se nemocní nekontrolovatelně přejídají a poté 

drží několik dní hladovku, aby opět získali pocit kontroly nad jídlem. Pokud ale 
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bulimička (bulimik) objeví možnost pročišťování, uchyluje se ve většině případů právě 

k tomuto řešení svého přejedení. Je to pro ni jednoduší než jít cestou odříkám. Jedná se 

o jakýsi kruh bojování, kde se střídá pocit kontroly nad jídlem s pocitem podlehnutí 

jídlu. Frekvence střídání přejedení se a následného pročištění se liší případ od případu, 

někdo začíná náhodně, jiný má hned od počátku tohoto chování nastavený rytmus svého 

rituálu. (Někdy nemusí být podnětem k přejedení zavedený rituál, ale stresová situace či 

pouhý pohled do výlohy pekařství).V souvislosti s touto odlišností může bulimie trvat 

několik let, jindy vyústit velmi rychle do vážných zdravotních problémů. (Hall, Cohn, 

2003) 

Obecně platí, že „přejídání se a zvracení probíhají tajně a obvykle je doprovázejí pocity 

viny a studu." (Hall, Cohn, 2003, s. 21) 

K pročišťování používají lidé trpící mentální bulimií laxativa, diuretika, zvracení, 

či klystýry. Zde hrozí vytvoření závislosti na laxativech a nemožnost bez nich normálně 

vyměšovat. Užívání laxativ je však pouhý klam pro samotné bulimiky, že mohou takto 

zhubnout, protože ve chvíli, kdy laxativa užijí a ony začnou působit, je potrava již 

strávena a absorbována do organismu. Vyprázdněním střev může vést pouze ke 

krátkodobému úbytku tělesné hmotnosti v důsledku zbavení se vody. (Krch et al., 2005) 

V poslední době se často objevuje v médiích zpráva o narůstajícím počtu mužů 

s poruchami příjmu potravy, ale „muži se většinou zvracení vyhýbají a místo toho se 

snaží kompenzovat účinky přejídání usilovným cvičením. Pokud muž nutkavě cvičí a 

posiluje, nemusí si uvědomovat, že jde o poruchu příjmu potravy, zatímco žena, která 

pravidelně zvrací, si nutně musí být vědoma, že něco není v pořádku." (Maloney, 

Kranzová,1997, s. 89) 

Co se týká stylu jakým přijímají potravu, jsou pravým opakem lidí s mentální anorexií, 

kteří se v jídle rýpají, „bulimičky naopak mají sklon jíst hltavě a všechno 

„patlat" dohromady." (Krch, Marádová, 2003, s. 10) 

Pro nemocné mentální bulimií je typické, že se z jejich okolí začínají ztrácet potraviny, 

po jídle odbíhají na toaletu či do koupelny. Pokud nemají možnost odejít od jídla, 

dokáží rozkousané jídlo přechovávat v ústech dlouhou dobu, jen aby ho nemuseli 

polknout." (Krch, Marádová, 2003) 
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2.9.3 Záchvatovité přejídání 

Přejídání probíhá skoro vždy tajně a často přímo v místech, kde se jídlo nachází. Takže 

se může stát, že přejídání není záležitostí pouze domácí kuchyně, ale probíhá i cestou 

mezi obchody. Pokud je jedinec přistižen, cítí se zahanbený. Jídlo konzumuje velmi 

rychle, bez požitku, bez většího rozkousání. Cílem je dostat do těla co nejvíce potravin. 

Zpočátku se mohou objevovat příjemné pocity, ale v průběhu záchvatu mizí jakýkoli 

pocit chuti, či potěšení, je vystřídán pocitem viny. Jídlo konzumují do té doby, dokud 

nemají pocit plnosti, nadmutosti, bolesti žaludku. Lidé trpící záchvatovitým přejídáním 

jsou v průběhu záchvatu v jakémsi transu, nedokáží se ovládat. Touha po jídle je 

mocnější než oni. Proto je toto onemocnění označováno jako nutkavé/ záchvatovité 

přejídání. Při tomto záchvatu dělají i věci, které by za normální situace odsoudili. Jedí 

jídlo z odpadků, kradou potraviny svým přátelům a někteří dokonce kradou 

i v obchodech. Množství jídla, které jsou během záchvatu schopni sníst, je odlišné. 

Kalorický obsah se však většinou pohybuje v rozmezí od 1500 do 3500 kalorií 

a zvolené potraviny jsou spíše tučné, nedietní, kterým se spousta lidí naopak snaží 

vyhýbat. Doba, kdy se objevuje záchvat, je opět u každého jedince s diagnózou 

záchvatovité přejídání jiná. U těchto lidí se myšlenky na jídlo objevují skoro celý den, 

ale existuje několik typických spouštěcích mechanismů, například: negativní nálada, 

stres, úzkost, rozzlobenost, porušení nějaké diety, zjištění, že oblečení je malé/těsné, 

hmotnost je vyšší než jedinec předpokládal - toto všechno může být důvodem k tomu, 

že se člověk neovládne a sní, na co přijde. Po přejedení následují pocity úlevy, 

zahanbení, viny a znechucení. Časté jsou i deprese, které pramení z pocitu, že se člověk 

opět nedokázal ovládnout. (Cooper, 1995) 

v 

2.10 Výskyt a vývoj poruch příjmu potravv v populaci CR 

Dle Krcha (2000) je rozšíření poruch příjmu potravy v ČR srovnatelné se zeměmi 

Západní Evropy. 

Mentální anorexie a mentální bulimie se objevují desetkrát až dvacetkrát častěji u dívek 

než u chlapců. V České republice trpí mentální bulimií 4- 6 % dívek, což je každá 
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dvacátá dívka. Mentální anorexií trpí okolo 1% dívek, což je zhruba každá stá 

dospívající dívka. Přičemž rizikovým obdobím pro vznik mentální bulimie je 16 až 25 

let, u mentální anorexie je hranice věku snížena na 13- 20 let, ale není vyloučeno setkat 

se s onemocněním i v ranějším či naopak pozdějším věku. Úmrtnost je u mentální 

anorexie udávána v rozmezí mezi 2 až 8 %, mentální bulimie mezi 0 až 2%. U mentální 

anorexie se vyléčí 50% jedinců zcela, dalších 20% přechází do chronického onemocnění. 

U mentální bulimie jsou data příznivější a hovoří o 60% zcela vyléčených. (Krch, 

Marádová, 2003) 

Přes všechna tato data, je důležité zmínit údaj, který říká, že „narušené jídelní postoje 

a ohrožující způsoby kontroly tělesné hmotnosti lze pozorovat až u deseti procent 

mladých žen." (Krch, 2000, s.24) 

Akademie poruch příjmu potravy (Academy for eating disorders, online, 2007) na svých 

stránkách uvádí následující údaje: 0,5% až 1 % dospívajících či dospělých žen splňují 

kritéria pro přiznání diagnózy mentální anorexie a 1% až 2 % dospívajících či 

dospělých žen splňují kritéria pro přiznání diagnózy mentální bulimie. 

Mezinárodní informační centrum poruch příjmu potravy se odlišuje od českých 

odborníků, a to v procentech úmrtnosti. Zveřejňuje čísla úmrtnosti poruch příjmu 

potravy mezi 18 % až 20 %. (National Eating Disorder Information Centre, online, 2007) 

Následující tabulka ukazuje počet hospitalizovaných před 12 lety, tedy v roce 1996 na 

území České republiky. Přičemž diagnóza F50.0 je mentální anorexie, F50.1- atypická 

mentální anorexie, F50.2- mentální bulimie a F50.3- atypická mentální bulimie. Čísla 

nám jasně ukazují, že v tomto roce jsou na vedoucí příčce ženy. Ať už se jedná 

o hospitalizaci v nemocnici nebo v léčebně. 
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Dg 
nemocnice léčebny celkem 

Dg 
muži ženy celkem muži ženy celkem muži zeny celkem 

F50.0 20 373 393 4 16 20 24 389 413 

F50.1 l 32 33 0 10 10 l 42 43 

F50.2 3 128 131 1 24 25 4 152 156 

F50.3 0 5 5 1 7 8 1 12 13 

Zdroj: ÚZIS ČR 

Na zobrazeném grafu (graf je vytvořen z předešlé tabulky) můžeme vidět, jak velký je 

rozdíl je mezi počtem hospitalizovaných mužů (6%) a žen (94%) v České republice v 

roce 1996 s diagnózou MA. Stejně tak bychom mohli do grafu zaznamenat i rozdíl mezi 

počtem hospitalizovaných s diagnózou MA a MB, rozdíl mezi počtem jedinců 

v nemocnicích a léčebnách, ale to není zcela předmět této práce. 
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2.11 Doprovodné jevy a následky poruch příjmu potravy 

2.11.1 Psychické a sociální následky 

Poruchy příjmu potravy mohou mít hluboce negativní dopad na individuální kvalitu 

života jedince. Sebepojetí, finanční status, mezilidské vztahy a pracovní výkon jsou 

často negativně ovlivněny. PPP jsou také často sdruženy s vysokou mírou současně 

existujících psychiatrických onemocnění, zvláště pocity úzkosti a poruchy nálad. MB se 

může často vyskytnout v souvislosti s alkoholismem či toxikomanií. (Němečková, 2007) 

Mentální anorexie 

U MA může docházet ke střídání euforie a pokleslé až depresivní nálady. Lidé s MA 

jsou často velmi energičtí, přicházejí se spoustou nových nápadů, zdá se, že nepotřebují 

spát a během chvíle jsou z nich osoby, jejichž úzkost může přerůst do stádia deprese, 

kterou doprovází pocity viny a hanby. Svoji vinu se snaží odčinit ještě menším přídělem 

jídla. Někdy nemusí okolí žádné deprese ani zaznamenat, mohou být skryté a nemocní 

jsou pouze podráždění a neklidní. Střídání euforie a deprese nemá u nemocných 

pravidelný rytmus, u někoho se jedná o časté střídání, někdo může mít dlouhodobě 

převahu euforie či deprese. Během depresivní fáze se může jedinec uchýlit 

i k nejkrajnějšímu řešení, kterým je sebevražda. Častěji však dochází k tomu, že pokud 

nenastoupí léčbu, může neustále hubnutí skončit smrtí. Mentální anorektik také může 

mít během svého onemocnění často pocit převahy nad světem. Stojí totiž v opozici 

proti většině, která má k jídlu normální vztah. Dokáže se „ovládat" a tento velký 

kontrast, ve kterém stojí proti společnosti, mu dává již zmíněný pocit převahy, 

nadřazenosti. Mezi další psychické komplikace, které se mohou vyskytnout u mentální 

anorexie, patří: nejistota k sobě samému, poruchy koncentrace, nesoustředěnost, malý 

problém je neřešitelný problém. (Maloney, Kranzová, 1997) 

Leibold uvádí (1995, s. 81), že „ typický anorektik kolísá ve svém chování vůči blízkým 

mezi přehnanou starostlivostí o blaho druhých a svými pocity nadřazenosti, které 

způsobují, že často působí arogantně. Proto se sociální vztahy s nemocnými vytvářejí 

velmi problematicky. Nakonec se známí a přátelé od anorektiků odtahují a ti jsou pak 

čím dál tím více izolováni." 
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Lidé s mentální anorexií, kteří mají pocit, že díky své síle ovládnout se a nejíst jsou 

něco více než lidé, kteří jíst musejí, jsou často velmi překvapeni tím, jak okolí reaguje 

na jejich změnu. Stávají se středem pozornosti rodiny, jsou bojovní, dokáží sníst méně 

než jejich přátelé, konečně jsou také oni silným členem společnosti a ať už si to 

uvědomují nebo ne, mají pocit, že se svým okolím dokáží manipulovat. Už se nejedná o 

člověka, který musí poslouchat a ostatním vyhovět, naopak jsou těmi, komu se všichni 

snaží vyjít vstříc. Cítí se výjimeční, protože se snaží dosáhnout cíle, který nikdo 

nechápe. Aby toto všechno mohlo být z pohledu nemocného pravdou, stojí to spoustu 

sil a času. Nemocný se přestává stýkat spřátelí, odmítá různé společné aktivity, 

společná jídla, neboť diety a vše kolem hubnutí zabírá spoustu času, ale také nechce, 

aby ho někdo pozoroval a někdy ani nemá dostatek fyzických sil. (Krch, Marádová, 

2003) 

Mentální bulimie 

U lidí s mentální bulimií je typická pokleslá, podrážděná nálada. Stejně jako u 

mentální anorexie se jim mohou zdát malé problémy naprosto neřešitelnými. Zhoršuje 

se koncentrace na jakoukoli činnost a tempo jejich práce. Na počátku i na konci 

mentální bulimie je nejistota. Přidáme-li k nejistotě ještě nízké sebehodnocení jedince, 

nechybí už mnoho k tomu, aby se u něho rozvinula deprese. U bulimie se depresivní 

příznaky často spojují s myšlenkami na jídlo, vzhled postavy a tělesnou hmotnost. 

Pokud se nemocnému podaří získat kontrolu nad jídlem a normalizovat svůj jídelní 

režim, mohou depresivní příznaky ustoupit. Jakmile se jim však situace vymyká z rukou, 

oni nemají kontrolu nad příjmem potravy, nedokáží zhubnout tak, jak by chtěli, jsou 

sami sobě odporní, nenávidí se za své chování a někteří se pokusí i o sebevraždu. (Krch, 

2000) 

Sociální důsledky mentální bulimie se velmi podobají problémům, které pramení 

i z onemocnění mentální anorexií. Člověk se stává egocentrický, vzdaluje se od svých 

přátel, uzavírá se do sebe, zbavuje se sociálních vztahů a jediný vztah, který čile udržuje, 

je vztah k jídlu. (Hall, Cohn, 2003) 
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„Myšlenky na jídlo, nutkání jíst a „neschopnost dosáhnout nemožného" (nejíst nebo jíst 

jen málo a hubnout) navozují pocity viny, selhání, neschopnosti a deprese." (Krch, 2000, 

s. 22) 

Záchvatovité přejídání 

Některé studie poukazují na deprese, úzkost a nízké sebevědomí ve vztahu k následkům 

záchvatovitého přejídání. Samozřejmě dále platí to, co již bylo uvedeno v úvodu 

kapitoly Komplikace a následky poruch příjmu potravy. (Maloney, Kranzová, 1997) 

2.11.2 Zdravotní komplikace 

Mentální anorexie 

Ať už se jedná o MA, MB či ZP, všechna tato onemocnění s sebou přinášejí určité 

zdravotní komplikace. Jejich závažnost je odlišná a přímo úměrná s dobou trvání tohoto 

chování. 

Mentální anorexie je na vedoucí příčce psychických onemocnění vedoucích ke smrti. 

(Krch et al., 2005) 

„Na následky akutní mentální anorexie umírá až 10 procent postižených, protože byla 

léčba zahájena příliš pozdě." (Leibold, 1995, s. 73) Mezi nejčastější zdravotní důsledky 

mentální anorexie patří úpadek sil. 

Životní energii přijímanou z potravy je určitou dobu možno čerpat zvláštních zásob, 

ale ty nejsou bezedné. Závisí na tom, jaká byla váha nemocného na počátku 

onemocnění a kolik energie bylo během nemoci spotřebováno. Lidé trpící mentální 

anorexií se svoji silou většinou nehospodaří, ale naopak se snaží co nejvíce energie ze 

svého těla vydat, aby dosáhli požadované, pokud možno co nejnižší, tělesné hmotnosti. 

Celá situace pak může skončit zkolabováním jedince v důsledku těžkého tělesného 

vyčerpání, kdy není schopen postarat se o své základní životní potřeby. Pokud ani v této 

chvíli nenastane intenzivní léčba, směřuje nemocný k té nejhorší variantě následků 

mentální anorexie, k smrti. Velmi zrádný a nebezpečný je v tomto stadiu fakt, že ani 

v tuto chvíli nemají jedinci trpící mentální anorexií pocit, že by bylo něco v nepořádku 

v důsledku jejich chování, což je způsobeno poruchou ve vnímání těla, a tak se neustále 
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na něco vymlouvají a jejich triky, jak úspěšně zamaskovat své problémy s jídlem, jsou 

stále rafinovanější. Jejich okolí musí v tuto chvíli zasáhnout i proti jejich vůli. (Leibold, 

1995) 

Dalším typickým následkem mentální anorexie je vynechání menstruace - amenorea, 

což může být důsledkem poklesu tělesné hmotnosti, nižšího příjmu bílkovin (naopak 

vyšší příjem sacharidů) a emoční stres. (Krch et al., 2005) 

Jedná se o „psychicko-nervové vlivy na systém žláz s vnitřní sekrecí (hormonální 

systém), který řídí menstruaci." (Leibold, 1995, s. 77) „Poruchy menstruace u mentální 

anorexie jsou spojeny s dysfunkcí hypotalamu." (Krch et al., s. 105) 

Tento následek mentální anorexie je pacientkami pozitivně vítán a ještě je v jejich 

chování podporuje. Mají pocit, že nedospívají a o to jim ve většině případů jde. Část 

anorektiček si dokonce stahuje prsa obinadlem, aby zamaskovali další znak pohlavně 

dospělé ženy. Anorexie sama o sobě pohlavní zrání celkově brzdí. Způsobuje vyhublost, 

zamezuje typicky ženským tvarům. (Leibold, 1995) 

„Při uzdravování se obvykle menstruace objeví, jakmile se normalizuje tělesná 

hmotnost (BMI trvale vyšší než 19)." (Krch et al., s. 106) 

Kardiovaskulární problémy jsou další komplikací, která se objevuje při onemocnění 

mentální anorexie. „Téměř u 90% postižených se někdy v průběhu onemocnění můžeme 

setkat skardiálními potížemi. Také endokrinní abnormality jsou charakteristickým 

rysem mentální anorexie." (Krch et al., 2005, s. 98) 

„U velmi podvyživených pacientek se jako ochranné mechanismy, vyvolané stavem 

závažného stresu, objevují infertilita (neschopnost otěhotnět), snížení bazálního 

metabolismu, zvýšení hladiny kortizonu a růstového hormonu." (Krch et al., 2005, s. 99) 

U pacientů s mentální anorexií se dále vyskytují hematologické komplikace a kosterní 

komplikace. (Krch et al., 2005) 
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Pro přehled uvádím siluetu zobrazující tělesné potíže související s mentální anorexií 
(Kulhánek, 2007). 

Srdce 
nízký krevní tlak, zpomalený tep, bu&ení na tvudl, 
selháni vděčni Éannoili 

Krev 
anemra {chodokrovnost|.zvýioný cholesterol, 
sniiervé množství draslíku (vede k srdečním poruchám 

Svaty • klouby 
ocháWé svaly. oíekJé klouby 

Ledviny 
ledvinové kameny, selháni ledvin (z nedostatku tekutin) 

Tělesné tekutiny 
nedostatek draslíku, holčiku a sodíku 
• vede k rozvratu metabolismu 

Jak anorexie napadá celé mé tělo 
Mozek a nervová sous t ava 
potiie se soustfedénlm. stracft z růstu hmotnosti, 
smutek, vznétlivost. náladovost horl i se pamét, 
ptoytek intebgence 
Vlasy 
slábnou, lámou sa. padají 

Stleva 
zácpa, nadýmáni 

Hormony 
ztráta menstruace, osteoporóza (řidnutí kosil), 
zpomaleni I zastaveni télesného růstu, 
neplodnost, v pflpadé otéhotnénl vysoké riziko potratu, 
poporodní deprese 
Kúi* 
suchá plet, snadno se tvoN modfinylámavost nehtů, 
ochlupení po celém tále, pocity chladu 

Mentální bulimie 

„Ačkoli bulimie zřídkakdy končí letálně, k úmrtí dojít může. Mezi tělesné komplikace 

mentální bulimie patří zácpa, nadýmání, zažívací potíže, puchýře v krku, ledové ruce, 

nohy a dehydratace, chudokrevnost, vnitřní krvácení, nepravidelný menstruační cyklus, 

osteoporóza, svalové slabosti a poruchy mozkové činnosti." (Hall, Cohn, 2003, s. 27) 

Dále jsou to komplikace způsobené zvracením. Zvracení jich způsobuje hned několik. 

Jedná se o erozi zubní skloviny, která je opakovaně vystavena žaludečním kyselinám 

a mnoho lidí má tendenci si vyčistit po zvracení ústa, aby se zbavili zápachu, ale 

napomáhají tím ještě většímu poškození, neboť přítomnost kyseliny v ústech způsobuje 

jejich obrušování při čištění. Zvracení také vede k otékání slinných žláz pod čelistí. Sice 

se nejedná o bolestivý stav, ale může způsobovat zakulacení tváří, což bulimičky 

ujišťuje v tom, že jsou tlusté a kruh najíst se - vyzvracet se uzavírá. Další komplikací 

zvracení je to, že je často způsobeno poškození krku. Většina lidí vyvolává dávicí reflex 
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tím, že si strčí do krku nějaký předmět či prst a občas se stává, že při tomto procesu 

dojde ke zranění krku. Toto zranění může krvácet a do krku se dostane infekce. Zřídka 

může násilné zvracení způsobit prasknutí jícnu, což vyžaduje okamžitý lékařský zákrok. 

Pokud zvracení přetrvává několik let, může dojít k oslabení svěrače jícnu a výsledkem 

je, že dochází k navracení obsahu žaludku zpět do úst tzv. gastrický reflex. Pokud si lidé 

trpící bulimií vyplachují po zvracení žaludek a opět zvrací a takto stále dokola, dokud 

nemají ujišťující pocit, že je jejich žaludek opravdu prázdný, může dojít k narušení 

rovnováhy tělesných tekutin a tělesných solí, tzv. elektrolytů. Nízká hladina draslíku 

může způsobit nepravidelnosti srdečního tepu. (Cooper, 19952) 

„Tento stav někdy nemusí být vážný a příznaky ustoupí, pokud se organismu patřičné 

látky dodají, ale v některých případech může dojít k zástavě srdce." (Hall, Cohn, 2003, s. 

27) 

Pokud pacienti užívají diuretika či laxativa, hrozí zde vytvoření závislosti na laxativech 

a je třeba dávku neustále zvyšovat, aby se kýžený výsledek dostavil. Stejně tak 

skoncování s laxativy může být náročné, neboť tělo se brání, objevuje se zadržování 

vody a zácpa. Stejně jako u zvracení dochází k nerovnováze tělesných tekutin a 

elektrolytu. (Cooper, 1995) 

„Zneužívání projímadel může vést kpředráždění nervových zakončení ve střevech, 

k potlačení jejich aktivity a tedy k nižší stažlivosti střev. Těžké zneužívání laxativ nebo 

klystýru pak může vést k výraznému úbytku ochranného sekretu střevní stěny a může 

docházet ke střevním infekcím. Svalové napětí tlusté střeva může vymizet a střevo je 

pak ochablé a neschopné kontrakce. Zneužívání laxativ může způsobit také bolesti 

v oblasti konečníku, plynatost, zácpu či průjem (nebo obojí) a vznik střevních 

nádorů." (Hall, Cohn, 2003, s. 28) 

Nejhorší kombinací jsou lidé, užívající projímadla a zároveň zvracející, zde už se jedná 

o velká zdravotní rizika. (Cooper, 1995) 
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Tělesné potíže související s mentální bulimií. (Kulhánek, 2007) 

Jak bulimie napadá celé mé tělo 

a klouby 
rvaly, oteklé klouby 

vředy, zpomalená tráveni, 
prasknuti při přejedení 

Krev 
anem* (chudokrevnost). sniiené 
(vede k »rdetním porvchém 

Srdce 
nízký krevní 
selháni srde&nl 

T4l«»n* tekutiny 
dehydratace, nedostatek draslíku 
a sodíku • vede k metabolickému 

Střeva 
zácpa, průjem, 
kfoíe v bfi iei 

Hormony 
nepravidelná menstruace 

Mozek a nervoví soustava 
se soustředěním, 

hmotnosti.úzkosti. závra№. 
náladovost, nízké sebevědomí, stud 

Obličej 
otekU tvife. problémy s pletl 

zvýiená kazrvost zubu. v y i i i citlivost na 
studené a horká, krváceni dásní 

Záchvatovité přejídání 

„Přejedení obvykle vyvolá velmi nepříjemný pocit plnosti a nadmutosti; a někdy i 

akutní bolest v břišní krajině. Plnost ěasto vede ke ztrátě dechu a dýchaviěnosti, protože 

roztažený žaludek tlačí vzhůru na bránici, a tím překáží dýchání. Vzácně dochází i 

k poškození stěny žaludku a dokonce k jejímu protržení, které vyžaduje okamžitý 

lékařský zákrok. Pacientky, které se přejídají, trpí celkovými problémy zažívání včetně 

bolestí žaludku, plynatosti, zácpy a průjmu." (Cooper, 1995, s. 45) 

Dále se mohou objevit další zdravotní problémy tak, jak je uvádí předsedkyně 

občanského sdružení Anabell na internetových stránkách zena-in. (Sladká, 2007) 

Obezita, diabetes mellitus (cukrovka), problémy se srdcem, s krevním oběhem, 

s tlakem , náchylnost k infarktu myokardu, k mozkové mrtvici, problémy s pohyblivostí 

a silné nebezpečí vyústění choroby v další poruchy příjmu potravy - v anorexii nebo 

v bulimii. 
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2.12 Možnosti pomoci oři léčbě poruch příjmu potravy 

„První krok, jak najít pomoc v případě poruch příjmu potravy, ať už pro sebe nebo pro 

někoho známého, je přiznat si, že vůbec nějaký problém existuje." (Maloney, Kranzová, 

1997, s. 108) 

Pokud si člověk nepřipustí, že problém poruch příjmu potravy se týká právě jeho, 

nedonutí ho k léčbě nikdo a nic. Chybí-li motivace, je v této chvíli čas velkým 

protihráčem, a ačkoli v České republice existuje několik možností, kde a jak poruchy 

příjmu potravy léčit a tato nabídka neustále roste, záleží na samotném jedinci, jak se 

rozhodne a který způsob mu bude více vyhovovat. Vždy by se však mělo jednat 

o opravdovou pomoc odborníka (odborníkem je nejčastěji psychiatr, psycholog či 

psychoterapeut), čímž nechci zlehčovat rodiče, přátelé a známé v roli pomocníků. Pro 

přehled uvádím tabulku, která může být vodítkem právě při rozhodování o možnostech 

léčby poruch příjmu potravy. Rámečky s oblými rohy obsahují kritéria pro hodnocení, 

oblast symptomů, charakteristiky pacienta nebo jeho reakce na předchozí léčbu. 

V rámečkách s ostrými rohy jsou navrženy možnosti léčby. Jak autor sám přiznává, 

tabulka není vyčerpávajícím přehledem, zahrnuje však nejdůležitější fakta při hledání 

řešení léčby. (Krch et al., 2005) 
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f v 
Je pacienlka ve vážném \ 
somatickém nebezpečí? 
- Vyhublá? (BMI< 16) 
- Záchvaty přejidání/zvraccní/projí 

madla 
- Somatické komplikace? 

v^Ncbezpeči sebevraždy? 

r 
Pacientka nereaguje 
na psychologickou 
léčbu? 

Hospitalizace jen 
pro lékařskou stabilizaci 

Ambulantní 
skupinové terapie 
pro lékařskou péči 

Hospltallzace/denni stacionář + 
psychologická léčba + návrat 
k původní hmotnosti, pokud jde 
o mentální anorexii 

Je pacientka mladá 
a/nebo žije s rodinou?! 

Jak vážné je onemocněni? 
- Mentální anorexie 
- Záchvaty přejídáni/zvraceni/ 

projímadla 
- Porucha osobnosti 

mimé Svépomoc nebo 
psychoedukativní 
skupinová terapie 
+ biblloterapie 

Spisuje diagnostická ^ 
kritéria pro mentální 
bulimii nebo 

^záchvatovité přejídání? 

_ 1 
N 

Jsou přítomny významné 
interpersonální problémy? 

/ -

N 

> 

Zvážit přidáni 
medikace 

Začlenit 
interpersonální terapii 

Je dlouhodobější terapie] 
oprávněná? ' 
- Mentální anorexie 
- Trvalé, ale zlepšené 

symptomy 

Dlouhodobější terapie 
Začlenit: KBT, 
psychodynamickou 
terapii, interpersonální 
terapii, rodinnou terapii I 

Spolupráce 
při léčbě? 

středně téžké/vážnó 

individuální KBT 
(asi 3 měsíce) 

speciální otázky: pokud: 
- mentální anorexie 
- zneužíván! látek 
- pohlavní zneužití 
- porucha osobnosti, 
pak: upravení terapie 

středně téžké/vážnó 

individuální KBT 
(asi 3 měsíce) 

speciální otázky: pokud: 
- mentální anorexie 
- zneužíván! látek 
- pohlavní zneužití 
- porucha osobnosti, 
pak: upravení terapie 

p. 

individuální KBT 
(asi 3 měsíce) 

speciální otázky: pokud: 
- mentální anorexie 
- zneužíván! látek 
- pohlavní zneužití 
- porucha osobnosti, 
pak: upravení terapie 

Minimální potíže, 
oslabení 
a zdravotní riziko?. 

Ukončit léčbu 
s naplánovanými 
podpůrnými sezeními 
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2.12.1 Krizová intervence 

Krizi vnímá každý člověk jinak, proto nelze určit, za jakých okolností volíme tuto 

pomoc. Obecně se pod pojmem krizová intervence chápe situace, kdy se člověk ocitne 

v situaci, která je pro něho stresující, ohrožující a zátěžová. Zaměřuje se především na 

situace spojené se vznikem krize a snaží se o zapojení schopností člověka a jeho 

vlastních sil. Krizovou intervenci často poskytují různá krizová centra, jejichž provoz 

bývá nepřetržitý. Jejich součástí jsou různé linky důvěry. Pracovníci krizových center 

jsou psychiatři, psychologové, sociální pracovníci. (Černá, Stískal, 2007) 

2.12.2 Ambulantní péče 

„Existují někteří chroničtí nebo nepoddajní pacienti, kteří prošli během několika let 

různými formami léčby a nakonec dospěli do situace, kdy už nechtějí podstoupit další 

léčbu, nebo souhlasí s tím, že další psychoterapie má jen velmi malou naději na úspěch. 

V těchto případech můžeme uvažovat o „lékařské péči", která má cíl velmi odlišný od 

psychoterapie. Tato lékařská pomoc se nezaměřuje na „překonání poruchy příjmu 

potravy", ale pouze na navrácení pacientky do stavu somatické a psychické 

stability." (Krch et al., 2005, s. 126) Ambulantní péče ale nemusí být chápana pouze 

v tomto smyslu, někteří lidé se obracejí na ordinace svého praktického lékaře či 

psychologa a ten poté diagnostikuje poruchy příjmu potravy a předává nemocného do 

specializované péče. V České republice existují i ambulance specializující se na 

poruchy příjmu potravy. 

2.12.3 Hospitalizace 

K hospitalizaci se většinou lékaři uchylují ve chvílích, kdy je ohrožen život pacienta a je 

třeba ho stabilizovat. Jedinec trpící poruchou příjmu potravy může být převezen na 

speciální oddělení zabývající se touto problematikou, na internu či metabolickou 

jednotku. V těchto případech nikdo neočekává, že pacient je motivován pro léčení 

tohoto onemocnění. Hospitalizace lidí, u kterých selhala psychologická léčba může být 

pojata pouze jako částečná a měla by mít za cíl zdravotní stabilizaci, která zahrnuje 

i psychologické poradenství. Hospitalizovat je možno také chronicky nemocné, ale zde 

se nabízí otázka, zda tato forma je to pravé, co by jejich dlouhotrvající onemocnění 
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mohlo zvrátit. Před úplnou hospitalizací se dává přednost hospitalizaci částečné, kdy má 

pacient kromě léčení možnost podílet se na svém osobním životě i mimo areál 

nemocnice. (Krch et al., 2005) 

Lůžková zařízení by měla mít možnost diferencované péče nejen s krátkodobou délkou 

pobytu (do 2 měsíců), ale i možnosti středně dlouhého pobytu (3-4 měsíce) a pobytů 

dlouhodobých (6-12 měsíců) se specializovaným programem a personálem. (Černá, 

Stískal, 2007) 

2.12.4 Svépomocné skupiny 

„Tyto skupiny jsou vhodné pro pacienty, kteří mají relativně mírné příznaky a u kterých 

může dojít ke značnému zlepšení nebo úplnému uzdravení na základě 

svépomoci." (Krch et al., 2005, s. 126) 

Také mohou sloužit jako doplnění odborné léčby nebo pro doléčení. Pokud se jedná 

o vážnější či dokonce život ohrožující stadium nemoci, je samozřejmě třeba odborné 

léčby, svépomoc nestačí. Často se stává, že ačkoli pacienti dochází do svépomocné 

skupiny, nemají pocit, že se jich problém týká ve větší míře, a proto ve skupině málo 

spolupracují. Právě odborník by mohl odhalit již v počátku, že se jedná o start tohoto 

vážného onemocnění a neztrácel by se, v tomto případě tak drahocenný, čas. Naopak 

svépomocné skupiny mohou velmi pozitivně působit tím faktem, že jsou dobrovolné. 

Spousta pacientů uvítá to, že nejsou do ničeho nuceni a spolupráce je poté s nimi 

mnohem snazší a mohou se touto formou prolomit různé bariéry. (Krch et al., 2005) 

Na svépomocných skupinách je podstatný fakt, že dochází k oslabení pocitů izolace 

u lidí s jakýmkoliv problémem, k emocionální podpoře, kterou si členové navzájem 

poskytují a k lepšímu zvládání těžkostí tím, že postižený pomáhá s tímtéž problémem 

někomu jinému. (Matoušek, 2001) 
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2.12.5 Individuální psychoterapie 

Klientem je jedinec, který systematicky pracuje na ,zakázce", kterou si s 

psychoterapeutem určili. Ke spolupráci může být přizvána osoba pro klientovu změnu 

důležitá, ale vždy však zůstává středem terapie klient sám a jeho zakázka. (Cerna, 

Stískal, 2007) 

2.12.6 Rodinná psychoterapie 

Při rodinné terapii se nespolupracuje pouze s jedincem sPPP, ale je zapojena i jeho 

rodina. Tato terapie se používá jako první volba u mladých lidí. Ačkoli na této terapii 

nelze ve většině případů stavět léčbu PPP, je považována za velmi důležitou pro 

pochopení některých nejasností týkajících se vzniku poruch příjmu potravy. (Krch et al., 

2005) 

2.12.7 Kognitivně-behaviorální terapie 

Zpravidla se jedná o krátkodobější terapii a její podstatou je u léčby PPP změnit 

jakýkoli nezdravý návyk, který se rozvinul ve způsobu myšlení nebo chování klienta, 

aby se následně mohl změnit pocit toho, jak se klient sám o sobě cítí. Tato terapie je 

direktivní, zaměřená na přítomnost, na konkrétní ohraničené problémy a směřuje ke 

změně postojů a soběstačnosti klienta. (Černá, Stískal, 2007) 

2.12.8 Farmakoterapie 

Je výhradně v kompetenci lékařů a o medikaci by se u pacientů mělo uvažovat ve chvíli, 

kdy selžou pokusy kognitivně-behaviorální terapii a nikdy by neměla být pouze 

jediným druhem léčby, ale měla by doplňovat některý typ psychosociální léčby. U 

mentální bulimie i mentální anorexie se většinou používají léky uplatňované v léčbě 

jiných duševních poruch- antidepresiva a antipsychotika. Naordinuje-li lékař 

farmakologickou léčbu, cílem by měla být především regulace příjmu jídla, upravení 

tělesné hmotnosti, léčba psychických poruch, které se vyskytují ve spojitosti 

s poruchami příjmu potravy a odstranění somatických potíží zapříčiněných poruchami 

příjmu potravy. (Krch et al., 2005) 
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3 Průzkum 

3.1 Charakteristika souboru 

Průzkum pro tuto diplomovou práci byl realizován na základních školách, základních 

školách praktických a středních školách (střední odborné školy, úplné střední odborné 

školy, úplné střední školy) z Prahy a z východních Čech ( Hradec Králové, Náchod, 

Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou). Záměrně jsem zvolila dvě odlišné lokality škol, 

abych mohla porovnávat, zda má na odpovědi vliv místo působení pedagoga. Seznam 

škol jsem vytvořila dle internetového vyhledávače www.seznam.cz. Vybrala jsem 

všechny školy, které spadají do mého požadavku (lokalita, druh školy) a celkový počet 

byl sedm set sedmdesát pět škol. Na některé školy však nebyl nalezen kontakt, 

popřípadě byl zastaralý. Z jiných škol se mi email z neznámého důvodu vrátil jako 

nedoručený. Z celkového počtu sedm set sedmdesáti pěti nalezených škol bylo 

dokazatelně osloveno pět set třináct škol. ( Telefonické spojení; doručenka na email, že 

zpráva byla zobrazena na počítači příjemce). 

Jednotlivé školy jsem oslovovala telefonieky, osobně ěi přes email. Největší návratnost 

byla samozřejmě při osobním navštívení, ale některé školy tento způsob odmítaly 
1 ^„niWari a školy z východních Čech byly pro osobní a žádaly o internetovou komunikaci a b*ui.y : 

, XT , J. cnx nrocentuálně vyjádřit návratnost dotazníků, neboť návštěvu nedostupné. Nelze přesně proceniudme yj 

, • , +r - xi^iv odDOVÍdali samotní učitelé a v rámci zachování jsem oslovovala jednotlive školy a oupuviu 
n n l l 7 e lokalitu a druh školy, nikoli přesný název, takže slibované anonymity uváděli pouze iokouiu 

nelze zjis.it kolik učiteli, z jednotlivých škol odpovědělo. Poknd bych věděla, kolik má 

každá oslovená škola pedagogů, dala by se návratnost dotazníků zjistit, ale spousta škol 
, , , v, h v s e t o t o dalo zjistit z nadřízených orgánů, není to tuto informaci neuvádí, a ačkoli by se ww j 

předmětem mé prtce. Faktem nicméně zůstává, že se mi zpět vrátilo „pouhých" 120 

dotazníků. To znamená, že kdybych teoreticky uvažovala o průměru 10 uěhelů na jednu 

školu, bylo osloveno 5130 pedagogů. Návratnost by v tomto případě byla 0, 023 %, 

činitelem který mohl takto nízké číslo ovlivnit je ten, že tedy ani půlprocentní. Dalším činitelem, 
. ct„ t nemusel Žádost o provedení průzkumu byla vždy 

se dotazník k tolika učitelům dostat nemusei. ^ 
vv , . . , « . _ n n k u d vedení dotazník dále nerozeslalo, počet dotázaných směřována k vedeni školy, a poicua vcuc.i 

se opět snižuje. Bohužel ani tento fakt nelze nijak ověřit. 
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V závěru sběru dotazníku jsem oslovila některé známé pedagogy osobně, ale mnoho 

učitelů má pocit, že v poslední době se na ně přenášejí povinnosti rodiny a někteří se 

odmítli účastnit tohoto průzkumu z důvodu, že problém poruch příjmu potravy není 

jejich starost. 

Dívky, s kterými jsem vedla rozhovor (viz. příloha), jsem kontaktovala přes internetový 

portál www.idealni.cz. 
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Graf LOKALITA ukazuje poměr mezi počtem vyplněných dotazníků od pražských 

pedagogů a východočeských pedagogů. Z celkového počtu 120 dotazníků bylo 69 

z Prahy, což je 57,5 %. Dotazníků od učitelů z východních Čech bylo 51, což je 42,5 %. 

Ačkoli mým záměrem bylo získat stejně velký vzorek od pražských i východočeských 

učitelů, je více učitelů z Prahy, ale tuto nerovnováhu (i v jiných částech dotazníku) 

nelze zcela ovlivnit, neboť jak je zmíněno v kapitole Charakteristika souboru, 

návratnost byla 0,023 %. 
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Na následujícím grafu POHLAVÍ je zobrazen počet mužů a žen, kteří odpovídali 

v tomto průzkumu. Mužů je 19 (16%) a žen 101 (84%). Tento stav dle mého názoru 

kopíruje nerovnoměrné zastoupení mužů a žen v českém školství. 
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Věk učitelů je v celkovém vzorku zastoupen takto: 20-241et (1%), 25-29 let (7%), 

30-34 let (8%), 35-39 let (14%), 40-441et (21%), 45-49 let (20%), 50-54 let (13%), 

55-59 let (8%), 60-64 let(10%). Graf VĚK názorně ukazuje, že nejvíce pedagogů 

v tomto průzkumu je ve věku 40-49 let. Pedagog ve věku mezi 20-24 lety je pouze 

jeden, což může souviset stím, že každý český učitel by měl mít vysokoškolské 

vzdělání, které se dokončuje právě v tomto věkovém rozmezí. 

VĚK 

30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

Jak je ukázáno na grafu VZDĚLÁNÍ, existuje vysoký nepoměr mezi počtem učitelů, 

kteří mají vysokoškolské vzdělání (89%) a mezi těmi, kteří ho nemají (11%). TG je 

pozitivním ukazatelem toho, že se ve školství aktuálně vyskytují ve větší míře 

kvalifikovaní lidé. 
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Praxe ve školství je u pedagogů, účastnících se tohoto průzkumu, různorodá (viz. graf 

PRAXE). Ačkoli jedna čtvrtina učitelů nejčastěji vypovídala o praxi v délce trvání 20-

241et, dalších 75% odpovědí se celkem rovnoměrně rozložilo do kategorií: 1-4 roky , 5-

9 roků, 10-14 roků , 15-19 roků , 25-29 roků a 30-42 roků. 2 učitelé své odpovědi 

neuvedli. 
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Středoškolských pedagogů je v mém průzkumu 54 %. Nízký počet pedagogů ze 

základních škol praktických může být způsoben nižším zastoupením těchto škol 

v České republice a nezveřejněním informací o škole na internetových stránkách, odkud 

jsem kontakty čerpala. Důvod, proč se vrátilo jen 29 dotazníků od pedagogů ze 

základních škol, oproti 65 středoškolským si nedokáži vysvětlit. 
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Nepoměr mezi učiteli třídními a netřídními není tak veliký, 51 % tvoří třídní učitelé a 

49 % netřídní. Tento fakt si vysvětluji situací, že na většině českých škol, je více učitelů 

pověřeno třídnictvím, než těch, kteří jsou netřídní. 
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Výchovní poradci jsou zastoupeni v mém vzorku pouhými 15 %, což by mohlo působit 

nejasně. Proč je tak velký rozdíl právě mezi kategorií výchovný a nevýchovný poradce? 

Vypovídá to o tom, že podobně tomu je i na školách, kde v pedagogickém sboru působí 

jeden (popřípadě dva) výchovní poradci. Proto nelze při mém způsobu průzkumu získat 

více dotazníků od výchovných poradců, než je všeobecný průměr těchto pracovníků, 

pokud by se ovšem nejednalo o náhodu a výchovní poradci by nebyli více aktivní než 

jejich kolegové. 
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Všechny tyto identifikační údaje jsem zjišťovala proto, abych věděla, z jakého vzorku 

pedagogů, kteří odpověděli, budou vycházet mé závěry. Ideální situací by bylo, pokud 

bych v každé „identifikační části" měla stejné procentuální zastoupení pro jednotlivou 

kategorii, ale předmětem mé práce není sehnat respondenty přesně zapadající do 

požadavků statistických pravidel, přestože jsme oslovila všechny školy spadající do 

mého výběru a očekávala větší návratnost. Identifikační údaje budu dále porovnávat 

s otázkami dotazníků. 

Místo působení učitele (související graf LOKALITA) je zásadním bodem mé práce, 

která má zjistit, zda je rozdíl v informovanosti, vnímání a řešení problematiky poruch 

příjmu potravy mezi pedagogy ze dvou různých lokalit. 

T. ,. . , ,, , .LUH,, na celou situaci. Někteří pedagogové - muži-Pohlaví je zajímavé z hlediska náhledu na ceiou miu* 
_„„mť>matikou PPP méně než ženy. Předpokládala-li 

JSOU dle mého názoru seznámeni s problematiKou 
„ , , „ i n m i n nroblému informován ve škole, očekávala bych, že nikdo z pedagogů nebyl o tomto proDiemu 

bych od žen včtšf i n f o r m o v a n o s t z důvodu vétSÍ r o d n o s t i tohoto onemocnéni právě 

u ž e n , d á l e z d ů v o d u m é h o p o h l e d u na uč i t e lky j a k o m a t k y d o s p l v a j l e í e h d c e r a z 

, , x . nhe7námením s touto problematikou mezi 
posledního důvodu mé zkušenosti s obeznamci 

nepedagogy muži a ženami ve společnosti. 

- „ ř ^ H n n k l á d á m m e n š í i n f o r m o v a n o s t o t o m t o 
Z j i š ť o v á n í v ě k u m á d ů v o d v t o m , z e p r e d p o R i a o a m 

4 Hiř» mého názoru se dříve ve školství o PPP onemocnění u starších pedagogů, protože dle meno naz 

t o l ik n e u v a ž o v a l o . 

K a t e g o r i e v z d ě l á n í j e d ů l e ž i t á p r o z j i š tění , z d a j s o u v y s o k o š k o l s k y v z d ě l a n í p e d a g o g o v é 

informovanější o PPP než jejich kolegové-nevysokoškoláci. 

• 1. Hn tř m í rv že u uč i te lů s de l š í p r a x í by j e j i c h 
P r a x e m ů ž e ov l i vn i t o d p o v ě d i uč i t e lu d o t e m í r y , z e 

XI uvazovat na větší odbornost, nebo na druhé odpovědi měly být „správnější" a měly by ukazovat n 
{ t í m j e práce učitelu více uzavřena mezi 

straně poukázat na problém, že čím delší praxe, tun j p 
. nřiiímat nové informace a trendy ve 

staré mantinely a tito učitelé nejsou schopni přijímat 

vzdělávání. 

Typ a druh školy má informativní charakter (zároveů je spoiu s l o k n o u působeni 

Pedagogů předmětem mé práce), zda přistupuji uěitelé z různých typu a druhu škol jrnak 

k celému problému PPP. 
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Třídnic tv í . T ř í d n í b y m ě l bý t t ím, k d o z n á ž á k y ne jv í ce , k d o s n i m i j a k o p r v n í ř e š í 

p r o b l é m y , k d o j e d á l e s m ě r u j e ( v t o m t o p ř í p a d ě k v ý c h o v n é m u p o r a d c i ) , k d o by m ě l 

vědět, ž e PPP ex i s tu j í . S a m o z ř e j m ě z á l e ž í v ž d y n a o s o b n o s t i uč i t e l e , a l e t ř í d n í u č i t e l j e 

p o v ě ř e n t ř í d n i c t v í m t a k é p r o t o , a b y žác i vědě l i , n a k o h o s e v e š k o l e m o h o u obrá t i t . 

V ý c h o v n ý p o r a d c e j e n a š k o l e n e j p o v o l a n ě j š í o s o b o u ( n e z a b ý v á m s e z d e š k o l n í m 

m e t o d i k e m p r e v e n c e a š k o l n í m p s y c h o l o g e m , p r o t o ž e v s o u č a s n é d o b ě n e j s o u na v š e c h 

ško lách ) , k t e r á b y m ě l a v ě d ě t , c o j s o u P P P , j a k s e p r o j e v u j í , j a k á j e p r e v e n c e t o h o t o 

onemocněn í . M ě l by ale také vědět , že on není oprávněn k řešení tohoto problému, a le 

j e p o v i n e n n a s m ě r o v a t ž á k a k o d b o r n í k o v i , a t o k o d b o r n í k o v i , k t e r ý má P P P 

V k o m p e t e n c i . V ý c h o v n ý p o r a d c e j e v z d ě l á v á n v e vě t š í m í ř e n e ž j e h o k o l e g o v é 

n e v ý c h o v n í p o r a d c i a o č e k á v á m , že se to p r o j e v í i na o d p o v ě d í c h v m é m d o t a z n í k u . 
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3.2 OTÁZKA ČÍSLO 1 

Byl/a jste během svých studií na fakultě seznámen/a s problematikou poruch příjmu 
potravy? 

První otázka, kterou jsem pedagogům v dotazníku položila, byla zaměřena na jejich 
subjektivní hodnocení, které nelze s jistotou potvrdit či ověřit. Možnosti odpovědí byly 

tři, a to následující: ano, dostatečně; informací bylo málo; vůbec jsem nebyl/a 

seznámen/a. 

Tabulka č.l, PŘE] HLED 
Odpověď Ano Málo Vůbec Neuvedeno 

Počet 13 28 76 3 

Graf č. 1 

Na výše vyobrazeném grafu vidíme, že 63% učitelů ze zkoumaného vzorku má pocit, 

že s problematikou PPP nebyli na škole seznámeni vůbec. Nabízí se otázka, co když 

seznámeni byli a pouze si to nepamatují? Ale i to by znamenalo jisté nedostatečnosti 

v efektivitě vzdělávání. 

U této otázky nehraje roli pohlaví , praxe, ani skutečnost , zda je učitel třídním, neboť 

tyto faktory nebyly při studiu na pedagogických školách a fakultách ftiÓlffl, co by 
ovlivnilo vzdělávací obsah. Rozdíl by mohl být mezi různými lokalitami, ale zde se opět 

nabízí otázka, zda učitelé studovali v kraji, ve kterém nyní působí. Proto jsem ani 
odpovědi podle tohoto údaje nevyhodnocovala. Zaměřila jsem se na rozdíl mezi 
různými věkovými skupinami, ale jak je vidět v následující tabulce, rozdíly mezi věkem 
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učitelů a jejich odpověďmi na tuto otázku se nijak neliší. U možnosti - ano dostatečně-

je poměr mezi učiteli shodný, pouze v kategorii 40-44 let jsou tři učitelé, kteří mají 

pocit, že byli dostatečně seznámeni, ale přepočítáme-li číslo k celkovému počtu 

pedagogů v této kategorii, jsou na tom zcela stejně jako ostatní. Dostatečně byli 

seznámeni učitelé mezi 30-34 roky, kteří takto odpovídají z dvaceti procent. U druhé 

možnosti - informací bylo málo- jasně vyčnívá kategorie mezi 25-29 lety.U třetí 

možnosti - vůbec jsem nebyl/a seznámen/a- největší počet těchto odpovědí se vyskytuje 

u věkové kategorie 55-59 let a to celými 89 procenty. Záměrně nepočítám pedagoga ve 

věku 20-24 let, který je v této kategorii sám a zaujímá tak svojí odpovědí celých sto 

procent. Podle níže vyobrazené tabulky nelze jednoznačně říci, že by někteří 

pedagogové byli během svých studií vzdělávání v tomto problému na jiné úrovni, než 

jejich kolegové. 

Tabulka č. 2, VĚK 

Ano Málo Vůbec Neuvedeno Celkový 
součet 

20-24let 1 (100%) 1 

25-291et 1 (13%) 3 (38%) 4 (49%) 8 

30-341et 2 (20%) 3 (30%) 5 (50%) 10 

35-391et 2 (12%) 2 (12%) 13 (76%) 17 

40-44let 3 (12%) 5 (19%) 18(69%) 26 

45-491et 2 (8%) 8 (33%) 13 (55%) 1(4%) 24 

50-541et 2 (13%) 5 (33%) 7 (47%) 1 (7%) 15 

55-591et 1(11%) 8 (89%) 9 

60-64let 1 (10%) 1 (10%) 7 (70%) 1 (10%) 10 

Celkový 
součet 13 28 76 3 120 

Rozdíl v odpovědích by měl být podle vzdělání učitelů. Lidé s vysokoškolským 

b ě l á n í m by o tomto problému měli být informováni více, než lidé bez 

vysokoškolského vzdělání. Ale jak je možno vyčíst z tabulky, pouhých 10% 
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vysokoškoláků tvrdí, že byli seznámeni s poruchami příjmu potravy dostatečně a 15% 

lidí bez vysoké školy si vybrali možnost dostatečných informací. Záleží, zda by se toto 

číslo zachovalo i při větším počtu než je 13 pedagogů a nejedná se pouze o náhodu. 

Pokud by se nejednalo o náhodu, znamená to, že více informací dostali během studií 

lidé bez vysokoškolského vzdělání? Možnost -vůbec jsem nebyl/a seznámen/a- si 

vybralo 62% vysokoškoláků a 77% učitelů bez vysokoškolského vzdělám, což už by 

odpovídalo předpokladům, že pedagogové bez vysokoškolského vzdělání byli o tomto 

Problému informování méně než pedagogové s vysokoškolským vzděláním. 

Tabulka č. 3, VZDĚLÁNÍ ** V 

Ano Málo Vůbec Neuvedeno Celkový 
součet 

Vš vzdělání 11 (10%) 27 (25%) 66 (62%) 3 (3%) 107 

Ostatní 
___vzdělání 2(15%) 1 (8%) 10 (77%) 13 

Celkový 
___součet 13 28 76 3 120 

ri^Hlkač. 4, SKOl Í.A . 

škola Ano Málo Vůbec Neuvedeno Celkový 
součet 

ZŠ 13 (45%) 16(55%) 29 

Zš praktická 12 (46%) 14 (54%) 26 

SŠ 62 (95%) 3 (5%) 65 

Celkový součet 13 28 76 3 120 

Výsledky podle typu a druhu školy, kde pedagog působí, jsou překvapivé. Nejvíce 

informací o PPP se dostalo pedagogům ze základních škol, naopak ani jeden 

středoškolský pedagog nebyl během svých studií seznáme s PPP. Tato skutečnost by se 
m ě la projevit i na dalších odpovědích. 
p « m ý rozdíl bychom mohli nalézt i ve skuteínosti, zda je néitel výchovným poradcem 
či nikoli. 
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fabulkač^VVÝCHOYNÍ PORADCI • 211 9 

Ano Málo Vůbec Neuvedeno Celkový 
součet 

Výchovný 
___J>oradce 3 (17%) 5 (28%) 10(55%) (0%) 18 

^evýchovný 
__Poradce_ 10(10%) 23 (23%) 66 (64%) 3 (3%) 102 

Celkový 
-____součet 13 28 76 3 120 

17 % učitelů, kteří působí jako výchovní poradci zvolilo možnost - ano, dostatečně. 28 

% uvedlo možnost druhou (informací bylo málo) a 55 % nebylo seznámeno vůbec. 

Odpovědi učitelů nepůsobících jako výchovný poradce jsou procentuelně vyjádřeny 

následovně. Ano, dostatečně- 10%, informací bylo málo - 23 %, vůbec jsem nebyl/a 

seznámen/a - 64 %. Odpovědi výchovných poradců jsou velmi blízko odpovědím jejich 
koJegů (i když nepatrný rozdíl lze pozorovat) nevýchovných poradců, ačkoli by měli 

výchovní poradci být s tímto problémem seznámeni nejvíce z celého pedagogického 

sboru (vyjma školních metodiků prevence a psychologů). 
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ZHODNOCENÍ PRVNÍ OTÁZKY 

Nadpoloviční většina učitelů je přesvědčena, že s poruchami přijmu potravy se během 

studií nesetkala, nebyly jim podány žádné informace, a to ani v mnou očekávaném 

porovnávání odlišných věkových kategoriích či rozdílném vzdělání. 

Velmi rozdílné výsledky jsou v porovnání r ů z n ý c h typů ( d r u h ů ) škol, n a kterých 

pedagogové působí, středoškolští učitelé uvádějí, že nebyli vůbec seznámeni s PPP, 

kdežto učitelé ze základních škol se 45% mají pocit, že byli seznámeni dostatečně. 

Vysvětlením je skutečnost, že budoucím středoškolským pedagogům jsou více 

předkládány odborné informace dle jejich aprobace, kdežto u budoucích pedagogů 

základních škol je asi více kladen důraz na všeobecný základ. Zajímavé je, že speciální 

pedagogové nejsou v informovanosti na první příčce, přestože PPP jsou jedna z forem 

poruch chování a studenti speciální pedagogiky by s ní měli být seznámeni. 

Jediná skupina, která se ve z k o u m a n é m vzorku odlišuje a zčásti splňuje mé předpoklady 

(větší informovanost díky roli výchovné poradce) jsou výchovní poradci. Z jejich 

odpovědí lze usuzovat, že skoro polovina z nich o této problematice ví z dob studií. Ale 

výchovní poradci by měli mít v současnosti postgraduální studium, a tak by číslo 55% 

pro možnost -vůbec jsem nebyla seznámena- mohlo vypadat velmi negativně. Více než 

polovina výchovných poradců z mého průzkumu nedostala na škole žádné informace o 

poruchách příjmu potravy? Na tuto otázku nelze hledat v mé práci odpověď, nevíme, 

zda je chyba na straně vzdělávací instituce, nebo samotných zapomnětlivých poradců, 

ale každopádně je pro mě toto vysoké číslo zarážející. 
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3.3 OTÁZKA ČÍSLO 2 

Co všechno dle Vašeho názoru spadá do poruch příjmu potravy? 

Druhá otázka dotazníku je otevřená, učitelé neměli záměrně možnost vybírat z předem 
daných možností, aby nemohli „tipovat" a jasněji se tak ukázalo, zda ví či neví, o jaký 

problém se jedná. 

Vzhledem k tomu, že odpovědi byly různorodé, vytvořila jsem několik skupin, do 
kterých jsem je zařazovala. První skupina byly pouze odpovědi anorexie a bulimie. Kdo 

odpověděl anorexie, bulimie a záchvatovité (nutkavé) přejídání, byl zařazen do skupiny 

druhé. Třetí skupinu utvořily odpovědi anorexie, bulimie, obezita, čtvrtá skupina 

zahrnuje anorexie, bulimie a ještě něco např. celiakie, poruchy střev, nechutenství. 

Sporné či nejasné odpovědi jsou zahrnuty ve skupině páté, kam jsem umístila 

i odpovědi typu: rozštěp patra, nevyvinutý žaludek, celiakie a zauzlení střev. Pokud 

někdo na tuto otázku neodpověděl, byla jeho odpověď započítána do šesté skupiny-
neuvedeno. 

Odpověď 1) A,B 2) A, B, 
ZP 

3) A, B, 
obezita 

4) A, B, 
ostatní 5)ostatní 

6) 
neuvede 

no 

Počet 43 7 13 27 20 10 

Graf č. 2 

6; 10; 8% 

5; 20; 17% 

4; 27; 23% 2; 7; 6% 

3; 13; 11% 

1; 43; 35% • 1 A B 

• 2 A B, 2P 
• 3 a B, obezita 

ffl4A B, ostatní 

• 5 ostatní 

Q6neuvedeno 
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35% ze všech respondentů ví, že anorexie a bulimie je onemocnění poruch příjmu 

potravy a pouhých 6% zná i fakt, že ZP může být též onemocněním. Varující je ěíslo 

17% u páté skupiny ostatní. Velmi vysoké procento vzhledem k závažnosti 

nemoci.Odpovědi na tuto otázku níže porovnávám se všemi „identifikačními" údaji, 

i když mohou být někdy irelevantní (viz. vysvětlení níže). 

Igbulka Č.7, LOKALITA 2 

1) 
A,B 

2) 
A, B, 

ZP 

3) 
A, B, 

o b e z i t a 

4) 
A, B, 

os ta tn í 

5) 
os ta tn í 

6) 
Neuvede 

n o 

Celkový 
součet 

P r a h a 23 (33%) 4 (6%) 9(13%) 17(25%) 10 (14%) 6 (9%) 69 

Východní 
Cechy 20 (38%) 3 (6%) 4 (8%) 10 (20%) 10(20%) 4 (8%) 51 

Celkový 
součet 43 7 13 27 20 10 120 

Rozdíl v odpovédích není dle odlišné lokality nijak výrazný. Učitelé z východníeh Čech 

odpovéděli častěji možnost prvni (anorexie. baltaie) a páton (ostatní), naopak praiStí 
v. , , „^„r^ní ve třetí a čtvrté skupině. Rozdíl mezi učitelé mají větší procentuální zastoupeni ve ireu a 
, v , a řesté skupiny není výrazný. 28% učitelů odpověďmi, které se zařadily do druhé a sesie 3 

- i '„v, neuvádí MA a MB do poruch příjmu 2 východních Čech a 23% pražských ucitelu neuvdui 

Potravy (pátá a šestá skupina odpovědí). 



Ani pohlaví nehraje velkou roli v rozdílných odpovědích jak ukazuje tabulka níže. 

Zajímavý je fakt, že druhou a třetí skupinu odpovědí nenapsal ani jeden muž. 

Tabulka č.8, POHLAVÍ 2 

Pohlaví 
1) 

A,B 

2) 
A, B, 

ZP 

3) 
A, B, 

obezita 

4) 
A,B, 

ostatní 

5) 
ostatní 

6) 
Neuvede 

no 

Celkový 
součet 

Muž 7 (37%) 5 (26%) 5 (26%) 2(11%) 19 

Žena 36 (35%) 7 (7%) 13 (13%) 22 (22%) 15(15%) 8 (8%) 101 

Celkový 
součet 43 7 13 27 20 10 120 

Porovnávání odpovědi učitelů dle jejich věku (viz.tabulka č.9 dále) nemá skutečnou 

výpovědní hodnotu, neboť jednotlivé věkové skupiny jsou málo početné a ve věkovém 

rozmezí 20-24 let je pouze jeden učitel a jeho odpověď - anorexie, bulimie a ostatní -

zaujímá 100% z celkového počtu učitelů ve věku 20-24 let. Pro zajímavost i přesto 

uvádím ke každé skupině odpovědi tu věkovou skupinu učitelů, která ji odpovídala 

nejčastěji. První skupinu (anorexie, bulimie) obsadili se 67% odpovědí učitelé ve věku 

55-59 let. Druhou skupinu (anorexie, bulimie, záchvatovité/nutkavé přejídání) nejčastěji 

odpovídali učitelé ve věku 35-39 let a to z 18%. Třetí odpověď ( anorexie,bulimie, 

ostatní) uvedli nejčastěji (29%) opět učitelé ve věku 35-39 let. Jak již bylo zmíněno, 

čtvrtou skupinu zaujímá učitel ve věku 20-241et (100%). Ostatní odpovědi nejčastěji 

psali respondenti z věkové skupiny 25-29 let ( 37%). 
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Tabulka č.9, VĚK 2 

Věk 
1) 

A,B 

2) 
A, B, 
ZP 

3) 
A, B, 

obezita 

4) 
A, B, 

ostatní 

5) 
ostatní 

6) 
Neuvede 

no 

Celkový 
součet 

20-24let 1 (100%) 1 

25-29let 1 (13%) 1 (13%) 1 (13%) 2 (24%) 3 (37%) 8 

30-34let 2 (20%) 1(10%) 1 (10%) 4 (40%) 1 (10%) 1 (10%) 10 

35-39let 6 (35%) 3 (18%) 5 (29%) 1 (6%) 2 (12%) 17 

40-44let 12 (45%) 5 (19%) 3 (12%) 3 (12%) 3 (12%) 26 

45-49let 8 (34%) 1 (4%) 1 (4%) 8 (34%) 4(16%) 2 (8%) 24 

50-54let 4 (27%) 5 (33%) 4 (27%) 2 (13%) 15 

55-59let 6 (67%) 1 (11%) 2 (22%) 9 

60-64let 4 (40%) 1 (10%) 2 (20%) 3 (30%) 10 

Celkový 
součet 43 7 13 27 20 10 120 

U u^io nrl no vídali ve větší míře lidé s vysokoškolským Odpověď pouze anorexie a bulimie odpoviuan 

L ; • • „ vňrhvatovité přejídáni naopak lidé bez vysokoškolského vzděláním. Anorexie, bulimie a zachvatovue J 
, ,• „ nhprita-tuto odpověď opět psali častěji učitelé vzdělání (15 %), anorexie, bulimie a obezita imo 
, ,Av „„nrexie bulimie a ostatní. Různé jiné možnosti vysokoškoláci stejně jako odpoved anorexie, 

\ „ s i^kkého vzdělání (32 %). Je vidět, že učitelé bez psali ve větší míře učitelé bez vysokoskolskeho vzae v 
, v _.Jrti:i; možnost ostatní a nebo neuvedli žádnou vysokoškolského vzdělání častěji zvolili moznos 

x 1 4 wcokoškoláci zvolili první až čtvrtou skupinu odpovědí odpověď. Naproti tomu učitele v y s o k o s K o u u , 

. lirT1i^ ze 78%, kdežto učitelé nevysokoškoláci dle (pokaždé se objevuje anorexie a bulimie) ze 
• o bulimie spadají do poruch příjmu potravy pouze ze těchto odpovědí ví, že anorexie a bulimie spau j 

53%. Dalo by se tedy říci, že pedagogové s vysokoškolským vzděláním ve větší míře ví, 

ž e MA a MB jsou PPP, ale n e v y s o k o š k o l s k y vzdělaní pedagogové převládají ve 
. hllnmie a záchvatovité přejídání. Nelze z toho však „správné" odpovědi anorexie, bulimie a z , 

, , školáků ie velmi málo, „správně odpověděli pouze vyvozovat závěry, neboť n e v y s o k o s k o i a K U j e 

„ ,„. onrávně" 5 Také jich je ale nepomerně více. 2, kdežto vysokoškoláků odpovědělo „správné 
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K p l a t n ě j š í m z á v ě r ů m b y by lo m o ž n o doj í t a ž př i d a l š í m p r ů z k u m u n a v ě t š í m p o č t u 

uč i te lů . 

T a b u l k a č . 1 0 , V Z D Ě L Á N Í 2 

1) 
A,B 

2) 
A, B, 

ZP 

3) 
A, B, 

obezita 

4) 
A, B, 

ostatní 

5) 
ostatní 

6) 
Neuvede 

no 

Celkový 
součet 

v š 
vzdělání 40 (38%) 5 (5%) 13 (12%) 25 (23%) 16(15%) 8 (7%) 107 

ostatní 
vzdělání 3 (23%) 2(15%) 2 (15%) 4 (32%) 2 (15%) 13 
Celkový 
součet 43 7 13 

2 7 
20 10 120 
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První skupinu odpovídali nejčastěji učitelé s praxí 30-421et ( 54 %), druhou skupinu 

učitelé s praxí 1-4 roky (22 %), třetí skupinu odpovědí učitelé s praxí 15-191et (37 %), 

čtvrtou a pátou skupinu odpovědí učitelé s praxí v rozmezí mezi 1 až 4 roky (45 % a 22 

%). Učitelé s praxí 5-9 let nejčastěji na otázku neodpověděli (29 %). Stejně jako u 

vzdělání, ani zde nelze příčinu takovýchto čísel hodnověrně vysvětlovat, protože jsou 

jednotlivé kategorie zastoupeny v malém množství učitelů, ale oproti vzdělání nejsou 

mezi počty v různých kategorií takové rozdíly. To, že první možnost - anorexie, 

bulimie- odpověděli nejčastěji učitelé s praxí 30-42 let by mohlo souviset s faktem, že 

ZP není mezi veřejností (ani odbornou) tolik a tak dlouho vnímáno jako porucha příjmu 

potravy. Učitelé s takto dlouhou praxí se svým věkem jistě přibližují důchodu a je 

pozitivní a podle mého očekávání překvapující, že i přesto uvedli pouze z 8 % jako PPP 

pátou skupinu odpovědí, tedy ostatní. 

Tabulka č . l l , PRAXE 2 

Praxe 1) 
A,B 

2) 
A, B, 

ZP 

3) 
A, B, 

obezita 

4) 
A, B, 

ostatní 

5) 
ostatní 

6) 
Neuvede 

no 

Celkový 
součet 

Neuvedeno 1 (50%) 1 (50%) 2 

1-4 let 1 
(11%) 2 (22%) 4 (45%) 2 (22%) 9 

5-9 let 5 
(29%) 1 (6%) 2 (12%) 2 (12%) 2 (12%) 5 (29%) 17 

10-Mlet 6(30% 
) 3(15%) 3(15%) 5(25%) 3(15%) 20 

15-191et 3 
(21%) 

5 (37%) 2 (14%) 3 (21%) 1 (7%) 14 

20-241et 15 
(50%) 

3 (10%) 7 (23%) 5 (17%) 30 

25-291et 6 
(39%) 1 (7%) 4 (27%) 3 (20%) 1 (7%) 15 

30-42let 7 
(54%) 

3 (23%) 1 (8%) 2 (15%) 13 

Celkový 
součet 43 7 13 27 20 10 120 
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Odpovědi učitelů podle typu (druhu) školy, kde působí, se výrazně neliší. 

Tabulka č.12, ŠKOLA 2 _ , t 

Škola 1) 
A,B 

2) 
A, B, 

ZP 

3) 
A, B, 

obezita 

4) 
A, B, 
ostatní 

5) 
ostatní 

6) 
Neuvedeno 

Celkový 
součet 

ZŠ 9(31%) 2(7%) 5(17%) 8 (28%) 5(17%) 29 

ZŠ praktická 9(31%) 4(15%) 6(23%) 4(15%) 3 (12%) 26 

SŠ 25 
(38%) 5 (8%) 4 (6%) 

13 
(20%) 

11 
(17%) 7(11%) 65 

Celkový 
součet 43 7 13 27 20 10 120 

Zda je učitel třídním hraje roli při jejich odpovědích takto: první skupina odpovědí se 

častěji objevila u třídních (41 %), druhá u netřídních (8 %), třetí u třídních (16 %), 

čtvrtá skupina u netřídních (28 %) a pátá skupina u netřídních (24 %). Rozdíly mezi 

třídními a netřídními nejsou nijak hrozivě odlišné. Budu-li stejně jako v předchozích 

částech brát za správnou odpověď skupinu 1-4, jsou třídní učitelé více informováni 

o tom, co spadá do poruch příjmu potravy. Vysvětlením mi je fakt, že učitel pověřen 

třídnictvím se více zajímá o problematiku mládeže, nesouvisející pouze se školou. 

V rámci dalšího vzdělávání navštěvuje i školení, která se netýkají pouze odbornosti 

různých předmětů jak tomu může být u učitelů, kteří nejsou třídní a jsou posíláni na 

školení, týkající se jimi vyučovaných předmětů. 

Tabulka č. 13, TŘÍDNICTVÍ 2 — • * ̂  5 

1) 
A,B 

2) 
A, B, 

ZP 

3) 
A, B, 

obezita 

4) 
A, B, 
ostatní 

5) 
ostatní 

6) 
Neuvedeno 

Celkový 
součet 

Třídní 29 
(41%) 3 (4%) 

11 
(16%) 

13 
(19%) 8(11%) 6 (9%) 70 

Netřídní 14 
(28%) 

4 (8%) 2 (4%) 
14 

(28%) 
12 

(24%) 4 (8%) 50 

Celkový 
součet 43 7 13 27 20 10 120 
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Odpovědi výchovných poradců jsou následující: 

Tabulka č.14, VÝCHOVNÍ PORADCI 2 

1) 
A,B 

2) 
A, B, 

ZP 

3) 
A, B, 

obezita 

4) 
A, B, 

ostatní 

5) 
ostatní 

6) 
Neuvedeno 

Celkový 
součet 

Výchovný 
poradce 10(55%) 1 1 3 (16%) 2(11%) 1 18 

Nevýchovný 
poradce 33(31%) 6 (6%) 12(12%) 24(24%) 18(18%) 9 (9%) 102 

Celkový 
součet 43 13 27 20 10 120 

Výchovní poradci měli větší procentuální zastoupení pouze v odpovědích patřících 

k první skupině. 55 % výchovných poradců odpovědělo, že do poruch příjmu potravy 

spadá anorexie a bulimie. V ostatních skupinách odpovědí odpovídali v menší míře než 

jejich kolegové. Tato čísla vypovídají dle mého názoru o tom, že výchovní poradci se s 

Poruchami příjmu potravy setkávají častěji v praxi než jejich kolegové-nevýchovní 

Poradci. Proto také 55% poradců ví, že mezi PPP spadá MA a MB. Myslím si, že 11 % 

s odpovědí ostatní a 6% u možnosti neuvedeno by se u výchovných poradců nemělo 

vyskytovat. 

- 73 -



ZHODNOCENÍ DRUHÉ OTÁZKY 

Původním záměrem této otázky bylo zjistit, kolik pedagogů ví, že do poruch příjmu 

potravy nespadá pouze MA a MB, ale také ZP. Po vyhodnocení všech dotazníků 

a zjištění, že tento fakt ví jen 6% pedagogů, jsem změnila pohled na otázku a prioritní 

se pro mě stává, kolik pedagogů ví, že MA a MB jsou PPP. Setkala jsem se také s tím, 

že někteří pedagogové vnímají obezitu a ZP jako totéž, pouze je častěji napadlo 

pojmenování obezita, a proto je také skupina odpovědí anorexie, bulimie, obezita 

zastoupena častěji než skupina anorexie, bulimie a záchvatové přejídání. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že vědomosti učitelů nejsou nijak odlišné. Samozřejmě 

u každé otázky lze rozdíly najít, ale ne tak markantní. Velkou roli nehraje lokalita, 

pohlaví, typ (druh) školy, praxe, věk, vzdělání, třídnictví ani výchovné poradenství. U 

některých skupin odpovědí převažují jedni, u dalších skupin druzí. Vzhledem k tomu, že 

otázka byla otevřená, jsou odpovědi velmi různorodé (proto také tolik kategorizačních 

skupin odpovědí), ale myslím, že celkově je povědomí o poruchách příjmu potravy 

(prozatím hovořím o onemocněních, které se sem zařazují) dobré, více než nadpoloviční 

většina učitelů ví, o co se jedná. Mnoho z nich však připojuje i další onemocnění, které 

do této skupiny nepatří a dle mého názoru by měli být informováni více do hloubky. 

V dalších otázkách se budu pro větší přehlednost zabývat pouze 

»identifikačními" skupinami , které jsou pro tuto práci stěžejní (rozdíl lokalit a škol) 

a nebo takových, které by měly a mohly hrát roli v rozdílném přístupu k žákům 

(výchovný poradce, třídní). 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Myslíte, že je ve Vašich kompetencích řešit tento problém (poruchy příjmu potravy), 

pokud se u Vašeho žáka (studenta) objeví? 

Na tuto otázku bylo možné odpovědět vybráním si z předepsané škály - ano, částečně 

ano, ne. Otázka byla položena takto z důvodů ověření, zda učitelé mají povědomí o 

svýeh povinnostech. Nikdo kromě výchovného poradce by se neměl zabývat řešením 

Poruch příjmu potravy, pouze by měl žáka (studenta) nasměrovat k odbornému vedení. 

Rozdílné odpovědi by měly být především u třídních učitelů a výchovných poradců. 

Tabulka č. 15, PŘEHLED 3 - ^ • « a v - . 1 J , r f t l i n L 

__ Odpověď 
n u 3 

Ano Částečně Ne 
Počet 7 80 33 

Graf Č. 3 

ano; 7; 6% 

66% 

otázku odpovědělo všech 120 respondentů, nikdo ji neopomenul. Porovnávání 

'okalit nepřináší žádné velké rozdíly, stejně jako předešlá otázka. Že mají kompetence 
řeš>t tento problém si více myslí učitelé z východních Čech, ale zároveň si i více myslí, 
že je nemají, takže i kdybychom započítali, že mezi těmito pedagogy, kteří odpověděli 

^ jsou výchovní poradci, kteří by takto odpovědět měli, nedojdeme k žádným 

°dlišnostem, neboť poměr poradců je vyrovnaný (Praha-10, východní Čechy-8) 
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a nemůžeme bez dalších podrobnějších analýz dospět k jednoznačným závěrům o větší 

informovanosti učitelů z jedné lokality. 

Tabulka č. 16, LOKALITA 3 

Lokalita Ano Částečně Ne Celkový 
součet 

Praha 3 ( 4%) 50 (73%) 16 (23%) 69 

Východní 
Čechy 4 (8%) 30 (59%) 17(33%) 51 

Celkový součet 7 80 33 120 

Typ (druh) školy rozhodoval při volbě odpovědi první-a/io. Na základní škole praktické 

si ani jeden pedagog nemyslí, že by měl tento problém řešit. Jsem si jistá, že z dvaceti 

šesti zde uvedených pedagogů základní školy praktické je alespoň jeden výchovným 

Poradcem a měl by odpovědět ano, ale vybral si jinou možnost. Na střední škole si to 

myslí dva učitelé, což jsou pouhá 3% a na základní škole je počet nejvyšší. Pět učitelů 

(17 o/o) cítí, že má kompetence řešit PPP. Tento rozdíl může být způsoben osobnějším 

Přístupem k dětem na základní škole a pocitem, že středoškoláci už jsou starší, 

rozumnější, zodpovědnější, poučenější a není třeba jim tolik zasahovat do soukromí 

Jako dětem ze základní školy. 

^Hlkg_č. 17, ŠKOLA 3 9 
Ano Částečně Ne Celkový 

součet 

z š 5 (17%) 17(59%) 7 (24%) 29 

ZŠ praktická 18(69%) 8(31%) 26 

SŠ 2(3%) 45 (69%) 18(28%) 65 

Celkový součet 7 80 33 120 
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Mezi pedagogy třídními a netřídními se předpokládaný rozdíl výrazně větší 

angažovanosti třídních učitelů neprojevil. Procenta jsou vyrovnaná. 

T a b u l k a é . 18, TŘÍDN1CTVÍ 3 

Ano Částečně Ne Celkový 
součet 

Třídní 5 (7%) 47 (67%) 18(26%) 70 

Netřídní 2 (4%) 33 (66%) 15 (30%) 50 

Celkový součet 7 80 33 120 

Mezi výchovnými poradci a „nevýchovnými poradci" zaznamenávám větší rozdíl 

Vjejich odpovědích (což by mělo být). Bohužel ho zaznamenávám na nesprávných 

místech. 17% poradců ví, že by tento problém řešit mělo a naštěstí pouhá 4% 

.^výchovných poradců" má také tento názor. Pozitivní je fakt, že vzorek pedagogů bez 

výchovného poradenství je velký, můžeme tedy ěís.o 4% brát jako reálný obraz. 

Zarážející je u možnosti «no pouhých 17% výchovných poradců. Výchovný poradce je 
fpčj] Samozřejmě neléčil, ale řešil (tak na škole od toho, aby právě takovéto problémy resu. aamu j 

VP třídách, pohovor se žákem, informace zněla i otázka). Což znamená prevence ve tnaacn, y 

0 tomto onemocnění, doporučení adekvátních odborníků. Částečně řešit by měli 

1 ostatní pedagogové tak, že odešlou žáka k výchovnému pomdci a nebudou problém 

Přehlížet, tak jak uvedli ze 67%. 

Tabulka ě. 19, VÝCHOVNÍ PORADCI^ 

V ý c h o v n ý 
. p o r a d c e 

N e v ý c h o v n ý 
- _ £ o r a d c e 

Celkový součet 

Ano Č á s t e č n ě 

3(17%) 12 (66%) 

4 (4%) 68 (67%) 

80 

Ne 

3 (17%) 

30 (29%) 

33 

Celkový 
součet 

18 

102 

120 

P e d a g o g ů m by l p o n e c h á n p r o s t o r n a r o z v e d e n í j e j i c h o d p o v ě d í , n e v y u ž i l i t o h o v š a k 

č i c h n i , a l e i t a k dá l e z a z n a m e n á v á m ( b e z v y h o d n o c o v á n í p r o c e n t u á l n í h o z a s t o u p e n í ) 

° ° P e d a g o g o v é v š e c h n o uvedl i . 
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Při odpovědi ano, jsem se ptala jakl 

. informace rodičům o problému ( 3 odpovědi, z toho 1 třídní, 1 třídní i výchovný 

poradce, 1 netřídní a nevýchovný poradce) 

• rozhovor (2 odpovědi, z toho 1 třídní) 

. začlenit do výuky, poskytnout informace o PPP, vlastní příklad, diskuze o 

módních trendech a o výživě ( 1 netřídní, nevýchovný poradce) 

• zajistit jim odbornou pomoc(psychiatr) (1 třídní) 

• zjistit příčinu (1 třídní) 

Při odpovědi částečně ano, jsem se také ptala M? Někteří napsali pouze jednu činnost, 

jiní naopak vyjmenovali celou škálu, a proto nelze sčítat odpovědi jak jsem je vypsala 

níže, protože někdo je započítán vícekrát. 

• kontaktovat rodiče (21) 

• konzultace s rodiči (15) 

• konzultace (12) 

• diskuze (11) 

• odkaz na instituce plus spolupráce (10) 

• spolupráce s rodiči (10) 

• prevence (7) 
• doporučit lékaře, linku důvěry, pedagogicko psychologickou poradna, poradce, 

psychologa (5) 

• dát kontakt na lékaře (4) 

• domluva (4) 

• rozhovor s jeho přáteli (4) 

• spolupráce s lékařem (4) 

• kontaktovat školního psychologa ( 3) 

• informace (3) 

• dohled (2) 

• kontaktovat výchovného poradce (2) 

• rada (2) 
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• být vzorem vlastním postojem (1) 

• domluva s kamarády ( 1 ) 
• hledat příčinu (1) 

• kontaktovat lékaře (1) 
• kontaktovat psycho loga (1) 

• kontaktovat sociálku (1) 

• kontrola v jídelně (1) 

• obrátit se na Boha (1) 

• pomoc (1) 

• předat do péče odborníků (1) 

• přimět k řešení s kompetentní osobou ( 1) 

• přimět k řešení s rodiči (1) 

• přimět k řešení s školním psychologem (1) 

• psychická podpora (1) 

• psychická podpora „Když nejsi hubená, jsi hezčí." (1) 

• rozložení školních povinností (1) 

• spolupráce s rodiči a školním psychologem (1) 

• spolupráce s výchovným poradcem (1) 

• trpělivým vysvětlováním (1) 

• upozornit na problém a sledovat dítě (1) 
• vyhledat pomoc a nasměrovat na již dohodnutou schůzku (1) 

• zajištění potravy a tekutin (1) 

P " odpovědi ne, jsme se ptala, koho je to kompetence? Opět někteří pedagogové uváděli 
VlCe institucí zároveň, např. rodiče a psychiatr. 

• rodičů (30) 
• lékaře (15) 

• psychologa (5) 

• psychiatra (4) 

• odborníka (3) 

• výchovného poradce (2) 
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pedagogicko psychologické poradny (1) 

specialisty na výživu (1) 

třídního (1) 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Zajímavé je, že na tuto otázku odpověděli všichni účastnící se pedagogové. Snad jim 

pomohla škála odpovědí, které byly krátké a jasné. Tato otázka opět neukázala rozdíly 

o odlišném povědomí o poruchách příjmu potravy mezi lokalitami a třídními, ale mezi 

různými školami, kde učitelé působí a mezi tím, zda jsou či nejsou výchovní poradci. 

Pouze tři výchovní poradci z osmnácti uvedli, že mají kompetence na řešení tohoto 

problému. Stejný počet však také uvedl, že tyto kompetence nemá. Stejně jako 

nevýchovní poradci (67 %) uvedli ze 66 %, že částečně řešit PPP u svého žáka mohou. 

Právě u této otázky by měly být odpovědi diametrálně odlišné, ale není tomu tak. 

Vysvětluji si to jako nedostatečnou odbornost výchovných poradců. 

Fakta vycházející z typu (druhu) školy jsou zajímavá a bylo by užitečné zjistit na větším 

vzorku, zda by se opět procentuální rozložení vyskytovalo stejně. 

tt • ? „jtnopp iako u iiného dělení pedagogů, čísla se U odpovědi částečně ano, je stejná situace jaico u ju 
x i™ viatá střední cesta - pedagogové možná víceméně shodují, vysvětlují si to rčením zlata streani 65 

nechtějí odpovědět ani ano, ani ne. 

nv , . s, i vvchovné poradce, vnímám jako dobré číslo Přestože nevyčleňuji u typu a druhu školy vycnovuc f 

nadpoloviční větSinu právě a .é.o drahé od.x.vědi, neboť jsou v mém vzorku ve vě«í 

* zastoupeni tndní a nevýchovní poradei a jejich odpověď by mela by. pravé 

částečně ano. 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Od kolika let je možno dle Vašeho názoru trpět poruchami příjmu potravy? 

Otevřená otázka, která má sloužit k zmapování situace, zda si učitelé uvědomují 

skutečnost, že PPP se mohou vyskytovat i na prvním stupni. 

Věk 0-5 let 6-10 let 1 l-161et 16 a více Nezáleží 
na věku 

Počet 50 45 15 0 10 

Graf č. 4 
nezáleží na 
- věku 

8% 

38% 

Žádný pedagog neodpověděl, že by PPP mohli trpět lidé až po 16. roce věku, naopak se 
Velká většina přiklání k předškolnímu a mladšímu školnímu věku. 

pro vyhodnocování této otázky jsem zvolila odpovědi učitelů vzhledem k působení dle 

lokality i dle typu (druhu) školy (učitelé na základních školách mohou být přesvědčeni, 
že tento problém se netýká žáků ve věku základní školy), třídnictví a výchovného 

Poradenství. 
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Tabulka č. 21, LOKALITA 4 - —« —. —.. 

lokalita 0-5 let 6-101et 11-161et nezáleží na 
věku 

Celkový 
součet 

Praha 30 (43%) 26 (38%) 8 (12%) 5 (7%) 69 

Východní 
Čechy 20(39%) 19 (37%) 7( 14%) 5 (10%) 51 

Celkový 
součet 50 45 15 10 120 

Čísla vypovídají, že názory učitelů z různých lokalit na věk, kdy se mohou PPP objevit, 

se neliší. 

Tabulka č.22, ŠKOLA 4 

0-51et 6-101et 11-161et nezáleží na 
věku 

Celkový 
součet 

ZŠ 8 (26%) 17 (59%) 3 (10%) 1 (3%) 29 

ZŠ praktická 12 (46%) 10 (38%) 2 (8%) 2 (8%) 26 

SŠ 30 (46%) 18(28%) 10 (15%) 7(11%) 65 

Celkový 
součet 50 45 15 10 120 

Učitelé ze základních škol zvětší části předpokládají, že onemocnění se může 

vyskytnout až od 6 let, dokonce si to myslí dvojnásobné procento pedagogů základních 

škol než jejich kolegů ze základních škol praktických a středních škol. Pedagogové ze 

základních škol praktických a středních škol zvětší části předpokládají, že PPP se 

mohou objevit již v předškolním věku. 
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Tabulka č. 23, TŘÍDNICTVÍ 4 

0-5 let 6-10 let ll-161et Nezáleží na 
věku 

Celkový 
součet 

Třídní 28 (40%) 28 (40%) 9(13%) 5 (7%) 70 

Netřídní 22 (44%) 17(34%) 6 (12%) 5 (10%) 50 

Celkový 
součet 50 45 15 10 120 

Mezi třídními a netřídními rozdíly nenacházíme. 

Tabulka č. 24, VÝCHOVNÍ PORADCI 4 

0-5 let 6-101et ll-161et Nezáleží na 
věku 

Celkový 
součet 

Výchovný 
poradce 6 (33%) 10(56%) 2(11%) 18 

Ne výchovný 
poradce 44(43%) 35(34%) 13(13%) 10(10%) 102 

Celkový 
součet 50 45 15 10 120 

Výchovní poradci se svými odpověďmi opět odlišují. Nadpoloviční většina z nich uvádí 

věk mezi 6-10 lety, kdežto pedagogové nepůsobící jako výchovní poradci se vícekrát 

kloní k předškolnímu věku. 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Lokalita ani třídnictví nejsou faktory, které ovlivňují odpověď na tuto otázku. Znatelný 

rozdíl je mezi pedagogy ze základní školy, základní školy praktické a střední školy. 

Učitelé základní školy praktické se více shodují v odpovědích se středními školami, což 

je zvláštní, protože vzděláním a náhledem na žáky si jsou bližší samozřejmě učitelé 

základních škol. 

Také mezi pedagogy výchovnými poradci a mezi „nevýchovnými poradci" jsou 

názorové rozdíly a odpovědi výchovných poradců nejsou zcela v pořádku. Jako 

u předchozích otázek vyplývá z jejich odpovědí dle mého názoru nedostatečná 

kvalifikace. 56% odpovědí pro věk 6-101et je sice pro někoho uklidňujícím číslem, 

jedná se o nadpoloviční většinu a tito výchovní poradci pracují pouze s dětmi od 6 let, 

takže je pochopitelné, že pouze 11 % připouští PPP jako onemocnění vznikající až po 

jedenáctém roce života, ale že jen 33 % výchovných poradců ví, že PPP mohou 

vzniknout i před pátým rokem života, je podle mého souzení alarmující a další 

vzdělávání výchovných poradců považuji za nezbytné. 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Co je podle Vás nejčastějším impulsem k nastartování poruch příjmu potravy? 

Jedná se o otevřenou otázku, kde jsem nechtěla učitele limitovat škálou odpovědí. 

Odpovědi, které sami napsali, nelze statisticky vyhodnocovat, protože jsou velmi 

odlišné, přesto jsem je rozdělila do tří skupin {správné, částečně možné, špatně) a poté 

v závorce u výčtu odpovědí uvádím počet, kolik učitelů takto odpovědělo. Někteří 

uváděli více důvodů a jejich odpověď je započítána několikrát, pokaždé u té, kterou 

zvolili. 

Do skupiny odpovědí správné jsem zařadila tyto odpovědi: 

• psychika (33) 

• tlak společnosti (20) 

• nástup puberty (15) 

• problémy v rodině (14) 

• nevhodné poznámky okolí (13) 

• nespokojenost se sebou samým (13) 

• stres (11) 

• média (11) 

• sebevědomí (10) 

• fotografie modelek (7) 

• problémy v zaměstnání, ve škole (6) 

• touha být štíhlá (5) 

• problém ve vztazích (5) 

• ideál (idol) krásy (5) 

• být přijímán v partě (5) 

• vliv rodiny (4) 

• podobat se někomu (4) 

• osobní problémy (3) 

• módní vzory (3) 

• spolužáci (3) 
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• snaha o dokonalost (3) 

• nevhodné příklady (2) 

• pocit méněcennosti (2) 

• vysoké nároky na jedince (2) 

• touha po ocenění (2) 

• mylné představy (1) 

• negativní vzor v rodině (1) 

• porovnávání s okolím (1) 

• snaha zhubnout (1) 

• kult štíhlosti (1) 

• hledání identity (1) 

• nejistota mladého člověka (1) 

• nespokojenost s rodiči (1) 

• snaha nedospět (1) 

• snaha líbit se (1) 

• držení diet(1) 

• strach (1) 

• tvrdá výchova (1) 

• upoutat pozornost (1) 

• úspěšná znamená štíhlá (1) 

• vliv rodiny-nevhodné poznámky (1) 

• vrozená dispozice (1) 

• zkreslená představa o vlastním těle (1) 

Do skupiny odpovědí částečně možné jsem zařadila následující odpovědi: 

• stravovací návyky (14) 

• zdravotní problémy (6) 

• reklama (5) 

• nepravidelnost v jídle (3) 

• špatně srovnané hodnoty (2) 

• emocionální problémy (2) 
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• miss(l) 

• v něčem vyniknout (1) 

• hloupost (1) 

• deprese (1) 

• deprivace (1) 

• rychlá občerstvení (1) 

• pocit osamění (1) 

• pěkné oblečení v malých velikostech (1) 

• nefunguj ící rodina (1) 

Do skupiny odpovědí špatné jsem zařadila následující odpovědi: 

• špatný metabolismus (2) 

• nedostatek pohybu (1) 

• nedostatek tekutin (1) 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Jak ukazuje předešlý seznam, různých odpovědí je tolik, že je třeba nezaškatulkovávat 

je do několika kategorií a číselně porovnávat, neboť by se ztratila jejich skutečná 

výpovědní hodnota. Většina odpovědí je „správná", příčin existuje celá řada, ale 

například odpověď nedostatek tekutin vypovídá o neznalosti PPP dotázaného učitele, je 

to ten samý učitel, který navrhoval možnost řešení PPP obrácením se na Boha (viz. 

otázka číslo 3). 

- 89-



3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Objevují se podle Vás poruchy příjmu potravy i u chlapců, nebo je to onemocnění, které 

se vyskytuje pouze u dívek? Vyjádřete, prosím, v procentech podíl dívek a podíl chlapců. 

Opět otevřená otázka, ale ačkoli učitelé odpovídali velmi různorodě, jejich odpovědi 

jsem zkategorizovala do následujících skupin. 1. skupina - 80% dívky a 20% chlapci, 2. 

skupina - 90% dívky a 10%, 3. skupina - 99% dívky a 1% chlapci. Všechny ostatní 

poměry (75% ku 25%, 57% ku 43%) by zastupovaly malý vzorek, jsou teda zařazeny ve 

skupině ostatní. Poměrně velké procento pedagogů se této otázce vyhnulo, nebo si 

netroufali poměr určovat. 

Odpověď 80%/20% 90%/10% 99%/1% Ostatní Neobjevují Neuveden 
0 

Počet 33 23 7 43 3 11 

neuvedeno 
neobjevují 9% 

3% 80% 
28% 

ostatní 
35% 

90% 
19% 

- 9 0 -



Tabulka č. 26, LOKA JTA, 

80%/ 
20% 

90%/ 
10% 

99%/ 
1% Ostatní Neobjev 

ují 
Neuvede 

no 
Celkový 
součet 

Praha 21 (30%) 11(16%) 5( 7%) 24(36%) 1(1%) 7( 10%) 69 

Východn 
í Čechy 

Celkový 
součet 

12 (24%) 

33 

12(24%) 

23 

2(4%) 19(36%) 

43 

2(4%) 4(8%) 

11 

51 

120 

Jako u všech otázek, ani u této nemá lokalita působení učitelů vliv na jejich odpověď. 

Tabulka Č.27, POHLAVÍ 6 

80%/ 
20% 

90%/ 
10% 

99%/ 
1% 

Ostatní Neobjev 
ují 

Neuvede 
no 

Celkový 
součet 

Muž 3(16%) 3(16%) 1(5%) 9(47%) (0%) 3(16%) 19 

Žena 30(30%) 20(20%) 6(6%) 34(33%) 3(3%) 8(8%) 101 

Celkový 
součet 33 23 7 43 3 11 120 

Rozdíl mezi pohlavími je zařazen proto, abych ukázala, zda muži uvažují jinak než ženy, 

zda si například onemocnění u svého pohlaví nepřipouští. A jak můžeme vidět, rozdíly 

jsou sice nepatrné, ale i přesto u první skupiny (20% mužů trpí poruchami příjmu 

potravy) je pouze 16% mužských odpovědí a celých 30% odpovědí od žen. Při nižším 

poměru mezi muži a ženami (10% muži) je opět 16% mužských odpovědí, ale stejně tak 

jen 20% ženských. Při odpovědi 1% mužů trpících poruchami příjmu potravy je 

odpověď učitelů mužů srovnatelná s odpověďmi učitelek žen. Mohli bychom tedy říci, 

že muži si toto onemocnění sice připouštějí, ale v mnohem menší míře než ženy. 
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Tabulka Č.28, VZDĚLÁNÍ 6 

80%/ 
20% 

90%/ 
10% 

99%/ 
1% Ostatní Neobjev 

ují 
Neuvede 

no 
Celkový 
součet 

v š 
vzdělání 28(/26%) 21(20%) 7(7%) 39(36%) 3(3%) 9(8%) 107 

Ostatní 
vzdělání 5(39%) 2(15%) (0%) 4(31%) (0%) 2(15%) 13 

Celkový 
součet 33 23 7 43 3 11 120 

Vzdělání ovlivňuje odpovědi do té míry, že dvojnásobný počet učitelů bez 

vysokoškolského vzdělání oproti v y s o k o š k o l á k ů m neodpověděl a ve větší míře 

připouštějí, že 20% mužů může trpět poruchami příjmu potravy. 

* auuiK.il c. 
80%/ 
20% 

^ 6 
90%/ 
10% 

99%/ 
1% 

Ostatní Neobjev 
ují 

Neuvede 
no 

Celkový 
součet 

ZŠ 10(34%) 7 (24%) 11(39%) 1 (3%) 29 

z s 
praktická 7 (27%) 4(15%) 3 (12%) 8(31%) 4 (15%) 26 

SŠ 16(25%) 12(18%) 4 (6%) 24(37%) 2 (3%) 7(11%) 65 

Celkový 
součet 33 23 7 43 3 11 120 

Opět se pedagogové (stejně jako u čtvrté otázky) ze základních škol ve svých 

odpovědích odlišují od pedagogů středních a základních škol praktických. První, druhá 

a třetí skupina odpovědí je zastoupena pedagogy ze základních škol praktických a 

středních stejně a pedagogové ze základní školy mají od nich větší procentuální rozdíly. 

Proč se už podruhé více shodují středoškolští učitelé s učiteli ze základních škol 

praktických, mi není jasné a otevírá možnosti dalšího průzkumu. 

Učitelé ze základních škol odpověděli na tuto otázku všichni, kdežto jejich kolegové 

z 15 % (ZŠ praktická) a z 11 % (SŠ) neuvedli žádnou odpověď. 
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V typu odpovědi, která nabízí možnost absence tohoto onemocnění u mužů se spolu 

shodli středoškolští pedagogové a pedagogové ze základní školy. Všichni pedagogové 
ze základní školy praktické připouští výskyt poruch příjmu potravy i u mužů. 

80%/ 
20% 

90%/ 
10% 

99%/ 
1% Ostatní Neobjev 

ují 
Neuvede 

no 
Celkový 
součet 

Třídní 21(30%) 14(20%) 5(7%) 24(35%) 1(1%) 5(7%) 70 

Netřídní 12(24%) 9(18%) 2(4%) 19(38%) 2(4%) 6(12%) 50 

Celkový 
součet 33 23 7 43 3 11 120 

Výrazné ovlivnění odpovědí podle toho, zda je učitel pověřen třídnictvím, neexistuje, 
ale mezi výchovnými a nevýchovnými poradci ano. Nevýchovní poradci připouštějí 
zvětší části až dvacet procent mužů trpících poruchami příjmu potravy, kdežto 

výchovní poradci z větší části volí možnost desetiprocentního výskytu poruch příjmu 

potravy i u mužů. Jedenáct nevýchovných poradců na otázku neodpovědělo. 

80%/ 
20% 

90%/ 
10% 

99%/ 
1% 

Ostatní Neobjev 
ují 

Neuvede 
no 

Celkový 
součet 

Vý-
chovný 
poradce 

3(17%) 8(43%) 1(6%) 5(28%) 1(6%) 18 

Nevý-
chovný 
poradce 

30(29%) 15(15%) 6(6%) 38(37%) 2(2%) 11(11%) 102 

Celkový 
součet 33 23 7 43 3 11 120 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Je zajímavé, že u této otázky 9 % pedagogů neuvedlo žádné číslo, žádný poměr. 

Nemyslím, že by otázku přehlédli, spíše se jí záměrně vyhnuli. Dobrým ukazatelem 

o informovanosti PPP je fakt, že 88 % pedagogů ví, že PPP je problémem nejenom žen, 

ale i mužů. Zda je procentuální vyjádření správné, není pro můj průzkum podstatné, 

neboť i mnohé publikace se liší, důležité je, že se pedagogové zamysleli nad tím, jak 

velké procento mužů se může s onemocněním potýkat. 

Už po páté se přesvědčuji, že lokalita neovlivňuje povědomí pedagogů o poruchách 
příjmu potravy, ale pohlaví, vzdělání, typ a druh školy a výchovné poradenství ano. 

Pedagogové -muži ví, že PPP se netýkají pouze žen a nesplnili můj předpoklad, že by 

PPP u mužů neočekávali. Dvojnásobné procento učitelů-mužů (16 %) než žen na tuto 

otázku neodpovědělo. Možným vysvětlením by mohla být nevědomost o tomto faktu 

a proto se raději odpovědi zdrželi. 

Jak jsem předpokládala, pedagogové-ženy se mohou o tento problém i z osobních 
důvodů více zajímat, a proto jsou i jejich odpovědi přesnější. 

Vzdělání učitelů ovlivnilo jejich odpovědi znatelněji než u jiných otázek. Tři 

vysokoškoláci uvedli, že PPP se u mužů neobjevují, ale při celkovém počtu 107 

pedagogů se jedná o nízké procento. 

Proč však 9 vysokoškolsky vzdělaných pedagogů neodpovědělo? Možným vysvětlením 

může být fakt, že mít vystudovanou vysokou školu, neznamená být více informován,ale 

záleží na jedinci, jak moc chce být informován. 

Všichni učitelé ze základních škol na tuto otázku odpověděli, zatímco jejich kolegové 

z 15 % (ZŠ praktická) a z 11 % (SŠ) neuvedli žádnou odpověď. Všichni pedagogové ze 

základní školy praktické, kteří odpověděli, připouští výskyt poruch příjmu potravy i u 

mužů. Výchovní poradci opět nemají všechny odpovědi zcela správné. 6 % (1) z nich 

nepřipouští PPP u mužů, ale vzhledem k jejich nízkému počtu v průzkumu může jít i 0 

výjimku, která vyjádřena v procentech nevypadá pro výchovné poradce dobře. 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Poruchy příjmu potravy se objevují podle vašeho názoru u dětí s: 

nižším nadáním / vyšším nadáním / na nadání nezáleží. 

Otázky číslo 7, 8 a 9 jsou typově stejné otázky; mají za úkol zjistit, zda učitelé vědí, že 

PPP mohou očekávat u jakéhokoli žáka (studenta) z jakékoli rodiny, nehledě na majetek 

rodiny a její funkčnost. 

l člUUlKa U. .3Z,, rrUC-nî  
Odpověď 

CjU 7 
Nižší nadání Vyšší nadání Nezáleží 

Počet 2 8 110 

Graf č. 7 

nižší vyšší 
2% 7% 

91% 

Celých 91% pedagogů šije vědomo toho, že na nadání žáka (studenta) nezáleží v tom 

směru, zda u něho mohou vzniknout PPP. 

- 9 5 -



Tabulka č. 33, LOKALITA 7 

Nižší nadání Vyšší nadání Nezáleží Celkový 
součet 

Praha 1 (1%) 4 (6%) 64 (93%) 69 

Východní 
Čechy 1 (2%) 4 (8%) 46 (90%) 51 

Celkový součet 2 8 110 120 

Pouhá dvě procenta pedagogů z východních Čech oproti jednomu procentu pražských 
pedagogů jsou přesvědčena, že PPP jsou spojeny s nižším nadáním. Stejně nepatrný 
rozdíl je i u druhé možnosti - vyšší nadání. Pražští i východočeští pedagogové se však 

v 90 % většině shodli na tom, že na nadání nezáleží. Stejně nepatrné rozdíly jsou i mezi 

třídními a netřídními, je třeba však poukázat na možnost nezáleží, což si myslí pouhých 
89% třídních oproti 96 % netřídních. 

Tabulka č. 34, TŘÍDNICTVÍ 7 

Nižší nadání Vyšší nadání Nezáleží Celkový 
součet 

Třídní 1 (1%) 7(10%) 62 (89%) 70 

Netřídní 1 (2%) 1 (2%) 48 (96%) 50 

Celkový součet 2 8 110 120 
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Typ (druh) školy, kde pedagogové působí neovlivnil rozdílnost odpovědí. Opět se 

v odpovědích vyčleňuje základní škola, ale nijak výrazně. 

Tabulka č. 35, ŠKOLA 7 . i W V M H Y W V . 

Nižší nadání Vyšší nadání Nezáleží Celkový 
součet 

z š 2 (7%) 4 (14%) 23 (79%) 29 

ZŠ praktická 2 (8%) 24 (92%) 26 

SŠ 2 (3%) 63 (97%) 65 

Celkový 
součet 

2 8 110 120 

Pozoruhodné je mínění výchovných poradců, kteří z pouhých 83% připouští, že na 

nadání nezáleží. Lépe jsou na tom učitelé-nevýchovní poradci, kteří zastupují s touto 

možností 93%. Ačkoli je 83% vysoké číslo a u jiných otázek „dostačující", zde 

poukazuje na nedostatky výchovných poradců. Kdo jiný by však na škole měl vědět, že 

na nadání žáka nezáleží, než výchovní poradci? Jsou to právě oni, kdo mají poskytovat 

svým kolegům v pedagogickém sboru informace a jsou to také oni, kdo mají zajišťovat 

prevenci poruch chování. V tomto případě jsou však nevýchovní poradci informováni 

z větší části lépe. 

Tfíhi.Hrař Ifi VÝCHOVNÍ PORAl r>rr . 

Nižší nadání Vyšší nadání Nezáleží Celkový součet 

Výchovný 
poradce 

1 (6%) 2(11%) 15 (83%) 18 

Nevýchovný 
poradce 1(1%) 6 (6%) 95 (93%) 102 

Celkový součet 2 8 110 120 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

PPP se podle 91 % učitelů vyskytují u dětí, na jejichž nadání nezáleží. Ukazuje to 

příznivou situaci, že pedagogové ví, že PPP se mohou vyskytnout u kohokoli bez 

ohledu na nadání. 

U sedmé otázky se nevyskytují u různých identifikačních kategorií závažné rozdíly 

v odpovědích. Pouze učitelé základních škol opět odpovídají odlišně jako v několika 

předešlých otázkách. Vysvětluji si to možnou náhodou ve složení zkoumaného vzorku 

pedagogů. Výchovní poradci oproti nevýchovným poradcům nemají odpovědi v tolika 

procentech „správné", ale nesmíme zapomínat, že se průzkumu účastnilo pouze 18 

poradců a toto nízké číslo může výsledky ovlivnit. 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Trpí poruchami příjmu potravy spíše děti z rodin: 

sociálně slabších/ movitých / na majetku rodiny nezáleží? 

Tabulka č. 37, PŘEHLED 8 

Graf č. 8 

Odpověď Sociálně slabší Movití Nezáleží 
Počet 2 8 110 

slabší movití 

nezáleží 
91% 

Tabulka č. 38, LOKALITA 8 

Sociálně slabší Movití Nezáleží Celkový 
součet 

Praha 1(1%) 6(9%) 62(90%) 69 

Východní 
Čechy 1(2%) 2(4%) 48(94%) 51 

Celkový součet 2 8 110 120 
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Tabulka č. 39, ŠKOLA 8 

Sociálně slabší Movití Nezáleží Celkový 
součet 

z š 2(7%) 27(93%) 29 

ZŠ praktická 3(12%) 23(88%) 26 

s š 2(3%) 3(5%) 60(92%) 65 

Celkový součet 2 8 110 120 

Tabulka č. 40, TŘÍDNICTVÍ 8 

Sociálně slabší Movití Nezáleží Celkový 
součet 

Třídní 5(7%) 65(93%) 70 

Netřídní 2(4%) 3(6%) 45(90%) 50 

Celkový součet 2 8 110 120 

Tabulka č. 41, VÝCHOVNÍ PORAI )CI 8 

Sociálně slabší Movití Nezáleží Celkový 
součet 

Výchovný 
poradce 

1 (6%) 17 (94%) 18 

Ne výchovný 
poradce 2 (2%) 7 (7%) 93 (93%) 102 

Celkový součet 2 8 110 120 

- 100 -



ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Jak je vidět z předešlého grafu a tabulek, učitelé z 90 % vědí, že sociální a finanční 

situace rodiny není hlavním faktem, který by se podílel na vzniku PPP. Ani jeden faktor 

neovlivnil rozdílnost odpovědí. Shodnost v odpovědích je u učitelů z různých lokalit, 

z různých typů a druhů škol, třídní/netřídní a výchovní poradci i nevýchovní poradci. 

Nepatrné odlišnosti najdeme samozřejmě u každé kategorie, například více 

východočeských učitelů si myslí, že na majetku rodiny nezáleží, stejně tak smýšlí 

nejvíce učitelů ze základních škol. 

Třídní učitelé jsou o tomto názoru přesvědčeni častěji než netřídní, což je naprosto 

v pořádku. 

Nevýchovní poradci však odpovídají stejně jako výchovní poradci. Nemůžu však hledat 

chyby u výchovných poradců, ti naštěstí z 94 % vědí, že na majetku nezáleží a pouze 

jeden poradce „zkresluje" statistické údaje, neboť zaujímá 6 % s odpovědí movití. 

Tato otázka však spolu s otázkou číslo sedm vnáší příznivý pohled na pedagogy a jejich 

informace o PPP. V žádném jiném případě nenalezneme tak nepatrně odlišné odpovědi, 

jako u těchto dvou. 

- 101-



3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Objevují se poruchy příjmu potravy и dětí z rodin: 

funkčních / dysfunkčních / na funkčnosti rodiny nezáleží? 

Tabulka č. 42, PŘEHLED 9 
Odpověď Funkční Dysfunkční Nezáleží 

Počet 1 26 93 

funkční 
1% dysfunkční 

22% 

nezáleží 
77% 

77 % respondentů uvedlo, že na funkčnosti rodiny nezáleží a mají pravdu. 22 % se 

nechalo zlákat vidinou, že nefunkčnost rodiny může za mnohé problémy, ale PPP s e 

vyskytují i v dobře fungující a zajištěné rodině. 
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Tabulka č. 43, LOKALITA 9 

Funkční Dysfunkční Nezáleží Celkový 
součet 

Praha 1(1%) 16(23%) 52(76%) 6 9 

Východní 
Čechy 10(20%) 41(80%) 5 1 

Celkový součet 1 2 6 9 3 1 2 0 

R o z d í l m e z i p r a ž s k ý m i a v ý c h o d o č e s k ý m i uči te l i v j e j i c h o d p o v ě d í c h n e n í s t a t i s t i cky 

v ý z n a m n ý . 

T a b u l k a č . 4 4 , ŠKOLAQ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Funkční Dysfunkční Nezáleží Celkový 
součet 

Z Š - 8(28%) 21(72%) 2 9 

ZŠ praktická 7(27%) 19(73%) 2 6 

S Š 1(2%) 11(17%( 53(81%) 6 5 

Celkový součet 1 2 6 93 1 2 0 

S t ř e d o š k o l š t í uč i t e l é v í ča s t ě j i o t o m , že P P P se o b j e v u j í v r o d i n á c h b e z o h l e d u na j e j í 

f u n k č n o s t . Poměr o d p o v ě d í uč i t e lů z e z á k l a d n í ško ly a z á k l a d n í š k o l y p r a k t i c k é j e 

s h o d n ý . 

T a b u l k a č . 4 5 , T F LÍDNICTVÍo 

Funkční Dysfunkční Nezáleží Celkový 
součet 

Třídní 1(1%) 15(21%) 54(78%) 7 0 

Netřídní 11(22%) 39(78%) 5 0 

Celkový součet 1 2 6 93 1 2 0 

T ř í d n i c t v í a n e t ř í d n i c t v í - z ce l a bez rozd í lu na odpověd i . 

- 103 -



Tabulka Č. 46, VÝCHOVNÍ PORADCI9 

Funkční Dysfunkční Nezáleží Celkový 
součet 

Výchovný 
poradce 

3(17%) 15(83%) 18 

Ne výchovný 
poradce 1(1%) 23(23%) 78(76%) 102 

Celkový součet 1 26 93 120 

Výchovní poradci správně z 83 % uvedli, že na funkčnosti rodiny nezáleží, ačkoli jejich 

kolegové, kteří nejsou výchovnými poradci tento fakt ví pouze ze 76 % z celkového 

počtu 102 pedagogů-nevýchovných poradců. 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Všechny porovnávané skupiny učitelů odpovídaly velmi shodně, ale ne tak přesně jako 

u osmé otázky. Názory učitelů na důležitost funkčnosti rodiny ve vztahu sPPP se 

nepatrně liší. Učitelé ze středních škol uvedli častěji než jejich kolegové třetí možnost -

na funkčnosti rodiny nezáleží. Východočeští pedagogové si třetí možnost vybrali z 80 %, 

kdežto pražští ze 76 %. Třídní a netřídní učitelé se shodli zcela a výchovní poradci jsou 

o tomto faktoru obeznámeni více než nevýchovní poradci, ale ne stoprocentně. 

U sedmé, osmé a deváté otázky se neobjevil ani jeden dotazník bez vyplněné odpovědi, 

což potvrzuje moji teorii, že pokud je učitelům nabídnuta škála možných odpovědí a ty 

nejsou nijak dlouhé, nejlépe jednoslovné, učitelé odpověď zaškrtnou. Věřím, že kdyby 

nebyli zahlceni tolika povinnostmi a udělali by si na vyplnění dotazníku více času a 

zároveň by byli vhodně motivováni, byly by jejich odpovědi odlišné, zvláště u 

otevřených otázek. 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Myslíte si, že problém poruch příjmu potravy je především problémem rodiny, například 

nedostatek zájmu ze strany rodičů? ano / ne/jiná možnost 

Jak bylo uvedeno v kapitole Charakteristika souboru, někteří učitelé mají pocit, že 

podobné problémy jako PPP nejsou záležitostí školy, ale rodiny. Nevidí tedy důvod, 

proč by měli mít informace o různých druzích poruch chování, když jsou učitelé a mají 

tedy učit. Proto existuje také rodina, aby plnila svou roli. Tato otázka má tedy ukázat, 

nakolik si výše uvedené tvrzení učitelé tohoto dotázaného souboru osvojují. 

Tabulka č. 47, PŘEHLED l0 

Odpověď Ano Ne Jiná možnost Neuvedeno 
Počet 49 46 21 4 

Graf č. 10 

neuvedeno 

38% 

41 % pedagogů považuje PPP za problém rodiny a naproti nim stojí 38 % pedagogů, 

kteří s tímto tvrzením nesouhlasí. 18% učitelů uvedlo, že jenom rodina za problémy 

nemůže, že se jedná o problém, který má mnoho příčin a i v „dokonalé" rodině se může 

onemocnění PPP objevit. Bohužel je číslo 18 % nízké v poměru k číslu 41 % 

u odpovědi ano. Možné vysvětlení této situace je to, že učitelé nemají dostatek 
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informací o PPP a zevšeobecňují fakt, že problémové dítě je z problémové rodiny. PPP 

by mohli považovat za problém, který zavinila rodina. 

Tabulka č. 48, LOKALITA 10 

Ano Ne Jiná 
možnost Neuvedeno Celkový 

součet 
Praha 34(49%) 24(35%) 9(13%) 2(3%) 69 

Východní 
Čechy 15(29%) 22(43%) 12(24%) 2(4%) 51 

Celkový 
součet 49 46 21 4 120 

Mezi lokalitami je poprvé vidět větší rozdíl. 29% učitelů z východních Čech si myslí, že 

za problémy s příjmem potravy může rodina, pražských učitelů si to myslí skoro 

polovina (49%). Východočeští pedagogové uznávají ve větší míře než pražští učitelé, že 

za tyto problémy nemůže pouze rodina, ale například společenské vlivy. 

Tabulka č. 49, ŠKOLA, 0 

Ano Ne Jiná možnost Neuvedeno Celkový 
součet 

ZŠ 8(28%) 17(59%) 3(10%) 1(3%) 29 

ZŠ praktická 11(43%( 10(38%) 4(15%) 1(4%) 26 

SŠ 30(46%) 19(29%) 14(22%) 2(3%) 65 

Celkový 
součet 49 46 21 4 120 

Mezi školami je již typický rozdíl, že učitelé ze základní školy odpovídají 
„zcela" odlišně než ostatní. Vysvětlení jako u předešlých otázek může plynout 
z náhodně zvláštního vzorku pedagogů základních škol a nemusí to vypovídat nic 

zásadního o jejich odlišnosti. Pouhých 29 pedagogů nemůže hovořit za všechny a nelze 
vyvozovat závěry, že se pedagogové základních škol odlišují od ostatních pedagogů. Při 

počtu 29 pedagogů může hrát náhoda větší roli než statistika.. 

- 107 -



Tabulka č. 50, TŘÍDNICTVÍI0 

Ano Ne Jiná možnost Neuvedeno Celkový 
součet 

Třídní 25(36%) 32(45%) 11(16%) 2(3%) 70 

Netřídní 24(48%) 14(28%) 10(20%) 2(4%) 50 

Celkový 
součet 49 46 21 4 120 

Mezi třídními a netřídními se vyskytují větší rozdíly v první a druhé možnosti odpovědí. 

Rozdíly zde činí 12 % (možnost ano) a 17 % (možnost ne). Třídní se zdají být v tomto 

směru informovanější, neboť první možnost odpovědi ano, uvedli v menší mffe a 

naopak druhou možnost odpovědi ne, uvedli častěji než netřídní učitelé. Ve třetí skupině 

odpovědi jiná možnost nemají třídní učitelé větší procentuální zastoupení než netřídm, 

ale rozdíl není tak veliký jako u předchozích dvou. 

Tabulka č. 51, VÝCHOVNÍ PORADCI,0 

Ano Ne Jiná možnost Neuvedeno Celkový 
součet 

Výchovný 
poradce 7(39%) 8(44%) 3(17%) 18 

Nevýchovný 
poradce 42(41%) 38(37%) 18(18%) 4(4%) 102 

Celkový 
součet 49 46 21 4 120 

U výchovných poradců se v odpovědích jejich specializace nijak neprojevuje. 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Poprvé se v otázce projevil rozdíl mezi pedagogy z různých lokalit, což může být 

způsobeno tím, že učitelé ve východočeských městech mají na své žáky více času, může 

mezi nimi existovat osobnější vztah, mohou své žáky znát nejen jako žáky, ale jako 

obyvatele onoho města, mohou znát jejich rodiče a v poslední řadě mohou být lépe 

informováni o PPP, ale to by se již projevilo v předešlých otázkách. 

Naopak pražští učitelé vidí, jaká je situace dětí v Praze. Ze své zkušenosti vím, že se 

děti příliš nudí, nebo jsou rodiči natlačeni do tolika kroužků, že je náročné zvládat 

v adolescentním věku takový kolotoč. Někteří učitelé ví, že rodiče některých pražských 
dětí se vracejí ze zaměstnání mnohem později, než je to typické na malém městě a tak 

mohou přisuzovat problémy dětí více rodičům než okolním vlivům. Myslím si, že 

v Praze všeobecně vládne povědomí o tom, že rodiče nemají na své děti čas, najímají 

jim chůvy a soukromé učitele, což na menších městech není ještě tak rozšířené. 

Pedagogové ze základních škol se opět odlišují od zbývajících dvou skupin pedagogů, 

ale nepřikládám tomuto zjištění žádný statistický význam, neboť jich je jen 29 a může 

se jednat o shodu učitelů se stejnými názory. Možností je i více informovanosti díky 

jejich studiu na stejně zaměřené škole. Ale většina učitelů v tomto souboru má 

vysokoškolské vzdělání a nevidím důvod proč by budoucím pedagogům prvního stupně 

měly být podány informace o tomto problému více, než ostatním dvěma skupinám. 

Pozitivní je rozdíl mezi třídními a netřídními, hovořící ve prospěch větší informovanosti 

třídních. Snad vyjadřují větší zájem o možné problémy jejich studentů. 

Výchovní poradci se neliší od nevýchovných poradců v takové míře jako třídní od 

netřídních, i když by díky svému zvýšenému vzdělám měli. 
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3.12 OTÁZKA ČÍSLO 11 

Setkal/a jste se ve svém životě s osobou trpící poruchami příjmu potravy? ano/ne 

Tato otázka je v dotazníku zahrnuta proto, abych zmapovala, kolik učitelů si uvědomuje, 

že se s poruchami příjmu potravy ve svém životě setkali bez ohledu na věk, lokalitu, 

vzdělám apod. Nemá porovnávat jejich vědomosti na základě profesionálních 

zkušeností, ale celkové povědomí o tomto onemocnění. 

Tabulka č. 52, PŘEHLED n 
Odpověď Ano Ne Neuvedeno 

Počet 91 27 2 

neuvedeno 
2% 

7 5 % 

Poměrně velké procento si vybralo možnost ano, 75 % učitelů. 
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ZHODNOCENÍ JEDENÁCTÉ OTÁZKY 

Ačkoli 75 % pedagogů uvedlo, že se s PPP setkali, může číslo 23 % poukázat na to, že 

i tato část se s osobou trpící PPP někdy v životě setkala, pouze ji nerozpoznala! I já ve 

svém věku a s minimální praxí ve školství, jsem člověka trpícího PPP potkala, a to ještě 

před vypracováváním této práce. Soudím, že učitelé s vyšším věkem museli skoro 

s určitostí osobu s PPP potkat a pouze tento fakt nerozpoznali. Stejně tak i 2krát 

neuvedená odpověď na jednoduchou otázkou s uzavřenou odpovědí je dle mého názoru 

více než zapomnění odpovědi, vyhnutí se. 
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3.13 OTÁZKA ČÍSLO 12 

Zabýváte se Vy osobně prevencí poruch příjmu potravy ve třídách? 

Ano -Jak? /Ne- proč? 

Velmi důležitá informace při průzkumu o poruchách příjmu potravy učitelů, neboť 

prevence je vždy lepším řešením než následné léčení. Škola by se této povinnosti 
neměla zříkat, protože i dle rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávám je 

povinna v oboru Výchova ke zdraví tuto problematiku s žáky probírat a seznámit je 

s možnými riziky a následky onemocnění. Jak ale ukazují odpovědi učitelů, není tomu 

tak. Prevencí v této oblasti se zabývá pouhých 29 % pedagogů. Někteří z nich by se rádi 

prevencí zabývali, ale nevědí jak. Pod číselným zpracováním je seznam odpovědí na 

otázku, proč prevence neprobíhá nebo jakým způsobem probíhá. Otázka tentokrát 

nezjišťuje vědomosti pedagogů o MA, MB a ZP, ale zjišťuje praktické jednání učitelů 

v této oblasti. 

Odpověď Ano Ne Neuvedeno 
Počet 35 80 5 

Graf č. 12 

neuvedeno 

ano 
29% 

67% 
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Tabulka č. 54, LOKALITA 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

Praha 19(28%) 48(69%) 2(3%) 69 
Východní 

Čechy 16(31%) 32(63%) 3(6%) 51 

Celkový součet 35 80 5 120 

V Praze i východních Čechách se prevenci nevěnují pedagogové stejnou měrou. Přes 

šedesát procent pedagogů se této oblasti při výuce nevěnuje vůbec. 

Tabulka č. 55, VĚK)2 

Věk 
Ano Ne Neuvedeno Celkový 

součet 

20-241et 1(100%) 1 

25-291et 2(25%) 5(62%) 1(13%) 8 

30-341et 40(%) 5(50%) 1(10%) 10 

35-391et 6(35%) 11(65%) (0%) 17 

40-441et 8(31%) 18(69%) (0%) 26 

45-491et 7(29%) 16(67%) 1(4%) 24 

50-541et 4(27%) 10(66%) 1(7%) 15 

55-591et 2(22%) 7(78%) (0%) 9 

60-641et 2(20%) 7(70%) 1(10%) 10 

Celkový součet 35 80 5 120 

Ani věk pedagogů nijak neovlivňuje jejich činnosti při výuce. Nejméně se však prevenci 

PPP věnují učitelé ve věku 55-64 let. Což může souviset stím, že v době, kdy tito 

pedagogové studovali, nebyli PPP zahrnuty do „školské problematiky", oni nevědí, jak 

prevenci provádět, někteří zaměstnavatelé je posílají méně na školení (kde by se o 

možnostech prevence nejspíš mohli dozvědět) než mladší kolegy, častěji vyučují roky 
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podle stejných metod, stejnou látku a také možná přisuzují z vlastní zkušenosti větší roli 

rodině, než mladší kolega, který ví, že i fungování rodiny dnes není zcela shodné s tím, 

na co jsou zvyklí pedagogové staršího věku. 

Tabulka ě. 56, ŠKOLAu 

Ano Ne Neuvedeno 
Celkový 

součet 

z š 15(52%) 13(45%) 1(3%) 29 

ZŠ praktická 8(13%) 18(69%) (0%) 26 

SŠ 12(18%) 49(76%) 4(6%) 65 

Celkový součet 35 80 5 120 

Typ a druh školy, na které pedagog působí, má vliv také na obsah jeho výuky. Nejvíce 

se prevenci věnují na základních školách. Základní školy praktické a střední školy jsou 

dokonce s 13 % a 18 % pod celkovým průměrem 29% (viz. graf číslo 12). Možné je, že 

na základních školách praktických nepředpokládají takový výskyt PPP jako na 

základních školách. Na středních školách s dětmi preventivně nepracují na úkor 

odbornosti, kterou střední škola nabízí. 
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Tabulka č. 57, TŘÍDNICTYÍ,2 

Ano Ne Neuvedeno 
Celkový 

součet 

Třídní 21(30%) 46(66%) 3(4%) 70 

Netřídní 14(28%) 34(68%) 2(4%( 50 

Celkový součet 35 80 5 120 

Třídnictví nijak neovlivňuje to, zda se pedagog prevencí zabývá nebo nezabývá. Je 

možné, že třídní učitelé nechávají tuto část výuky na kolegech a kolegyních, jejichž 

náplň učiva se více přibližuje problému PPP, než aby působili preventivně, je-li jejich 

aprobací například matematika -fyzika. 

Tabulka č. 58, VÝCHOVNÍ PORADCIl2 

Výchovný 
poradce 

Ano 

8(44%) 

Ne 

10(56%) 

Neuvedeno 
Celkový 

součet 

18 

Nevýchovný 
poradce 

27(26%) 70(69%) 5(5%) 102 

Celkový součet 35 80 120 

Výchovní poradci se ve 44 % prevencí PPP zabývají, oproti nevýchovným poradcům, 

kteří tuto činnost vykonávají pouze ze 26 % ze zkoumaného vzorku. Nepříznivý pro 

výchovné poradce je fakt, že u větší části z nich (56 %) žádná prevence neprobíhá. 
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Při odpovědi ano, jsem se ptala jak? Čísla v závorkách uvádějí počet učitelů, kteří takto 

odpověděli. Často jsme se setkala s označenou kladnou či zápornou odpovědí, ale bez 

bližšího vysvětlení. Rozepsaných odpovědí není z tohoto důvodu 120. 

• zařazení do učební látky (15) 

• v rámci konverzace o zdravém životním stylu (6) 

• rozhovor(5) 

• informace o PPP (4) 

• informace o správné výživě (4) 

• v rámci Sps - úvaha, rozhovor, diskuze (3) 

• přednáška (2) 

• rodinná výchova (2') 

• spolupráce s rodiči (2) 

• řeknu svůj názor (1) 

• tělesná výchova (1) 

• všímám si dětí (1) 

• vážit si sám sebe (1) 

• vedu j e k sebevědomí (1) 

• vzhledem k zájmu studentů (1) 

Při odpovědi ne jsem se ptala pročl 

• nedostatek informací a zkušeností (9) 

• nebyl důvod, dosud jsem se nesetkala (8) 

• obsah předmětu je orientován jinak (než na osobnostní a sociální kompetence) (8) 

• není prostor (7) 

• chybí mládež s PPP ve třídách (4) 
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• nemám kvalifikaci (4) 

• mým dívkám to nehrozí (3) 

• nejsem třídní (3) 

• učím hlavně chlapce (3) 

• učím první stupeň (2) 

• děti jsou poučeny na přednáškách (2) 

• nemám proč (2) 

• až budu třídní, nevynechám to (1) 

• nebyly důvody, ale po besedě v Barevném světě vím jasně, že je třeba zařadit (1) 

• nenapadlo mě to (1) 

• ne vím jak (1) 

• nikdo mě nežádal (1) 

• nikdo nenařídil, musíme řešit byrokracii místo aktivní práce se studenty (1) 

• pozapomněla jsem na problém (1) 

• řešení je ve společnosti, musí se řešit příčiny, ne důsledky (1) 

• třídní to po mně nechtějí (1) 

• ve škole je pití a potrava zajištěna v dostatečné míře (1) 

• zabývá se tím kolegyně v rodinné výchově-důkladně (1) 

• závažnější jevy ve třídě (alkohol, drogy) (1) 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Vyhodnocení odpovědí nedopadlo pro pedagogy nijak příznivě. Ukazuje se, že na 

školách je problematika PPP opomíjena na úkor jiných (drogová a alkoholová viz. dále). 

Nejméně se věnují prevenci PPP pedagogové ve věku 55-64 let. 

Nezáleží, zda je učitel třídní či netřídní, jeho preventivní působení proti vzniku PPP je 

touto skutečností neovlivněno. 

Ani výchovní poradci nijak výrazně v této oblasti nenapomáhají, ačkoli právě výchovní 

poradci by měli působit nejaktivněji. Měli by být organizátory přednášek pro žáky, měli 

by ve svých hodinách seznámit s problematikou PPP a měli by informovat i své kolegy 

a možnostech preventivního působení. 

Jediní, kdo uvádějí, že s žáky preventivně pracují více než z poloviny celkového počtu, 

jsou učitelé ze základních škol. 

Důvodů, proč prevence ve třídách neprobíhá, nebo naopak jakým způsobem probíhá, 

uváděli učitelé celou řadu, kterou jsem zaznamenala. Varovným signálem by pro mnohé 

mělo být, že důvodů, proč prevence neprobíhá je více než prováděných způsobů 

prevence. Některé odpovědi jsou pochopitelné {děti jsou poučeny na přednáškách, 

zabývá se tím kolegyně v rodinné výchově-důkladně), jiné přiznávají své pochybení (až 

budu třídní, nevynechám to, nenapadlo mě to, pozapomněla jsem na problém), jiní 

nevidí problém u sebe, ale u jiných (není prostor, nikdo mě nežádal, nikdo nenařídil, 

musíme řešit byrokracii místo aktivní práce se studenty , řešení je ve společnosti, musí 

se řešit příčiny, ne důsledky, třídní to po mně nechtějí). Další uvádějí, že není třeba dělat 

prevenci tam, kde se podle jejich názoru tyto jevy nemohou vyskytnout nebo nikdo 

s PPP dosud nebyl (chybí mládež s PPP ve třídách, mým dívkám to nehrozí, nebyl důvod, 

dosud jsem se nesetkala, nemám proč, učím hlavně chlapce, učím první stupeň ). Našli 

se i tací učitelé, kteří přiznávají, že neví jak (nemám kvalifikaci, nevím jak, nedostatek 

informací a zkušeností). 

Již samotný fakt, že se prevenci PPP věnuje málo prostoru a času ve výuce, je zarážející, 

ale důvody, proč tomu tak je, jsou nelichotivé nejen pro samotné učitelé, ale 

i vzdělávací instituce a nadřízené pedagogů. 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Setkal/a jste ve své praxi se žákem (studentem) trpícím poruchami přijmu potravy? 

ano / ne 

Otázka, která má ukázat, kolik pedagogů se ve své dosavadní praxi setkalo s žákem 

(studentem) a ví o tom. To znamená, že PPP rozpoznali či se později tento fakt 

dozvěděli (viz. otázka číslo 16). Zároveň má nastínit, jak moc je třeba, aby pedagogové 

o této problematice věděli, neboť pokud by se ukázalo, že se pedagogové sžáky 

(studenty) s poruchami příjmu potravy nesetkávají, není potřeba v takové míře tuto 

problematiku rozebírat, pokud bychom si však byli jisti, že se skutečně nesetkali a 

nejedná se o pouhé přehlédnutí problému. Ale jak vidíme na následujícím grafu, skoro 

polovina učitelů se už s poruchami příjmu potravy setkala a je možné, že ve skutečnosti 

by mohlo být procento odpovědí ano mnohem vyšší, pokud by pedagogové věděli, že 

se jedná o MA, MB nebo ZP. 

Tabulka č. 59, PŘEHLED 13 
Odpověď 

Počet 
Ano 
50 

Ne 
60 

Neuvedeno 
10 
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Tabulka č.60, LO] KALIT An 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

Praha 23(33%) 42(61%) 4(6%) 69 
Východní 

Čechy 27(53%) 18(35%) 6(12%) 51 

Celkový součet 50 60 10 n o 

Ve východních Čechách se sPPP setkávají pedagogové častěji. Neznamená to ale 

s určitostí, že by se snad v tomto kraji objevovaly PPP ve větší míře než v Praze, ale 

možná jsou jen východočeští pedagogové všímavější a ne tak neteční jako pražští, kteří 

snáze utvoří kolem sebe obrannou bariéru, v zachování co největší anonymity; tak 

typické pro Prahu a její obyvatele. Na menších městech se lidé více znají a i to může být 

důvodem k snadnějšímu odhalení PPP. 

Tabulka č. 61 , PRAXE ,3 

Praxe Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

Neuvedeno 1 (50%) 1 (50%) 2 

l-41et 2 (22%) 6 (67%) 1 (11%) 9 

5-91et 5 (29%) 9 (53%) 3 (18%) 17 

10-141et 13 (65%) 6 (30%) 1 (5%) 20 

15-191et 4 (29%) 8 (57%) 2 (14%) 14 

20-241et 10(33%) 18(60%) 2 (7%) 30 

25-291et 8 (53%) 6 (40%) 1 (7%) 15 

30-42let 7 (54%) 6 (46%) 13 

Celkový součet 50 60 10 120 

Učitelé spraxí mezi 10-14 lety se sPPP setkávají nejčastěji ze všech respondentů, 

naopak začínající učitelé (praxe 1-4 roky) se v 67 % zatím nesetkali s žákem (studentem) 

trpícím PPP. Vysvětlením je fakt, že začínající pedagogové jsou zahrnuti tolika pro ně 

novými věcmi a problémy, že PPP, které nejsou tak „populární" jako například šikana, 
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lehce přehlédnou či se s nimi za tak krátkou dobu své praxe ještě opravdu nesetkali. Že 

se s PPP nejčastěji setkávají (dle jejich mínění) učitelé působící ve školství 10-14 let, si 

vysvětluji faktem, že se již vypracovali z krušných začátků, mnohé problémy spojené se 

začátkem pedagogické dráhy vyřešili, spoustu věcí zautomatizovali a mají čas na 

hledání a rozlišování specifických problémů. Zároveň ještě nejsou unaveni jak tomu 

může být u starších kolegů. 

Tabulka č.62, ŠK DT.A „ 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

ZŠ 15(52%) 12(41%) 2(7%) 29 

ZŠ praktická 10(38%) 14(54%) 2(8%) 26 

SŠ 25(38%) 34(53%) 6(9%) 65 

Celkový součet 50 60 10 120 

Učitelé ze základních škol jsou opět na vedoucí příčce, tentokrát s odpovědí ano, 

52 % se setkalo během své praxe s osobou trpící MA, MB nebo ZP. 

iauuiM U.UJ, ÍÍ\j univ^ 1 li IJ 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

Třídní 28(40%) 36(51%) 6(9%) 70 

Netřídní 22(44%) 24(48%) 4(8%) 50 

Celkový součet 50 60 10 120 

Mezi třídními a netřídními se rozdíl neprojevuje, ačkoli u této otázky bych ho očekávala, 

protože třídní jsou ti, kteří se o problému dovědí právě z pozice třídního učitele. 
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Tabulka č.64, VÝCHOVNÍ PORADCI 13 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

ano 11(61%) 5(28%) 2(11%) 18 

ne 39(38%) 55(54%) 8(8%) 102 

Celkový součet 50 60 10 120 

Výchovní poradci se skoro dvojnásobně vícekrát setkali s žákem (studentem) trpícím 

PPP, což je pochopitelné, protože jsou na škole těmi, na koho se žáci (studenti) i učitelé 

obrací se svými problémy. Těmi, kdo směřují právě žáky (studenty) s PPP k odborné 
pomoci a žáci (studenti) by měli vědět, že výchovný poradce je na škole od toho, aby 

jim v případě podobných problémů poskytl pomoc. 

Podotázky 13.1., 13.2., 13.3. 

byly určeny pedagogům, kteří odpověděli ano, avšak otázky byly ve velké míře 

opomíjeny, ale to co učitelé odpověděli, uvádím dále. 

13.1. Co vás vedlo k podezření, že se jedná o poruchy příjmu potravy? 

• pokles hmotnosti (15) 

• chování(10) 

• změna vzhledu (9) 

• hubenost (6) 

• nevolnost (3) 

• nejedla (3) 

• únava (2) 

• bledost (2) 

• agresivita (1) 

• apatie (1) 

• informace od spolužaček (1) 

• nadměrné cvičení (1) 

• nechutenství (1) 

• nemocnost (1) 
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• nesoustředěnost (1) 

• odmítání společných jídel (1) 

• sdělení rodičů (1) 

• sklony k pláči ( 1) 

• soustředění na fyzický vzhled (1) 

• spavost(l) 

• vymizení menstruace (1) 

3.2. Jaké kroky jste po zjištění tohoto problému podnikl/a, co jste udělal/a dále? 

• rozhovor s dívkou (9) 

• konzultace s rodiči (8) 

• konzultace s třídním (3) _ 

• přesvědčila jsem jí k návštěvě lékaře (3) 

• informace vedení školy (2) 

• obecná diskuze ve třídě bez ní (2) 

• domluvila jsem jí lékaře a k němu jsem ji poslala (2) 

• rozhovor se studenty (neadresný) (2) 

• dohled (2) 

• konzultace u lékaře (1) 

• doporučení odborníků (1) 

• informace výchovnému poradci (1) 

• podpora žáka(1) 

• rozhovor s jej í kamarádkou (1) 

• spolupráce s psycholožkou (1) 
• ujistil, že rodiče ví a něco dělají (1) 

3. Jednal/a byste dnes úplně stejně nebo byste se zachoval/a jinak? Jak a proč? 

• stejně (28) 

• neví, hledá informace (2) 

• neví(2) 

• ne (1) 
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ZHODNOCENÍ Š E S T N Á C T É OTÁZKY 

Odpovědi na tuto otázku splnily mé očekávání. Skoro polovina učitelů už byla 

v kontaktu se žákem (studentem) s PPP. Zajímavý je fakt, že v otázce číslo 11, kdy se 

nejednalo o praxi, ale o osobní život (Setkal/a jste se ve svém životě s osobou trpící 

poruchami příjmu potravy?) bylo procento odpovědí ano mnohem vyšší. Působí to na 

mě dojmem, jako by si pedagogové neradi připouštěli, že PPP existují u jejich žáků 

(studentů). 

Výchovní poradci a pedagogové s víceletou praxí častěji uvádějí možnost ano. 

Překvapivý je rozdíl mezi lokalitami a mezi typy a druhy škol. Východočeští 

pedagogové se během své praxe setkali častěji s PPP u svých žáků (studentů) než 

pražští pedagogové, kde se nabízí vysvětlení, že v Praze je všeobecně větší anonymita 
mezi lidmi, a také mezi žáky a jejich učiteli. 

Učitelé ze základních škol se častěji setkali se žákem (studentem) trpícím PPP, ale i u 

předešlých otázek bylo znát, že můj vzorek právě učitelů základních škol je v této 

problematice jinak informován než zbývající dvě skupiny učitelů. 

Přestože velké procento (42 %) pedagogů uvedlo odpověď ano, mělo by být dle mého 

názoru vyšší, neboť ve školním věku se PPP vyskytnou u 1% žáků, což je 1 žák s PPP 

na 99 žáků, kteří netrpí PPP. Znamená to tedy, že ve třech až čtyřech třídách je vždy 

jeden žák s PPP a takovýto počet žáků odučí pedagog i po velmi krátkém působení ve 

školství a číslo 42 % u odpovědi ano může znamenat z 50% (odpověď ne) přehlédnutí 

PPP. 

U podotázek jsou důvody, které vedly k podezření na PPP opodstatnělé, horší je to se 

způsobem řešení. Učitelé zasahovali v některých případech nad rámec jejich 

kompetencí, není možné, aby učitel domluvil žákovi návštěvu lékaře bez jeho vědomí 

(respektive bez vědomí zákonných zástupců), stejně jako oznamovat PPP vedení školy 

není správné a učitelé by měli vědět, že na „řešení" těchto problémů mají svého 

výchovného poradce. Dva učitelé odpověděli, že neví, zda by se zachovali stejně 

a sbírají informace, tyto informace by jim však mělo poskytnout vedení škol formou 

účastí na školeních, mělo by probíhat neustále vzdělávání učitelů, učitelé by měli být 
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proškoleni dříve, než se PPP vůbec objeví. Ne teprve po setkání s onemocněním 

u svého žáka hledat, jak s ním jednat. Ale, lepší pozdě než vůbec. 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Jak byste zareagoval/a, pokud byste u svého žáka (studenta) objevil/a poruchy příjmu 
potravy? 

Vzhledem k počtu učitelů, kteří odpověděli na celou otázku, k otevřenosti otázky 

a z toho plynoucí velké množství odpovědí, neuvádím „statistické závěry", ale přímo 

odpovědi učitelů s počtem takto shodných odpovědí. 

• kontaktovat rodiče (18) 

• rozhovor se studentem (11) 

• dát žákovi informace o odbornících (8) 

• spolupracovat s rodiči a lékařem (3) 

• kontaktovat školního psychologa (2) 

• nevím (2) 

• kontaktovat zástupce ředitele (2) 

• oznámit výchovnému poradci (2) 

• aby se dostal pod kontrolu lékaře (1) 

• anonymní beseda se žáky (1) 

• citlivě hledat vhodné řešení (1) 

• hledat příčinu a odstranit (1) 

• hledat se školním psychologem, třídmm a zástupcem ředitele řešení (1) 

• ihned (1) 

• kontaktovat odborníky (1) 

• kontaktovat třídního učitele (1) 

• nabídnout publikace (1) 

• ověřit, zda se nemýlím (1) 

• oznámit sociálce (1) 

• rozhovor s žákem a rodiči (1) 
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14.1. Na koho byste se obrátila nejdříve? 

• rodiče (48) 

• studenta (9) 

• výchovného poradce (7) 

• školní psychologa (5) 

• psychologa (3) 

• psychiatra (2) 

• lékaře (2) 

• pedagogicko psychologickou poradnu (1) 

• preventistu (1) 

• ředitel školy (1) 

• třídní (1) 

14.2. Jaké kroky byste podnikl/a Vy sám/sama? 

• rozhovor se studentem (19) 

• kontaktovat rodiče (8) 

• spolupracovat s rodiči (6) 

• prevence (4) 

• domluvit (3) 

• žádné (3) 

• doporučit kompetentní osoby (2) 

• hledat příčinu (2) 

• přesvědčit žáka o nutnosti odborníků (2) 

• kontaktovat školního psychologa (2) 

• dát jí Bibli (1) 

• dle rady odborníka (1) 

• informace o PPP (1) 

• informovat výchovného poradce (1) 

• kontaktovat lékaře (1) 

• mluvit, mluvit (1) 

• předat do odborné péče (1) 
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• rozhovor s psychologem (1) 

• vše podle výchovného poradce (1) 

• získat důvěru žáka (1) 

• zprostředkovat konzultaci s odborníky (1) 

14.3. Jak byste se žákem (studentem) jednal/a? 
• stejně jako s jinými (9) 

• partnersky (5) 

• doporučit mu lékaře (4) 

• otevřeně (4) 

• taktně (3) 

• vstřícně (3) 

• rozhovor(3) 

• empaticky (2) 

• laskavě (2) 

• ohleduplně (2) 

• s citem (2) 

• snažila bych se mu pomoci (2) 

• jako s nemocným (1) 
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ZHODNOCENÍ Š E S T N Á C T É OTÁZKY 

Z výsledků této otázky je patrné, že učitelé z mého vzorku otevřené otázky opomíjejí. 

Jejich odpovědi jsou různorodé, ale někdy až neadekvátní (viz. dám jí Bibli - to není 

řešení). Oznámení „sociálce" je taktéž řešení, které je zbytečné a ničemu a nikomu 

nepomůže. V odpovědích jsem shledávala podobnost se třetí otázkou. Oceňuji, že se 

našli tací učitelé, kteří přiznali, že neví. 

U podotázky 14.1. neshledávám větší prohřešky proti tomu, jak by to mělo být, ale 

získávám zodpovědí pocit, že učitelé jsou nejistí. U podotázky 14.2. pouze jeden 

odpověděl, že by celou věc řešil podle výchovného poradce. Odpověď mluvit, mluvit je 

k pousmání, ať už takto mluví netřídní učitel, třídní či výchovný poradce, mluvení je 

nedostačující, je třeba konat. Dle. mého názoru je jedno, zda odpovědi typu: doporučit 

kompetentní osoby, informace o PPP, předat do odborné péče, zprostředkovat 

konzultaci s odborníky- jsou od třídních, netřídních či výchovných poradců, protože jak 

jsem se již několikrát přesvědčila, výchovní poradci zdaleka nemají takové vědomosti, 

jaké bych od nich očekávala. Leckterý netřídní učitel zajímající se opravdu o své žáky 

a problémy, s kterými se mohou potkat, může být pro žáky přínosnější osobou, může 

mít daleko větší informace, než výchovný poradce, který je zaměřen na šikanu, alkohol 

a drogy a o ostatních problémech dětí a mládeže neví, protože nejsou „populární". 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Měla by problém poruch příjmu potravy podle Vás řešit: 

škola/ rodina /někdo jiný- kdo? 

Tato otázka je záměrně polootevřená, aby měli učitelé možnost vyjádřit i svůj názor 

a nebyli limitováni pouze škálou. Někteří si myslí, že obě instituce (škola, rodina) by se 

měly podílet na řešení, někteří uvádějí i lékaře a psychologa. Odpovědi jsem opět 

zkategorizovala do následujících skupin. 1-škola, 2-rodina, 3-někdo jiný, 4 - v š i c h n i 

dohromady (1+2+3), 5-neuvedeno, 6-škola a rodina, 7-rodina a někdo jiný, 

8- psychiatr/psycholog 

Tabulka č. 65, PŘEHLED 15 

Odpo 
věd' Škola Rodina 

Někd 
ojiný 

Všichni 
dohro-
mady 

Neuve-
deno 

Škola a 
rodina 

Rodina, 
jiný 

Psychiatr/ 
psycho-log 

Počet 1 25 8 40 3 8 33 2 

Graf č. 15 

8, 1, 
2% 1% 

• 1 škola 

•2 rodina 

• 3 někdo jiný 

• 4 všichni 
dohormady 

• 5 neuvedeno 

Q6šk.+ro 

I n 7 r n r l i n o i i m > 

Pouhé jedno procento pedagogů připouští možnost řešení pouze školou, což je správně, 

protože škola má poskytnout odkaz na odborníky, ale nemůže tento problém řešit sama. 
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Může pomoci vtom, že na žádost rodičů dohlédne více na žáka, ale léčba PPP je 

postavena na jiných kvalifikovaných pracovnících. 21 % pedagogů je toho názoru, že 

řešení je povinností pouze rodiny, což není tak správné, protože žáci tráví ve škole 

mnoho času na to, aby se škola z řešení vyloučila. 32 % učitelů odpovídá možnost, že 

na řešení by se měli podílet škola, rodina a odborníci. Podobně velké procento 

vynechává z řešení školu a přenechává vše na rodině a odbornících (27 %). 

Tabulka č. 66, LOKALITA)5 

Škola Rodina 
Někdo 

jiný 

Všichn 
i 

dohro 
mady 

Neuve 
deno 

Škola 
a 

rodina 

Rodina 
jiný 

Psychi 
atr/psy 
cholog 

Celko-
vý 

součet 

Praha 17 
(25%) 1(1%) 

28 
(41%) 3(4%) 18 

(26%) 2(3%) 69 

Výcho 
dní 

Čechy 
1(2%) 

8 
(16%) 

7 
(14%) 

12 
(24%) 3(6%) 

5 
(10%) 

15 
(28%) 51 

Celko 
vý 

součet 
1 25 8 40 3 8 33 2 120 

Rozdíly mezi lokalitami jsou následující: pražští pedagogové se přiklánějí více k názoru, 

že onemocnění by měli řešit škola s rodinou a někdo jiný (4.kategorie odpovědí), pouze 

školu z řešení vynechávají. Oproti východočeským pedagogům připouštějí i řešení 

psychologem či psychiatrem.. Východočeští pedagogové ani jednou neuvedli pomoc 

pouze od psychologa či odborníka, třikrát odpověď neuvedli a nejvícekrát odpověděli 

možnost rodina a někdo jiný (7. kategorie). Porovnáme-li odpovědi obou skupin učitelů, 

obě vynechávají z 28 % (Praha) a z 29 % (východní Čechy) pomoc někoho jiného, 

psychologa či psychiatra. 
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Tabulka č. 67, VZDĚLÁNÍ )5 

Škola 
Rodi-

na 

Ně-
kdo 
jiný 

Vši-
chni 

dohro 
mady 

Neuve 
deno 

Škola 
a 

rodina 

Ro-
dina, 
jiný 

Psy-
chiatr/ 
psy-
cho lo 

g 

Celko 
-vý 
souče 
t 

v š 
vzdělá 

ní 

1 
(1%) 

22 
(21%) 

8 
(7%) 

34 
(32%) 

3 
(3%) 

8 
(7%) 

29 
(27%) 

2 
(2%) 107 

Ostatn 
í 

vzdělá 
ní 

3 
(23%) 

6 
(46%) -

4 
(31%) 13 

Celko 
vý 
souče 
t 

1 25 8 40 3 8 33 2 120 

Míra dosaženého vzdělání ovlivňuje odpovědi na patnáctou otázku následovně. Lidé 

bez vysokoškolského vzdělání odmítají, že by problém měla řešit pouze škola, ale 

v největší míře souhlasí s tím, aby se na řešení podílela spolu s rodinou a odborníkem. 

Ve 31 % dokonce školu z řešení vylučují. 

- 132 -



Tabulka č. 68, ŠKOLA l5 

Škola Rodina 
Někdo 

jiný 

Všichn 
i 

dohro 
mady 

Neuve 
deno 

Škola 
a 

rodina 

Rodina 
jiný 

Psychi 
atr/psy 
cholog 

Celko-
vý 

součet 

z š 1(3%) 
5 

(17%) 
4 

(14%) 
11 

(39%) 1(3%) 2(7%) 5 
(17%) (0%) 29 

z š 
praktic 

ká 

6 
(23%) 

1(4%) 
10 

(38%) 
9 

(35%) 26 

SŠ 
14 

(22%) 
3(5%) 

19 
(29%) 

2(3%) 6(9%) 19 
(29%) 2(3%) 65 

Celko 
vý 

součet 
1 25 8 40 3 8 33 2 120 

Pedagogové základních škol připouští řešení všemi institucemi, nejvíce se kloní 

k možnosti spolupráce rodiny, školy a odborníků, stejně jako pedagogové základních 

škol praktických a středních škol. Ti ale ve stejné míře volí jen rodinu a odborníky. 

- 133 -



Tabulka č. 69, TŘÍDNICTVÍ15 

Škola Rodina Někdo 
jiný 

Všichn 
i 

dohro 
mady 

Neuve 
deno 

Škola 
a 

rodina 

Rodina 
jiný 

Psychi 
atr/psy 
cholog 

Celko-
vý 

součet 

Třídní 1(1%) 
13 

(19%) 
4 

(6%) 
23 

(32%) 2(3%) 7(10% 
) 

18 
(26%) 2(3%) 70 

Ne-
třídní 

12 
(24%) 

4(8%) 
17 

(34%) 1(2%) 1(2%) 15 
(30%) 50 

Celko-
vý 

součet 
1 25 8 40 3 8 33 2 120 

Mezi třídními a netřídními učiteli velké rozdíly neexistují, snad jen, že netřídní řešení 

pouze na škole či pouze na psychologovi/psychiatrovi neuvedli, ale zahrnuli tyto 

skupiny v odpovědi rodina a někdo jiný (30 %) a všichni dohromady (34 %). 
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Tabulka č. 70, VÝCHOVNÍ PORADCI i5 

Škola Rodina 
Někdo 

jiný 

Všichn 
i 

dohro 
mady 

Neuve 
deno 

Škola 
a 

rodina 

Rodina 
jiný 

Psychi 
atr/psy 
cholog 

Celko-
vý 

součet 

Vý-
chovn 
ý po-
radce 

4 
(22%) 

3 
(17%) 

4 
(22%) 

1(6%) 6 
(33%) 18 

Ne 
výcho-

vný 
pořade 

e 

1(1%) 
21 

(21%) 
5(5%) 

36 
(35%) 3(3%) 7(7%) 27 

(26%) 2(2%) 102 

Celko-
vý 

součet 
1 25 8 40 3 8 33 2 120 

Výchovní poradci se odlišují u třetí skupiny odpovědi, kdy ze 17 % navrhují řešení 

někým jiným a z pouhých 22 % připouští skupinové řešení rodinou, školou a odborníky. 

Dokonce ani jednou nenabízí možnost psycholog, psychiatr. 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Na odpovědích byl zajímavý fakt, že učitelé neodpovídali možnost škola, jako samotné 

instituce, která by měla problém řešit, ale už se „nebránili pomoci" žákům (studentům) 
spolu s dalšími institucemi - rodinou a odborníky. 

Odpovědi na tuto otázku jsou náročné na vyhodnocení, aniž bych o tom s jednotlivými 

učiteli hovořila. Za správnou odpověď považuji všichni dohromady, neboť PPP je 

záležitost školy, rodiny i jiných institucí (lékař, svépomocné skupiny, psycholog). Tuto 

odpověď jsem však nenabízela a je možné, že někteří učitelé chtěli zvolit pouze jednu 

nabízenou možnost a netroufli si zaškrtnout všechny tři odpovědi, či tam tento fakt 

dopsat. Tato skutečnost mohla způsobit, proč jsou odpovědi tak „roztroušené". Budu-li 

vyhodnocovat procentuální zastoupení právě u čtvrté skupiny odpovědí (všichni 

dohromady), dopadli pedagogové takto. 

Pražští učitelé by možnost řešení všemi dohromady navrhovali skoro dvojnásobně více 

než východočeští. Důvodem může být fakt, že v Praze působí více odborníku na PPP 

a informace o nic mohou být na pražských školách více rozšířeny. 

Učitelé bez vysokoškolského vzdělání nabízí možnost všichni dohromady častěji než 

vysokoškolsky vzdělám, ale nemohu tvořit závěry, protože se jedná o malý vzorek 

pedagogů. 

Podle typu (druhu) školy ani třídnictví se odpovědi významně neodlišují, ale pro 

výchovné poradce opět nedopadla odpověď nijak příznivě. Ani jednou nenabízí 

možnost psycholog, psychiatr a všichni dohromady uvedli méněkrát než pedagogové 

nevýchovní poradci. 
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3.11 OTÁZKA ČÍSLO 10 

Zjistil/a jste zpětně, že jste měla žáka (studenta) s poruchami příjmu potravy a nevšimla 

jste si toho ? ano / ne 

Tabulka č. 71, PŘEHLED ]6 

Odpověď Ano Ne Neuvedeno 
Přehled 17 101 2 

Graf č. 16 

neuvedeno 

84% 

14 % učitelů přiznalo, že nepoznali žáka (studenta), který onemocněl PPP. Zbývajících 

84 % podle mne nekriticky tuto možnost vylučuje. Možná, že se však nic takového 

opravdu nestalo. 

Tabulka č. 72, LOKALITA^ 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

Praha 8(12%) 61(88%) 69 

Východní 
Čechy 

9(18%) 40(78%) 2(4%) 51 

Celkový součet 17 101 2 120 

Východočeští pedagogové nepatrně více přiznávají, že tuto zkušenost mají, kdežto 

jejich pražští kolegové častěji tvrdí, že žádného takového žáka (studenta) neměli. 

Domnívám se, že to souvisí se situací, kterou jsem už několikrát zmiňovala, že pražští 
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pedagogové více odmítají řešit problémy žáků (studentů), netýkají- li se výuky a mnozí 

nemají ke svým žákům takový vztah jako východočeští pedagogové, což je způsobeno 

pražskou anonymitou. Stejně tak tomu bylo i v otázce 13, kde pražští učitelé měli ve své 

praxi méněkrát častěji žáka (studenta) s PPP. 

Tabulka č. 73, ŠKOLAi6 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

z š 4(14%) 24(83%) 1(3%) 29 

ZŠ praktická 3(12%) 23(88%) - 26 

SŠ 10(15%) 54(83%) 1(2%) 65 

Celkový součet 17 101 2 120 

Mezi školami tentokrát rozdíl nepozorujeme, stejně jako mezi třídními/netřídními a 

výchovnými poradci/nevýchovnými poradci. 

Tabulka č. 74, TŘÍDNICTVÍ )6 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

Třídní 11(16%) 57(81%) 2(3%) 70 

Netřídní 6(12%) 44(88%) 50 

Celkový součet 17 101 2 120 

Tabulka č. 75, VÝCHOVNÍ PORADCI^ 

Ano Ne Neuvedeno Celkový 
součet 

Výchovný 
poradce 

3(17%) 15(83%) 18 

Nevýchovný 
poradce 

14(14%) 86(84%) 2(2%) 102 

Celkový součet 17 101 2 120 
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ZHODNOCENÍ ŠESTNÁCTÉ OTÁZKY 

Ačkoli úkolem této otázky nebylo porovnávám vědomostí pedagogů o PPP, stejně je 

zajímavá z důvodů pohledu na sebehodnocení učitelů, i když nemám nástroj, jak jejich 

tvrzení ověřit. Jediné co mohu porovnat jsou odpovědi na otázku číslo 13, kde však 

nebyl dovětek a nevšiml/a jste si toho. U otázky číslo 13 odpověděl vzorek učitelů, že ze 

42 % měli žáka s PPP, ale u této otázky (16.) dvojnásobný počet učitelů odpověděl, že 

se nestalo, že by měli žáka (studenta) s PPP a nevšimli si toho. Podle informací o 

znalostech pedagogů PPP a jejich aktivitě při prevenci a následném řešení PPP se 

domnívám, že číslo 84 % (pro odpověď ne) je vysoce nadsazené, že u více než u 14 % 

(odpověď ano) pedagogů byli žáci (studenti) s PPP a učitelé to pouze nechtějí přiznat, 

nebo jejich informace jsou tak mizivé, že to opravdu nepoznali a ani se zpětně 

nedozvěděli, že to poznat měli. 

Významné rozdíly jsem v odpovědích dle „identifikačních" údajů nenalezla, pouze 

nepatrné u rozdílných lokalit. 
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4 Závěr 

Původním záměrem této práce bylo na vzorku 120 pedagogů zjistit, jaké je mezi nimi 

povědomí o PPP. Zvolila jsem tři školy - základní škola, základní škola praktická 

a střední škola - pro porovnávání odpovědí. Dále dvě odlišné lokality působení 

pedagogů - Praha a východní Čechy. Také jsem v průzkumu rozlišovala odpovědi 

výchovných poradců a učitelů, kteří nepůsobí jako výchovní poradci. Tato skutečnost 
byla zpočátku spíše zařazena pro zajímavost, protože jsem automaticky očekávala, že 

odpovědi výchovných poradců budou vždy „správné", ba jim přijdou směšně lehké. Že 

budou ve všech otázkách své vyšší vzdělání prokazovat. Myslela jsem, že pouze 

potvrdím jejich větší informovanost. Zjistila jsem však, že tomu tak není. Hlavním 

kritériem této práce se tudíž kromě porovnávání rozdílu mezi učiteli podle typu školy 

a podle lokality působení stal i fakt výchovného poradenství. 

Ostatní „identifikační" údaje jsem použila u některých otázek pouze pro zajímavý 

přehled z důvodu, že počty učitelů byly nízké na jakékoli usuzování závěrů (dle věku 

i praxe ve školství, stejně tak zastoupení mužů apod.) 

Otázky, které byly otevřené a obsahovaly další podotázky, byly často opomíjeny. 
Naopak uzavřené otázky s jednoslovnou odpovědí byly ve většině případů zodpovězeny. 

Hlavní zjištění mého průzkumu: 

• Informovanost pedagogů o PPP je dle mého názoru povrchní. Tento fakt možná 
vychází ze skutečnosti, kdy nadpoloviční počet učitelů odpovídá, že během 

studií nebyli seznámeni s PPP. Podobně stejný počet učitelů ví, že do PPP se 

řadí MB a MA. Jen velmi malé procento (6 %) však ví, že se sem řadí i ZP. 

Často se domnívají, že obezita je jednou z forem PPP a se ZP jí zaměňují, ačkoli 

se jedná o dva odlišné problémy. Nadpoloviční většina pedagogů má také pocit, 

že je v jejich kompetencích částečně řešit PPP, což mají na jednu stranu pravdu, 

záleží ale na tom, co si představují pod pojmem částečně. Jak již bylo zmíněno 
u zhodnocení třetí otázky, pedagog by se měl podílet částečně na řešení tím, že 

odešle žáka k výchovnému poradci. Ten by měl problém řešit tak, že žáka 

nasměruje na odbornou pomoc. Odpovědi učitelů při možnosti částečně ano jsou 
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však často sahající za jejich kompetence. Nelze kontaktovat sociální odbor, 

nelze se žákem hledat příčinu jeho problému, či mu snad zajišťovat dostatek 

tekutin, ať je pedagog výchovný poradce či není. Toto jeho kompetence nejsou. 

Dle mého názoru, jak již bylo zmíněno výše, může jakýkoli pedagog odkázat svého 

žáka na odbornou pomoc, ačkoli to není jeho úkol a správně by měl skončit odkazem na 

výchovného poradce. Pokud má k onomu pedagogovi žák bližší vztah, učitel informace 

opravdu má a ví, že žák by na výchovného poradce nedal, například ho neuznává jako 

vzor a nevěří mu, pak si myslím, že je přípustné, překročí-li učitel své kompetence 

a nasměruje žáka na příslušné odborníky. 

• Informovanost pedagogů ohledně doby vzniku poruch příjmu potravy je dobrá. 

Respondenti vědí, že PPP už nejsou pouze problémem náctiletých, ale mohou 

vypuknout i v předškolním či mladším školním věku, ačkoli to není tak časté. 

• Pedagogové jsou dobře informováni o tom, že PPP nejsou jen problémem dívek, 

ale i chlapců v různé míře. 

• Ve většině případů jsou respondenti obeznámeni i s faktem, že nadání žáka, 

funkčnost rodiny a její zázemí není tak důležitým prvkem pro vznik PPP. 

Zároveň však ze 41 % uvádějí, že PPP je problémem rodiny, například 

nezájmem ze strany rodičů. Stejně tak jsou toho názoru, že řešení již vzniklých 

PPP je otázka více rodiny než školy, což souvisí i s omezenými pravomocemi 

pedagogů ze škol a s jistou povinností rodičů se o své děti postarat. 

• Povědomí o možnostech příčin PPP a o jejich velkém množství je obecně v mém 

vzorku dobré, ale u jednotlivců nedostačující. Některé příčiny jsou jedněmi 

pedagogy opomíjeny či naopak přeceňovány. V celkovém obraze učitelé 

vyjmenovali všechny důležité příčiny, ale jednotlivci věděli o jedné 

a nevěděli o druhé. Uvedli jako příčinu problém v rodině, ale ne tlak společnosti. 

Jiný pedagog vyjmenoval vše okolo jedince ( móda, reklamy...), ale zapomněl 

i na možnost rodiny. 

• Osobní zkušenost s osobou trpící PPP je u respondentů častá. Na otázku, zda se 

pedagogové setkali ve svém životě s osobou s PPP odpovědělo kladně 75 % 

učitelů, ale na otázku, zda měli žáka s PPP během své praxe, odpovědělo kladně 
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už jen 42 %. Na další otázku, zda měli žáka s PPP a nevšimli si toho (dozvěděli 

se zpětně), odpovědělo jen 14 % respondentů. Pedagogové ví, že problém PPP 

existuje, ví, co to přibližně je, ale domnívají se, že ve své praxi se sním 

nesetkali. Je to problém, který se jich až tak netýká - tak na mě odpovědi působí. 

S tím souvisí i fakt, že prevenci PPP se věnuje malé procento pedagogů, ačkoli 

jsou PPP stále závažnějším tématem. Důvodů, proč prevence neprobíhá, je 

několik - nevědomost, nedostatek zkušeností a informací o možnostech prevence, 

nepřipouštění si závažnosti problému, jistota nepotřebnosti, časové důvody 

a závažnější problémy (alkohol, šikana, drogy). 

• Přístup pedagogů k problematice PPP se, dle lokality kde působí, neodlišuje. 

Velmi nepatrně je z odpovědí pražských učitelů znát to, že za vznik problému 

více viní rodinu a sami jsou těmi, kterých se problematika PPP netýká 

(neprobíhá prevence v takové míře), není jejich starostí a nikdy takové žáky 

neměli. Podotýkám však, že toto mé tvrzení neplatí stoprocentně, jsou jen malé 

odchylky v odpovědích od východočeských kolegů. 

Obě skupiny mají ve stejné míře povědomí o tom, co spadá do PPP, podobně je 

to i s názorem ohledně kompetencí řešit PPP. Východočeští učitelé mají častěji 

pocit, že mají kompetence k řešení PPP, pražští se více přiklánějí k názoru, že 

mají kompetence omezené a východočeští pedagogové častěji odpověděli, že 

nemají kompetence žádné. Vzhledem ke spornosti jak si kdo otázku vyložil, 

neusuzuji na žádné hodnotící závěry. Od kdy je možno trpět PPP, zda mohou 

onemocnět i muži, zda je vznik PPP ovlivněn nadáním dítěte, funkčností rodiny 

a jejím zázemím, to jsou otázky, na které odpovídali východočeští i pražští 

učitelé s velkou shodností. Pražští učitelé ale uvádějí vícekrát, že za problémem 
PPP může stát nedostatek zájmu ze strany rodičů, ačkoli funkčnost rodiny jako 

příčinu často vylučovali. Prevencí se zabývají obě skupiny pedagogů shodně, ale 

jak je uvedeno výše, o trochu více však východočeští, kteří častěji uvádějí, že se 

s PPP ve své praxi setkali. Na tom, kdo by měl řešit PPP, se skupiny pedagogů 

neshodovaly, každá navrhovala v jiném procentuálním zastoupení různé 

kombinace. Řešení společně škola, rodina a odborníci však častěji odpovídali 

pražští pedagogové. Ti také z větší míry odmítají možnost, že by se kdy se 
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žákem s PPP setkali a nevšimli by si toho. (Takže se buď setkali a ví o problému, 

nebo se s žákem s PPP nesetkali.) 

• Dalším zkoumaným faktorem, který by mohl mít vliv na znalosti o PPP, jsou 

typy a druhy škol. Již u první otázky nastal mezi jednotlivými školami rozkol. 

Pedagogové ze základních škol mají pocit, že byli seznámeni během studií s PPP 

a ani jeden z nich nepřipustil možnost, že by se o PPP ve škole nic nedozvěděl. 

Učitelé ze základních škol praktických ani jednou neodpověděli, že by byli 

seznámeni dostatečně, ale z velké části (46 %) uváděli možnost informací bylo 

málo. Zbylých 54 % učitelů má pocit, že nebyli seznámeni vůbec. Středoškolští 

učitelé se z 95 % shodli na faktu, že nebyli seznámeni vůbec a zbývajících 5 % 

učitelů neuvedlo žádnou odpověď. Odlišnost učitelů základních škol se odráží 

i v dalších odpovědích, ale nevycházejí z průzkumu jako nejinformovanější 

v oblasti problematiky PPP. V některých otázkách se se svými kolegy shodují. 

Odlišnosti oproti zbývajícím dvěma skupinám (SŠ a ZŠ praktičtí učitelé) jsou 

tyto: nepřipouštějí v takovém množství vznik PPP před šestým rokem; soudí, že 

je více mužů s PPP, než si myslí jejich kolegové; dva pedagogové základní 

školy si myslí, že PPP mohou být odvislé od nižšího nadání a z menší části 

připouští, že nadání není rozhodujícím faktem, dále si nemyslí v takové míře, že 

PPP jsou způsobeny problémy v rodině, nejvíce se zabývají prevencí, nejčastěji 

se setkali se žáky trpícími PPP. Ačkoli nejsou učitelé základních škol po 

teoretické stránce vybaveni tolik, jako jejich kolegové a jak se prezentovali po 

odpovědi na první otázku, z jejich odpovědí čiší více praxe a více zabýváním se 

PPP přímo u žáků (vícekrát se s nimi setkali, ve větší míře provádějí ve třídách 

prevenci). Bylo by třeba budoucí pedagogy zasvětit i do jiných problémů, než 

jaké skýtá jejich aprobace a budoucí speciální pedagogy zase odprosit od 

neustálého opakování a učení se typickým poruchám a ukázat jim i méně 

obvyklé projevy chování, aby se v něčem projevila jejich specializace. 

• Posledním, zprvu neplánovaným, faktorem na posuzovaní je role výchovného 

poradenství. Skoro polovina poradců ze vzorku 18 poradců tvrdí, že informace 

o PPP má, ale zbytek prý ne. Nadpoloviční většina zahrnuje MA a MB do PPP, 

ale pouze jeden poradce ví, že sem patří i ZP. U kompetencí s řešením PPP se 
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odpovědi shodují s ostatními učiteli, kteří nejsou výchovní poradci, což není 

v pořádku. Pouze 33 % ví, že PPP mohou vzniknout před šestým rokem věku, 

ale naštěstí nadpoloviční většina ví, že už v šestém roce věku mohou PPP 

vzniknout. Jeden výchovný poradce dokonce uvádí, že PPP nejsou mužským 

problémem a objevují se u dětí s nižším nadáním. Pozitivní je fakt, že se 

mnohem více než nevýchovní poradci zabývají prevencí PPP, ale zároveň 56 % 

z nich žádnou prevenci ve třídách nepraktikuje. Je samozřejmostí, že se častěji 

setkávají s PPP u svých žáků. Tři z nich přiznali, že nerozpoznali PPP. 

• Z celého průzkumu na mě dělají výchovní poradci dojem, že mají stejné znalosti 

jako ostatní učitelé, kteří výchovné poradenství nevykonávají. V některých 

věcech jsou výchovní poradci oproti svým kolegům sice „vpředu" (setkali se 

logicky svíce lidmi sPPP), ale ze všech 18 poradců jich jen málo splňuje 

kritéria, která bych od nich očekávala (znalost všech onemocnění spadajících do 

PPP, věk, kdy se mohou objevit, u jakého pohlaví se mohou objevit, prevence ve 

třídách). Ačkoli je jejich vzdělání často vyšší než u ostatních pedagogů, v mém 

průzkumu zcela splynuli, ničím nevynikli. 

PPP jsou onemocněním, které se studentům základních a středních škol rozhodně 

nevyhýbá. Znalosti učitelů však tomuto faktu neodpovídají. Při svém vzdělávám na 

pedagogických fakultách by měli být všichni učitelé bez rozdílu studovaného oboru 

seznamováni s tímto onemocněním, které je primárně psychického charakteru 

s důsledky nejen v oblasti psychické, ale i somatické a sociální. 

Navrhuji tato zlepšení: 

• Problematika PPP by měla být zařazena do vysokoškolského studia 

pedagogických oborů a do celoživotního vzdělávání. Pedagogové by měli 

absolvovat semináře a školení na toto téma. 

• Na každé škole by měl působit výchovný poradce, který pedagogům v případě 

potřeby poradí, jakou formou lze provádět prevenci ve třídách, popřípadě jaké 

jsou náznaky onemocnění. Sami výchovní poradci by během svého studia měli 

o této problematice dostat mnohem více informací, než kolik dostávají tak, jak 

vyplývá z mého průzkumu. 
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• Myslím, že je potřebné klást důraz i na osobnost uchazečů o VŠ vzdělání 

pedagogického oboru při výběrovém řízení k studiu. Domnívám se, že po 

zlepšení situace v institucích, které připravují budoucí učitelé na jejich povolání 

a po větší nabídce kurzů (řešících problematiku PPP) v rámci celoživotního 

vzdělávám, je vše závislé i na osobnosti učitele. Na jeho přístupu k žákům, 

přístupu k sobě samému a ochotě se dále vzdělávat a přijímat nové skutečnosti. 

Někteří učitelé mohou namítat, že se vzdělávat dále nepotřebují, že na jiné 

aktivity než je samotné učení nemají čas, že vše, co se netýká výuky je 

záležitostí rodiny. Ale s tím je třeba počítat jako u každého jiného problému 

a doufat, že alespoň ředitelé budou smýšlet realističtěji a své podřízené na další 

vzdělávání nasměrují. 

Faktem zůstává, že i sebelépe vzdělaný pedagog nedonutí studenta k návštěvě lékaře, 

nebude-li chtít nemocný jedinec sám. Ideální situací by bylo, aby pedagogové byli 

dostatečně informovaní o PPP a dokázali navázat se svými studenty takový vztah, který 

by pomohl jedinci s PPP tak, aby nedošlo k tragédii. 
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Př í loha £ J 
DOTAZNÍK PRO UČITELE A VÝCHOVNÉ PORADCE 

Problematika poruch přiimu potravy 
v pedagogické praxi 

Vážení učitelé, výchovní poradci, 
jsem studentkou čtvrtého ročníku speciální pedagogiky a v rámci 
diplomové práce provádím výzkum na českých a slovenských školách o 
informovanosti pedagogů v problematice poruch příjmu potravy. Ráda 
bych Vás tímto poprosila o vyplnění dotazníku k tomuto dnes velmi 
aktuálnímu problému. Dotazník je anonymní, jedná se pouze o zmapování 
současné situace. Děkuji. 

- při výběru z více možností zakroužkujte, prosím, tu Vámi zvolenou 
- při volných odpovědích, využijte volné místo pod otázkou, bude-li nedostatečné, využijte volné místo 
na zadní straně, které je určeno i na Vaše další názory, náměty 

Jste: muž / žena 

Kolik Vám je let? 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Jak dlouhou máte praxi ve školství jako učitel/ka? 

Na jakém typu školy učíte? základní / základní škola praktická/ střední škola/ 

jiná 

Jak velká je škola, na které působíte? (počet žáků, učitelů) 

Jste třídní učitel/ka? ano / ne 

Jste výchovný poradce? ano/ne 

1) Byl/a jste během svých studií na fakultě seznámen/a s problematikou poruch příjmu 

potravy? ano dostatečně / informací bylo málo / vůbec jsem nebyl/a seznámen/a 

2) Co všechno dle Vašeho názoru spadá do poruch příjmu potravy? 

3) Myslíte, že je ve Vašich kompetencích řešit tento problém (poruchy přijmu potravy) 

pokud se u Vašeho žáka (studenta) objeví? ano / částečně ano /ne 

ano - jak? 

částečně ano - jak? 
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ne - čí je to kompetence? 

4) Od kolika let je možno dle Vašeho názoru trpět poruchami příjmu potravy? 

5) Co je podle Vás nejčastějším impulsem k nastartování poruch příjmu potravy? 

6) Objevují se podle Vás poruchy příjmu potravy i u chlapců nebo je to onemocnění, 

které se vyskytuje pouze u dívek? Vyjádřete, prosím, v procentech podíl dívek a podíl 

chlapců 

7) Poruchy příjmu potravy se objevují podle vašeho názoru u dětí s: 

nižším nadáním / vyšším nadáním / na nadání nezáleží. 

8) Trpí poruchami příjmu potravy spíše děti z rodin: 

sociálně slabších/ movitých / na majetku rodiny nezáleží? 

9) Objevují se poruchy příjmu potravy u dětí z rodin: 

funkčních / dysfunkčních / na funkčnosti rodiny nezáleží? 

10) Myslíte si, že problém poruch příjmu potravy je především problémem rodiny, 

například nedostatek zájmu ze strany rodičů? ano / ne / jiná možnost 

11) Setkal/a jste se ve svém životě s osobou trpící poruchami příjmu potravy? ano / ne 

12) Zabýváte se Vy osobně prevencí poruch příjmu potravy ve třídách? 

Ano- Jak? 

Ne- proč? 
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13) Setkal/a jste ve své praxi se žákem (studentem) trpícím poruchami příjmu potravy? 

ano (pokračujte dále touto otázkou, poté přeskočte k otázce číslo 15) / ne (přejděte, prosím, 

k otázce číslo 14) 

Ano -13.1. Co Vás vedlo k podezření, že se jedná o poruchy příjmu potravy? 

13.2. Jaké kroky jste po zjištění tohoto problému podnikl/a, co jste udělal/a dále? 

13.3. Jednal/a byste dnes úplně stejně nebo byste se zachoval/a jinak? Jak a proč? 

14) Jak byste zareagoval/a, pokud byste u svého žáka (studenta) objevil/a poruchy 

příjmu potravy? 

14.1.Na koho byste se obrátil/a nejdříve? 

14.2. Jaké kroky byste podnikl/a Vy sám/sama? 

14.3. Jak byste se žákem (studentem) jednal/a? 

15) Měla by problém poruch příjmu potravy podle Vás řešit: 

škola/ rodina /někdo jiný- kdo? 

16) Zjistil/a jste zpětně, že jste měla žáka (studenta) s poruchami příjmu potravy a 

nevšimla jste si toho? ano / ne 

Děkuji za vyplnění 

Monika Velehradská 
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Příloha č. 2 
VÝCHODNÍ ČECHY, STŘEDNÍ ŠKOLA 

Problematika poruch příjmu potravy 
v pedagogické praxi 

Vážení učitelé, výchovní poradci, 
jsem studentkou čtvrtého ročníku speciální pedagogiky a v rámci 
diplomové práce provádím výzkum na českých a slovenských školách o 
informovanosti pedagogů v problematice poruch příjmu potravy. Ráda 
bych Vás tímto poprosila o vyplnění dotazníku k tomuto dnes velmi 
aktuálnímu problému. Dotazník je anonymní, jedná se pouze o zmapování 
současné situace. Děkuji . 

- při výběru z více možností označte, prosím, tu Vámi zvolenou 
- při volných odpovědích využijte volné místo pod otázkou, bude-li nedostatečné, využijte volné místo na 
zadní straně, které je určeno i na Vaše další názory, náměty 

Jste: muž / 

Kolik Vám je let? 31 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? VŠ 

Jak dlouhou máte praxi ve školství jako učitel? 7 let 

Na jakém typu školy učíte? střední škola 

Jak velká je škola, na které působíte? (300 žáků, 25 učitelů) 

Jste třídní učitel/ka? ne 

Jste výchovný poradce? ne 

1) Byl/a jste během svých studií na fakultě seznámen/a s problematikou poruch příjmu 

potravy? ano dostatečně 

2) Co všechno dle Vašeho názoru spadá do poruch příjmu potravy 

3) Myslíte, že je ve Vašich kompetencích řešit tento problém (poruchy příjmu potravy), 

pokud se u Vašeho žáka (studenta) objeví? částečně ano 

pokud ano - jak? 

pokud částečně ano - jak 

Mluvit s ním/ní a ukázat, na čem stojí naše identita - jsme stvořeni Bohem k Jeho 

obrazu, proto se na to, jak máme vypadat a o co se máme snažit, nemáme ptát 

módních návrhářů, hereček a filmařů, ale právě samotného Boha. A Jeho vůle pro 
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nás nám není skryta - dal nám Svoje Slovo (Bibli) a sám přišel v Ježíši Kristu. 

Když se Jeho držíme, máme vzor chování pro celý život a nemusíme bloudit a být 

otroky lidí a špatných vzorů. Tak my můžeme radit mladým lidem, ale aby se 

uzdravili, musí se rozhodnout a snažit se sami - pokud nezmění své myšlení, sotva 
se můžou ze svých problémů vymanit. 

4) Od kolika let je možno dle Vašeho názoru trpět poruchami příjmu potravy? 8 

5) Co je podle Vás nejčastějším impulsem k nastartování poruch příjmu potravy? 
Špatné vzory z televize, časopisu a z našeho okolí 

6) Objevují se podle Vás poruchy příjmu potravy i u chlapců nebo je to onemocnění, 

které se vyskytuje pouze u dívek? Vyjádřete, prosím, v procentech podíl dívek a podíl 

chlapců. Neznám procenta, ale zřejmě jde hlavně o dívky. 

7) Poruchy příjmu potravy se objevují podle vašeho názoru u dětí s: 

na nadání nezáleží. 

8) Trpí poruchami příjmu potravy spíše děti z rodin: 

na majetku rodiny nezáleží? 

9) Objevují se poruchy příjmu potravy u dětí z rodin: 

hlavně dysfunkčních /ale někdy i na funkčnosti rodiny nezáleží? 

10) Myslíte si, že problém poruch příjmu potravy je především problémem rodiny, 

například nedostatek zájmu ze strany rodičů? Ano, a hlavně hledání vlastní identity 

na špatných místech 

11) Setkal/a jste se ve svém životě s osobou trpící poruchami příjmu potravy? ano 

12) Zabýváte se Vy osobně prevencí poruch příjmu potravy ve třídách? 

Ano-Je mi líto, ale velmi zřídka 

13) Setkal/a jste ve své praxi se žákem (studentem) trpícím poruchami příjmu potravy? 

ano 

13.1. Co Vás vedlo k podezření, že se jedná o poruchy příjmu potravy? Soustředění 

se pouze na otázky fyzického vzhledu 

13.2. Jaké kroky jste po zjištění tohoto problému podnikl/a, co jste udělal/a dále? 

13.3. Jednal/a byste dnes úplně stejně nebo byste se zachoval/a jinak? Jak a proč? 
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14) Jak byste zareagoval/a, pokud byste u svého žáka (studenta) objevil/a poruchy 
příjmu potravy? Případ od případu 

14.1.Na koho byste se obrátil/a nejdříve? Rodiče 
14.2. Jaké kroky byste podnikl/a Vy sám/sama? Dám ji Bibli 
14.3. Jak byste se žákem (studentem) jednal/a? Potřebuji moudrost, abych jednal 

citlivě a mluvil přímo k jádru problému 

15) Měla by problém poruch příjmu potravy podle Vás řešit: 

škola a rodina a někdo jiný 

16) Zjistil/a jste zpětně, že jste měla žáka (studenta) s poruchami příjmu potravy a 

nevšimla jste si toho? taky 

Děkuji za vyplnění 
Monika Velehradská 
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Příloha č. 2 
VÝCHODNÍ ČECHY, STŘEDNÍ ŠKOLA, VÝCHOVNÝ PORADCE 

Problematika poruch příjmu potravy 
v pedagogické praxi 

Vážení učitelé, výchovní poradci, 
jsem studentkou čtvrtého ročníku speciální pedagogiky a v rámci 
diplomové práce provádím výzkum na českých a slovenských školách o 
informovanosti pedagogů v problematice poruch příjmu potravy. Ráda 
bych Vás tímto poprosila o vyplnění dotazníku k tomuto dnes velmi 
aktuálnímu problému. Dotazník je anonymní, jedná se pouze o zmapování 
současné situace. Děkuji. 

- při výběru z více možností označte, prosím, tu Vámi zvolenou 
- při volných odpovědích využijte volné místo pod otázkou, bude-Ii nedostatečné, využijte volné místo na 
zadní straně, které je určeno i na Vaše další názory, náměty 

Jste: žena 

Kolik Vám je let? 46Iet 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? VŠ 

Jak dlouhou máte praxi ve školství jako učitel/ka? 231et 

Na jakém typu školy učíte? střední škola- gymnázium 

Jak velká je škola, na které působíte? (počet žáků - 356, učitelů - 26) 

Jste třídní učitel/ka? ne 

Jste výchovný poradce? ano 

1) Byl/a jste během svých studií na fakultě seznámen/a s problematikou poruch příjmu 

potravy? informací bylo málo 

2) Co všechno dle Vašeho názoru spadá do poruch příjmu potravy- anorexie, bulimie, 

3) Myslíte, že je ve Vašich kompetencích řešit tento problém (poruchy příjmu potravy), 

pokud se u Vašeho žáka (studenta) objeví? částečně ano 

indiv. pohovor se žákem, navázat s ním kontakt, pokud se nedaří odkaz na www. 

stránky,..pohovor se spolužáky, pohovor s rodiči na třídní schůzce 

kompetence jsou v rukou rodičů!!! 
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4) Od kolika let je možno dle Vašeho názoru trpět poruchami příjmu potravy? od 

dětství, viz moderní gymnastky, baletky,... 

5) Co je podle Vás nejěastějším impulsem k nastartování poruch příjmu potravy tlak 

vnějšího okolí, nevhodné poznámky na postavu, vize modelek, úspěšná žena = 

šťíhlá žena,... 

6) Objevují se podle Vás poruchy příjmu potravy i u chlapců nebo je to onemocnění, 

které se vyskytuje pouze u dívek? Vyjádřete, prosím, v procentech podíl dívek a podíl 

chlapců. 

jen u dívek-100% 

7) Poruchy příjmu potravy se objevují podle vašeho názoru u dětí s: 

nižším nadáním / vyšším nadáním / na nadání nezáleží. 

8) Trpí poruchami příjmu potravy spíše děti z rodin: 

sociálně slabších/ movitých / na majetku rodiny nezáleží? 

9) Objevují se poruchy příjmu potravy u dětí z rodin: 

funkčních / dysfunkčních / na funkčnosti rodiny nezáleží? 

10) Myslíte si, že problém poruch příjmu potravy je především problémem rodiny, 

například nedostatek zájmu ze strany rodičů? ano / ne / jiná možnost 

11) Setkal/a jste se ve svém životě s osobou trpící poruchami příjmu potravy? ano / ne 

12) Zabýváte se Vy osobně prevencí poruch příjmu potravy ve třídách? 

Ano -Jak? 

Ne- proč? 

13) Setkal/a jste ve své praxi se žákem (studentem) trpícím poruchami příjmu potravy? 

a n o (pokračujte dále touto otázkou, poté přeskočte k otázce číslo 15) / ne (přejděte, prosím, k otázce 

číslo 14) 

Ano -

13.1. Co Vás vedlo k podezření, že se jedná o poruchy příjmu potravy? 

13.2. Jaké kroky jste po zjištění tohoto problému podnikl/a, co jste udělal/a dále? 

13.3. Jednal/a byste dnes úplně stejně nebo byste se zachoval/a jinak? Jak a proč? 

14) Jak byste zareagoval/a, pokud byste u svého žáka (studenta) objevil/a poruchy 

příjmu potravy? 

14.1.Na koho byste se obrátil/a nejdříve? 
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14.2. Jaké kroky byste podnikl/a Vy sám/sama? 

14.3. Jak byste se žákem (studentem) jednal/a? 

15) Měla by problém poruch příjmu potravy podle Vás řešit: 

škola/ rodina /někdo jiný- kdo? 

16) Zjistil/a jste zpětně, že jste měla žáka (studenta) s poruchami příjmu potravy a 

nevšimla jste si toho? ano / ne 

Děkuji za vyplnění 

Monika Velehradská 

Něco jsem o problematice četla, ale moc ne. Je dobře, že se problémem zabýváte. 

Bohužel myslím, že učitelé mnohem více řeší jiné problémy (a není jich málo). Otázkou 

je, zda učitelé mohou v téhle věci něco dělat, za dítě jsou odpovědní rodiče. Na školu je 

kladeno mnoho nároků a přesouvá se na ni stále více odpovědnosti za výchovu, která by 

však měla ležet hlavně na rodičích. Samozřejmě pokud učitelé budou o problémech 

s příjmem potravy něco vědět a budou i poučeni o tom, jak mohou dětem účinně 

pomoci, mnozí to rádi udělají. 
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Příloha č. 2 

Problematika pórech příjmu potraw 
v pedagogické praxi 

Vážení učitelé, výchovní poradci, 
jsem studentkou čtvrtého ročníku speciální pedagogiky a v rámci mé diplomové 
práce provádím výzkum na českých a slovenských školách o informovanosti 
pedagogů v problematice poruch příjmu potravy. Ráda bych Vás tímto 
poprosila o vypinční dotazníku k tomuto dnes velmi aktuálnímu problému. 
Dotazník je anonymní, jedná se pouze o zmapování současné situace. Děkuji. 

- při výběru z více možnosti zakroužkujte, prosím, tu Vámi zvolenou 
- při volných odpovědích, využijte volné místo pod otázkou, bude-li nedostatečné, využijte volné místo na zadní 
straně, které je určeno i na vaše dalM názory, náměty 

Jste: Jmuž/ žena / ^ 

Kol ik Vám je let? Z . \ 
l/S 

Jaké je Vaše nejvyššt dosažené vzdělání? 

Jak dlouhou máte praxi ve školství jako učitel/ka? . 2 - ' / 

Na jakém typu školy učíte? základní !ji&kladní škola praktická/ střední škola/ j iná 

Jak velká je škola, na které působíte? (počet žáků, učitelů) ' t ^ P L l S . . . 

Jste třídní učitel/ka? ano //ňe 

Jste výchovný poradce? /ano/ne 

1) Byl/a jste během svých studií na fakultě seznámen/a s problematikou poruch příjmu 

potravy? ano dostatečně /^/informací bylo málo / vůbec jsem nebyl/a seznámen/a 

2) Co všechno dle Vašeho názoru spadá do poruch příjmu potravy? 

A-&-* • Xr t "r A * t^f ...fr./r.!^..'. ."r- é fr. i. fr. rS f x 
l ^ ^ ř l 

3) Myslíte, že je ve Vašich kompetencích řešit tento problém (poruchy příjmu potravy), 

pokud se u Vašeho žáka (studenta) objeví? ano /^částečně ano /ne 

ano- jak? 

částečně ano - iak?.../.1:.•?.., 

ne - koho ie to kompetence? / ' / . -

4) Od kolika let je možno dle Vašeho názoru trpět poruchami příjmu potravy? < 
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5) Co je podle Vás nejčastějším impulsem k nastartování poruch příjmu potravy?.. 

6) Objevuji se podle Vás poruchy příjmu potravy i u chlapců, neboje to onemocnění, které se 

vyskytuje pouze u dívek? Vyjádřete, prosím, v procentech podíl dívek a podíl chlapců 

o.f/M<ri. /f: / 
7) Poruchy příjmu potravy se objevují podle vašeho názoru u dětí s: 

nižším nadáním / vyšším nadáním na nadání nezáleží. 
8) Trpí poruchami příjmu potravy spíše děti z rodin: 

sociálně slabších/̂ novitých / na majetku rodiny nezáleží? 

9) Objevují se poruchy příjmu potravy u dětí z rodin: 

funkčních / dysfunkčních /^funkčnosti rodiny nezáleží? 
10) Myslíte si, že problém poruch příjmu potravy je především problémem rodiny, například 
nedostatek zájmu ze strany rodičů? ano /(%)/jiná možnost... 

« M M . . M M M . . . . . . . . M . . . 

11) Setkal/a jste se ve svém životě s osobou trpící poruchami příjmu potravy? fanoi / ne 

12) Zabýváte se Vy osobně prevencí poruch příjmu potravy ve třídách? 

Ano -Jak? 

(Ne) proč? 
^•CjavJ- i C.ít-.Ú fr. 

m 2: T - ' 

13) Setkal/a jste ve své praxi se žákem (studentem) trpicím poruchami příjmu potravy? 

ano (pokračujte dále touto otázkou, poté přeskočte k otázce číslo 15) /^ne)(přcjděte, prosím, k otázce 

číslo 14) 
Ano -13.1. Co Vás vedlo k podezření, že se jedná o poruchy příjmu potravy? 
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13.2. Jaké kroky jste po gištění tohoto problému podnikl/a, co jste udělal/a dále?. 

13.3. Jednal/a byste dnes úplně stejně, nebo byste se zachoval/a jinak? Jak a proč? 

14) Jak byste zareagoval/a, pokud byste u svého žáka (studenta) objevil/a poruchy příjmu 

potravy? <&. 

14.1.Na koho byste se obrátil/a nejdříve? 

14.2. Jaké kroky byste podnikl/a Vy sám/sama? t-« £ * s e t , ^ \ 

14.3. Jak byste s e žákem (studentem) jednal/a? í . £ . . . á . . ^ . . > ' ^ » * -

15) Měla by problém poruch příjmu potravy podle Vás řešit: 

škola/ rodina /někdo jiný- kdo? í 

16) Zjistil/a jste 2pětně, že jste měla žáka (studenta) s poruchami příjmu potravy a nevšimla 

jste si toho? ano 

Děkuji za vyplnění 

Monika Velehradská 
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Příloha č. 5 

ELIŠKA 

> Kolik je Ti let? 

Čtrnáct let. 

> Vyrůstal/a jsi v úplné rodině? (oba rodiče) 

Od šesti let bez otce. 

> Na které škole jsi právě studoval/a, když jsi začal/a mít problémy 

s poruchami příjmu potravy? Kolik Ti bylo let? 

Základní škola, devátý ročník. 

> O jak velkou školu se přibližně jednalo? (městská, vesnická, rodinného 
typu....) Maloměstská. 

> Myslíš, že Ti ve škole sebevědomí bylo pedagogy spíše zvyšováno či 

snižováno? Napadají Tě nějaké příklady jak? (narážky x pochvaly) 

Vesměs celkem dobré vztahy, prospěch také dobrý. 

> Byli vaši pedagogové spíše mladí lidé nebo „učitelé před důchodem''? 

Půl napůl, třídní učitelka 30-40 autoritativní a „ mateřský " typ. 

> Jak fungoval/a váš (vaše) třídní učitel/ka? Byl/a ochoten (ochotna) 

naslouchat osobním problémům žáků? Pokud ano, využil/a jsi toho někdy? 

Ano, kolikrát nás k tomu vyžívala, ale když mám problém, svěřuji se spíš rodině-

většinou sestry, mamka, babička... 

Pokud ne, byl na škole jiný učitel, s kterým jsi mohl/a řešit problémy 

z osobního života? 

Na škole jsou většinou ochotni naslouchat, ale kdybych si měla vybrat, rozhodně 

bych volila třídní. 

> Jak se kvám choval/a učitel/ka tělocviku? Komentoval/a vaše postavy; 

pokud byl například někdo silnější, „oplácanější"? 

Mně neměla moc v oblibě, nevím, ale spíš než kvůli mojí váze 62-64kg to mohlo 

být kvůli mým výsledkům...jednou mi zhoršila známku, ale druhý rok už jsem ji 

tolik nevadila. 

> Komu by ses raději svěřoval/a v období problémů s poruchami příjmu 

potravy, rodičům, učitelům nebo kamarádům? 
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Kamarádkám, mamce. 

> Jak jsi se cítil/a v třídním kolektivu v období poruch příjmu potravy? 

Měla jsem svůj svět, nedokázala jsem se tolik „soustředit" (účastnit se) na 

zábavu ( na plese apod.tr. akcích). 

> Bavili jste se někdy ve škole v rámci výuky o poruchách příjmu potravy? 

Ne. 

> Byla zde (ve škole) dle Tvého názoru nějaká preventivní činnost zaměřená 

právě na poruchy příjmu potravy? 

Rozhodně ne, ačkoli už se tato porucha na škole objevila. 

> Co bylo dle Tvého názoru prvním popudem, díky němuž jsi začal/a mít 

problémy se stravováním? 

Pořad na TV prima „Jste to, co jíte" (jedna dívka, se kterou jsem se seznámila -

bývalá anorektíčka - začala hubnout také kvůli tomuto, ačkoli ona na rozdíl ode 

mě zhubnout nepotřebovala. Ale já už nedokázala zastavit...). 

> Jak dlouho Ti trvalo, než sis uvědomil/a, že se jedná o poruchy příjmu 

potravy? 

Hubla jsem od října; po Vánocích, které byly katastrofou, jsem se od ledna 

pokoušela léčit. 

> Kdo u Tebe odhalil poruchy příjmu potravy? 

Mamka, babička, sestry, všímali si toho i lidi ve škole, hlavně nejlepší 

kamarádka, učitelé... 

> Po jak dlouhé době jsi se začala léčit? 

Léčím se-s pomocí mamky-nedůsledně od ledna, v únoru dět. oddělení 

Pelhřimovské nemocnice, teď asi měsíc s babičkou-úspěchy 

> Věděl o Tvém problému někdo ve škole? Všiml si toho někdo, nebo jsi to 

řekl/a sám(sama)? 

Učitelé se o mě bály, jeden nezkušený mladý pedagog mě „napadl" ve třídě 

otevřeně o hodině mezi spolužáky... (ještěpřed nemocnicí) 

> Změnil/a jsi nějak v průběhu poruch příjmu potravy stravovací návyky ve 

škole? Například, že jsi přestal/a chodit na obědy nebo zůstávalo vše jako 

dříve? Jak? 
Pokud ano, jak dlouho se Ti dařilo udržet v tajnosti změnu stravování? 
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Obědy jsem si v nejhorším období začala nosit domů, zde jsem se je pokusila 

„odmastit" (nebo jinak upravit, aby mi vyhovovali) a nabrala jsem si svoji mini 

porci 

> Měl/a jsi nějaké finty, jak jsi svůj problém se stravováním maskoval/a? 

Pokud ano, jaké? 

Svůj problém jsem si dlouho nepřiznávala 

> Účastnil/a jsi se školních akcí v době, kdy jsi trpěl/a poruchami příjmu 

potravy? (školní výlety, celodenní akce mimo školu) 

Pokud ano, jak jsi zvládala svoje problémy se stravováním? 

Pokud ne, proč? 

Měli jsme pár plesů, které jsem prožívala hekticky - nestíhala jsem se 

připravovat, musela jsem cvičit apod.... 

> Myslíš, že byli učitelé k tvému problému nevšímaví? 

Dost se o to zajímali, báli se, abych to s tím hubnutím nepřehnala... 

> Pomohl Ti někdo ve škole? Učitel/ka, spolužáci, někdo jiný? 

Moc jsem si nenechávala pomoci, i když by byli ochotni. Když už, tak se obracím 

na rodinu. 

> Svěřil/a jsi se někomu ve škole? 

Ano, jedné kamarádce (ne nejlepší, ale té s kterou jsem navázala řeč na plese). 

> Pokud se Tvůj problém řešil ve škole, tak jakým způsobem? Bylo Ti to 

nepříjemné, nebo jsi byl/a rád/a, že se Ti někdo snaží pomoci? 

Bylo mi nepříjemné již výše zmíněné „napadení" mladým učitelem o hodině 

zeměpisu. 

> Máš pocit, že Ti někter/á(ý) učitel/ka ublížil, co se týká poruch příjmu 

potravy? Pokud ano, jak? 

Ne. 

> Poslechl/a bys učitelku, kdyby Ti v počátku nemoci radila dojít si k lékaři? 

Myslím že ne, dala bych spíš na mamku, ale v té době, kdy jsem svou nemoc 

nebrala na vědomí, asi nikoho. 

> Byl/a bys ráda, kdyby Ti s tvým problémem pomáhal někdo ze školy, nebo 

bys raději chtěl/a, aby se to ve škole vůbec neřešilo? 

Druhá možnost. 

- 164 -



> Jak by Ti v dnešní době vyhovovalo, aby se k Tobě učitel/ka zachovala, 

pokud by u Tebe poruchy příjmu potravy odhalila? 

V dnešní době? No já doufám, že už budu v pohodě. 

> Co bys dělal/a, kdybys byl/a v její situaci a měla žáka s poruchami příjmu 

potravy? 

Nejspíš bych se pokusila domluvit se samotným žákem, když by to nepomohlo, 

poradila bych se s jeho blízkým přítelem a následně s rodiči. 

Určitě bych se snažila pomoci, také bych se snažila časem zavést nějakou 

kampaň proti PPP. 

> Máš nějaké kamarády ze školy, se kteiými se stýkáš do dnešní doby? 

Samozřejmě, ještě jsem neodešla ze ZŠ, i když jsem se teprve nedávno vrátila, 

asi po 2 měsících. 

> Pomohla Ti léčba nebo máš pocit, že stále trpíš poruchami příjmu potravy 

nebo je situace horší? 

Nedostalo se mi profesionální léčby, ale diky mé víře a s babičky pomocí (a také 

s pomocí rodiny) jsem se dokázala překonat sama a myslím, že i když ještě moje 

„domácí léčba" trvá (ještě musím něco přibrat), psychicky jsem na tom skoro 

úplně v pohodě©. 

Doufám,že můj příspěvek pomůže©, dodávám,že před PPP jsem měla nadváhu 

a velmi dobrý vztah k jídlu a v době PPP jsem nikdy nepřestala jíst, jedla jsem 

5Jcrát denně mini porce (mini oběd, snídani, večeři, miniaturní svačiny), ale byla 

to příliš stereotypní strava bez živin-light, knákebroty.... 

- 165 -



Příloha č. 2 

IVETA 

> Kolik je Ti let? 

Dvacet. 

> Vyrůstal/a jsi v úplné rodině? (oba rodiče) 

Ano. 

> Na které škole jsi právě studovala, když jsi začala mít problémy 

s poruchami příjmu potravy? Kolik Ti bylo let? 

Studovala jsem na střední (pedagogická škola) a bylo mi 16. 

> Jak velkou školu se přibližně jednalo? (městská, vesnická, rodinného 

typu....) 

No tak byla ve městě, ale dost malá (cca 12 tříd). 

> Myslíš, že Ti ve škole sebevědomí bylo pedagogy spíše zvyšováno či 

snižováno? Napadají Tě nějaké příklady jak? (narážky x pochvaly) 

Tak na základce mě moc nemusela češtinářka, jinak jsem byla u učitelů spíš 

neutrální nebo oblíbená. Ale hned v 6. třídě, když jsem přišla do napůl nového 

kolektivu, mi učitel zkomolil jméno a to se tak nějak táhlo až do devítky (tím 

myslím, že si ze mě děcka ve třídě dělaly srandu, ale byla to vlastně vina toho 

učitele). 

> Byli vaši pedagogové spíše mladí lidé nebo „učitelé před důchodem"? 

Na základce byla většina ve věku 35-45let, na střední spíš mladí. 

> Jak fungoval/a váš (vaše) třídní učitel/ka? Byl/a ochoten (ochotna) 

naslouchat osobním problémům žáků? Pokud ano, využil/a jsi toho někdy? 

Pokud ne, byl na škole jiný učitel, s kterým jsi mohl/a řešit problémy 

z osobního života? 

Možná že byla ochotná, ale všechno se zahrávalo spíš do autu (když za ní někdo 

přišel, že ho někdo otravuje - lehčí forma šikany, tak to brala spíš jako nevinnou 

hru a normální vztah ve třídě). Já osobně jsem za ní nikdy s osobním problémem 

nešla a za žádným jiným také ne (měla jsem pocit, že na vesnici se všechno 

rozkřikne.) Furt mluvím o základce (tedy před PPP, která se rozvinula až na SŠ) 
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> Jak se kvám choval/a učitel/ka tělocviku? Komentoval/a vaše postavy-

pokud byl například někdo silnější, „oplácanější"? 

Ne, nikdy (ani na ZŠ- učitelka, ani na SŠ -učitel). Spíš nás povzbuzovali, 

abychom se nevzdávali předem (když např. se někdo bál dělat nějaký cvik nebo 

v plavání, když byl neplavec a měl strach zkusit něco relativně těžkého), nikdy 

nás ale do ničeho nenutil. 

> Komu by ses raději svěřoval/a v období problémů s poruchami příjmu 

potravy, rodičům, učitelům nebo kamarádům? 

Ze začátku jsem se moc svěřovat nechtěla, protože jsem si svůj problém 

nepřiznávala, později pak s kamarádkami. 

> Jak jsi se cítil/a v třídním kolektivu v období poruch příjmu potravy? 

Myslím si, že jejich vztah ke mně ani můj k nim se nijak neměnil. Někteří 

spolužáci mi dávali najevo, že se o mě bojí a měla jsem pocit, že mě víc sledují. 

Občas jsem si připadala víc nervózní, protože jsem věděla, že si o mně povídají. 

> Bavili jste se někdy ve škole v rámci výuky o poruchách příjmu potravy? 

Ano, v psychologii, pedagogice a biologii. 

> Byla zde (ve škole) dle Tvého názoru nějaká preventivní činnost zaměřená 

právě na poruchy příjmu potravy? 

Dostávali jsem každý rok letáčky, kde byla mimo jiné i tato problematika, jinak 

jsme tohle téma rozebírali s třídní (byla zároveň i školním psychologem) až v 

době, kdy už jsem já a ještě jedna spolužačka PPP trpěly. 

> Co bylo dle Tvého názoru prvním popudem, díky němuž jsi začal/a mít 

problémy se stravováním? 

Určitě poznámky ze strany rodiny, např. když jsem přišla z preventivní prohlídky 

v 15 letech, tak jsem řekla, že mám 57kg/167cm a otec na to, že bych se měla 

víc hlídat, ať nedopadnu jak moje tetičky (rodina z otcovi strany je mírně obézní) 

apod. 

> Jak dlouho Ti trvalo, než sis uvědomil/a, že se jedná o poruchy příjmu 

potravy? 

Sama sobě jsem to možná přiznala už po několika málo měsících (asi po 6-7), 

ale ostatním jsem pořád tvrdila, že jsem naprosto zdravá a nic mi není 

> Kdo u Tebe odhalil poruchy příjmu potravy? 
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Kamarádky ze školy (bydlely jsme spolu i na intru), které to řekly naší třídní 

učitelce a ta pak zavolala domů mamce 

> Po jak dlouhé době to vyšlo najevo? 

Asi po 10 měsících (myslím to, že to kamarádky řekly učitelce), ale myslím si, že 

něco tušily už dřív. 

> Po jak dlouhé době jsi se začala léčit? 

Po roce od začátku PPP, kdy mě obvodní doktorka poslala k psycholožce, kam 

jsem ambulantně chodila asi 1,5 roku. Nebyla to ale léčba dobrovolná, takže mi 

v podstatě nijak nepomohla, spíš jsem se díky nípřeléčila z anorexie na bulimii 

> Věděl o Tvém problému někdo ve škole? Všiml si toho někdo, nebo jsi to 

řekl/a sám(sama)? 

Bylo to "veřejné tajemství",.já sama jsem to nikomu neřekla 

> Změnil/a jsi nějak v průběhu poruch příjmu potravy stravovací návyky ve 

škole? Například, že jsi přestal/a chodit na obědy nebo zůstávalo vše jako 

dříve? Jak? 

Pokud ano, jak dlouho se Ti dařilo udržet v tajnosti změnu stravování? 

Určitě, jedla jsem mnohem míň, na obědy jsem nechodila ani předtím (jen 

občas), od doby PPP jsem v jídelně nikdy nebyla. Za celý den ve škole (většinou 

jsem tam byla zhruba od 8 do 15) jsem snědla jenom pár suchých sucharů a 

ovoce, někdy jogurt. 

> Měl/a jsi nějaké finty, jak jsi svůj problém se stravováním maskoval/a? 

Pokud ano, jaké? 

Nejedla jsem s ostatními a pak jsem lhala, že už jsem jedla, skoro každou 

přestávku jsem si dala např. 1/4 jabka a suchar, aby to jako vypadalo, že 

nehladovím apod. 

> Účastnil/a jsi se školních akcí v době, kdy jsi trpěl/a poruchami příjmu 

potravy? (školní výlety, celodenní akce mimo školu) 

Pokud ano, jak jsi zvládala svoje problémy se stravováním? 

Pokud nc, proč? 

Akcí jsem se účastnila - jezdila jsem na výlety, většinou jsme si tam ale vařili 

sami (myslím tím skupina Udí pro celou třídu) a bylo na každém, kolik toho sní. 
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Pokud jsme jeli někam, kde nám vařili, tak jsem snědla třeba jenom půlku nebo 

prostě tolik, kolik jsem uznala za vhodné. 

> Myslíš, že byli učitelé k tvému problému nevšímaví? 

Nikdy jsem kvůli tomu žádné úlevy neměla, do školy jsem chodila stejně jako 

všichni ostatní (na hospitalizaci jsem nikdy nebyla a ani zkrácenou výuku nebo 

problémy s docházkou -jako to bylo u mé anorektické spolužačky)....nevím, jestli 

jsem přesně odpověděla na to, na co ses ptala. 

> Pomohl Ti někdo ve škole? Učitel/ka, spolužáci, někdo jiný? 

Třídní učitelka v tom, že to oznámila mým rodičům, kteří mě poté vzali k 

psycholožce a jinak kamarádky, které se mi snažily občas "mluvit do duše" a 

povídat si o tom se mnou 

> Svěřil/a jsi se někomu ve škole? 

Ne. 

> Pokud se Tvůj problém řešil ve škole, tak jakým způsobem? Bylo Ti to 

nepříjemné nebo jsi byl/a rád/a, že se Ti někdo snaží pomoci? 

Třídní učitelka o mé PPP věděla (jak už jsem předtím psala), ale nijak to se 

mnou nerozebírala a já sama jsem s tím za ní nešla. Pokud o mně a o mé 

anorexii mluvila se spolužáky, tak jedině v době, kdy jsem já nebyla ve škole (a 

to fakt nevím, jestli opravdu mluvila nebo ne). O mé bulimii, ve kterou anorexie 

plynule přešla už nikdo nevěděl (nebo o tom aspoň nevím). 

> Máš pocit, že Ti někter/á(ý) učitel/ka ublížil, co se týká poruch příjmu 

potravy? Pokud ano, jak? 

Ne, nemám pocit, že by mi někdo v tomhle ublížil. 

> Poslechl/a bys učitelku, kdyby Ti v počátku nemoci radila dojít si k lékaři? 

Určitě bych k lékaři v počátku nemoci nešla dobrovolně, o tom už jsem psala 

u nějaké jiné otázky - k lékaři mě donutila jít mamka. 

> Byl/a bys ráda, kdyby Ti s tvým problémem pomáhal někdo ze školy, nebo 

bys raději chtěl/a, aby se to ve škole vůbec neřešilo? 

Spíš bych uvítala, kdyby mi učitelka doporučila nějakého odborníka (v dalším 

stádiu nemoci, když už se nejednalo o anorexii, ale o bulimii). Ale jak už jsem 

také psala, nejsem člověk, který se lehce svěřuje a ne vždy je snadné říct si o 
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pomoc, protože člověk má pocit, že je to jenom jeho problém, který si musí 

vyřešit sám. S učitelkou bych o PPP rozhodně nedokázala hovořit. 

> Jak by Ti v dnešní době vyhovovalo, aby se k Tobě učitel/ka zachovala, 

pokud by u Tebe poruchy př í jmu potravy odhalila? 

Na začátku člověk nikdy neví, co všechno mu ta nemoc vezme a jaká muka ho 

čekají, a proto i jakoukoli pomoc zavrhuje. Dneska už vím, že sám to člověk 

rozhodně nezvládne. Těžko říct, co by mi vyhovovalo. V první řadě bych chtěla, 

aby si se mnou o tom problému popovídala školní poradkyně a zjistila, jak se 

věci mají. U nás na škole byl ale ten problém, že školní poradkyně byla zároveň 

učitelka a navíc naše třídní = zaujatá osoba. Školní psycholog, by měl být podle 

mého názoru člověk, který se se studenty nesetkává ve vyučování, aby před ním 

neměl student zábrany. 

> Co bys dělal/a, kdybys byl/a v její situaci a měla žáka s poruchami příjmu 

potravy? 

Kontaktovala bych rodiče a sdělila jim své podezření na PPP. Zjistila bych, 

jestli si něčeho všimli a jestli např. nenastala nějaká nestandardní situace 

v rodině. 

> Máš nějaké kamarády ze školy, se kterými se stýkáš do dnešní doby? 

Ano, pravidelně si dopisuji s několika kamarádkami ze školy a občas se 

scházíme. 

> Pomohla Ti léčba, nebo máš pocit, že stále trpíš poruchami příjmu potravy, 

nebo je situace horší? 

Léčba anorexie mi nepomohla, protože byla nedobrovolná a vedla jedině 

k mému „přeléčení" na bulimii (doktorka chtěla, abych přibrala, tak jsem to 

udělala, bohužel dost nešťastným způsobem. Nikdo mi totiž neřekl, jak mám 

přibrat nebo co znamená normálně jíst.). Tak jsem léčbu (ambulantní) v 18 

letech ukončila. Od té doby se s tím potýkám tak nějak sama (rodiče o mé 

bulimii neví). V současné době hledám psychiatra, což je dost složité kvůli tomu, 

že pojišťovna léčbu u většiny psychiatrů v regionu neproplácí a já nemám 

dostatek financí na to, abych si sezení mohla platit sama. Situace je o něco lepší 

-psychicky se cítím o něco lip než dřív, ale PPP trpím pořád. 
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Příloha č. 2 

JESSICA 

> Kolik je Ti let? 

Čtrnáct a deset měsíců. 

> Vyrůstal/a jsi v úplné rodině? (oba rodiče) 

Ano. 

> Na které škole jsi právě studoval/a, když jsi začal/a mít problémy 

s poruchami příjmu potravy? Kolik Ti bylo let? 

Bylo mi 12 let a byla jsem v sedmé třídě na základní škole. 

> O jak velkou školu se přibližně jednalo? (městská, vesnická, rodinného 

typu....) 

Asi městská. Na vesnici nebydlím a rodinného typu není. 

> Myslíš, že Ti ve škole sebevědomí bylo pedagogy spíše zvyšováno či 

snižováno? Napadají Tě nějaké příklady jak? (narážky x pochvaly) 

Tak nějak obojí, snižováno...jen nějaké sem tam hloupé narážky...a zvyšováno-

ano to mě podporovala třídní a moje oblíbené učitelky...a před asi měsícem mě 

popichoval teda učitel (cca25let mu je), ale to bylo spis jen z legrace. 

Ne ne ne, takhle, když jsem nemela MA .podporovali mě skoro všichni, byla jsem 

premiantka, ale když jsem onemocněla, někteří se změnili-proste se chovali 

divně a měli narážky a tak ale zase někteří byli moc milí... 

> Byli vaši pedagogové spíše mladí lidé nebo „učitelé před důchodem"? 

Mno, my máme ve škole víc starších pedagogů, ale ne zrovna před důchodem, ale 

myslím, že věk nehrál roli... 

> Jak fungoval/a váš (vaše) třídní učitel/ka? Byl/a ochoten (ochotna) 

naslouchat osobním problémům žáků? Pokud ano, využil/a jsi toho někdy? 

Pokud ne, byl na škole jiný učitel, s kterým jsi mohl/a řešit problémy 

z osobního života? 

Před PPP jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, že bych potřebovala nějakou 

konzultaci s učiteli... 

> A po PPP jsi přemýšlela? 
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A ta to brala tak ze to jde mimo školu, takže jsem nechtěla mluvit s ucitelkama a 

tak ale nějaké se mě zeptaly, jestli nepotřebuji pomoc,jestli si nechci promluvit, 

a tak.. 

> Jak se kvám choval/a učitel/ka tělocviku? Komentoval/a vaše postavy-

pokud byl například někdo silnější, „oplácanější"? 

Ach tak to jde mimo mne, kvůli zdravotnímu uvolnění necvičím už asi od třetí 

třídy. 

> Komu by ses raději svěřoval/a v období problémů s poruchami příjmu 

potravy; rodičům, učitelům nebo kamarádům? 

Kamarádům. 

> Jak jsi se cítil/a v třídním kolektivu v období poruch příjmu potravy? 

Nebrala jsem to, byla jsem jako ve své bublině, ale když jsem začala vnímat 

svoje okolí, nelíbilo se mi ve škole, ale ostatní na mě byli moc hodní. 

> Bavili jste se někdy ve škole v rámci výuky o poruchách příjmu potravy? 

Poslední dobou skoro pořád. 

> Byla zde (ve škole) dle Tvého názoru nějaká preventivní činnost zaměřená 

právě na poruchy příjmu potravy? 

Asi ano, výchova ke zdraví. 

> Co bylo dle Tvého názoru prvním popudem, díky němuž jsi začal/a mít 

problémy se stravováním? 

Přibrala jsem přes léto dvě kila a už jsem nebyla tak hubená, jak mi vždy všichni 

říkali, začalo mi to vadit, a tak jsem začala hubnout...první popud byl asi ten, že 

mi učitelka zprvu řekla, že jsem přes léto musela přibrat, že je vidět, že jsem 

trošku kulatější. 

> Jak dlouho Ti trvalo, než sis uvědomil/a, že se jedná o poruchy příjmu 

potravy? 

No vlastně mi to došlo, až když jsem ležela na kopačkách na intermediární péči v 

nemocnici, ale ze začátku jsem to nebrala, jako že jsem doopravdy nemocná, 

myslela jsem, že mi to napsali na postel jen proto, aby měli důvod mě držet 

v nemocnici. Jak pošetilé, že? 

> Kdo u Tebe odhalil poruchy příjmu potravy? 

Matka. 
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> Po jak dlouhé době to vyšlo najevo? 

Po dvou měsících, necelých. 

> Po jak dlouhé době jsi se začala léčit? 

Hned jak na to máma přišla, zavřeli mě na kapačky a po týdnu jsem musela na 

psychiatrii 

na pobyt. 

> Věděl o Tvém problému někdo ve škole? Všiml si toho někdo, nebo jsi to 

řekl/a sám(sama)? 

Moje tehdejší nejlepší kamarádka viděla, že nejím svačiny a že se ztrácím před 

očima. 

> Změnil/a jsi nějak v průběhu poruch příjmu potravy stravovací návyky ve 

škole? Například, že jsi přestal/a chodit na obědy nebo zůstávalo vše jako 

dříve? Jak? 

Pokud ano, jak dlouho se Ti dařilo udržet v tajnosti změnu stravování? 

Změnila jsem akorát to, že jsem jídlo nejedla, ale režim jsem naoko zachovávala 

stejný. 

> Měl/a jsi nějaké finty, jak jsi svůj problém se stravováním maskoval/a? 

Pokud ano, jaké? 

No, asi takové ty jednoduché - jídlo doma jsem schovávala do ubrousku, 

splachovala do záchodu, vyhazovala...a ve škole jednoduše vyhazovala. 

> Účastnil/a ses školních akcí v době, kdy jsi trpěl/a poruchami příjmu 

potravy? (školní výlety, celodenní akce mimo školu) 

Pokud ano, jak jsi zvládala svoje problémy se stravováním? 

Pokud ne, proč? 

No, v úplném začátku moji nemoci jsem se ničeho neúčastnila, ani jsem 

nemusela, protože žádna akce ani nic se nedělo. A teď na jaře, když už jsem byla 

na cestě k uzdravení, jsem byla přes noc se školou na výletě a zvládla jsem to na 

jedničku. K večeři byly dokonce knedlíky a snědla jsem je všechny. 

> Myslíš, že byli učitelé k tvému problému nevšímaví? 

Ze začátku někteří ano, dokud nebylo potvrzeno ze mám MA, jen jedna učitelka 

mi řekla, že vypadám nějak nemocně, že bych měla jít k doktorovi, že se asi brzy 

složím... 
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> Pomohl Ti někdo ve škole? Učitel/ka, spolužáci, někdo jiný? 

Ne, ale snažili se. Takhle, abys tomu rozuměla, oni chtěli pomoct, ale bylo to 

k ničemu. 

> Svěřil/a jsi se někomu ve škole? 

Ne, jen kamarádce jsem vždy hlásila, jestli jsem zhubla a tak, ona to 

kontrolovala...a chtěli pomoct-mno domlouvali mi,a tak,když už pak vedeli.co 

jsem (MA), tak se snažili nějak mě podržet, usnadnit mi jedení a tak, přivést mě 

na jiné myšlenky. 

> Pokud se Tvůj problém řešil ve škole, tak jakým způsobem? Bylo Ti to 

nepříjemné nebo jsi byl/a rád/a, že se Ti někdo snaží pomoci? 

Když se řešil soukromě (takzvaně když to řešil někdo se mnou osobně), byla jsem 

ráda, když to byl člověk příjemný a milý, opačně - když byl zlý, bylo mi to 

nepříjemné. Ale když se to řešilo do éteru, bylo mi to velmi nepříjemné. 

> Máš pocit, že Ti někter/á(ý) učitel/ka ublížil, co se týká poruch příjmu 

potravy? Pokud ano, jak? 

Nezazlívám nikomu nic, chyba nebyla ve škole. 

> Poslechl/a bys učitelku, kdyby Ti v počátku nemoci radila dojít si k lékaři? 

Ne, protože jsem neměla pocit, že bych byla nemocná. 

> Byl/a bys ráda, kdyby Ti s tvým problémem pomáhal někdo ze školy, nebo 

bys raději chtěl/a, aby se to ve škole vůbec neřešilo? 

Neřešilo, protože tím by to bylo ve škole příjemnější. 

> Jak by Ti v dnešní době vyhovovalo, aby se k Tobě učitel/ka zachovala, 

pokud by u Tebe poruchy příjmu potravy odhalila? 

Aby si o tom se mnou rozumně promluvila. 

> Co bys dělal/a, kdybys byl/a v její situaci a měla žáka s poruchami příjmu 

potravy? 

Asi bych se nejdřív pokusila promluvit si s tím žákem a potom bych 

viděla...jelikož mám sama zkušenosti s MA, asi bych hned nevolala rodičům, ale 

samozřejmě, že bych je o tom potom informovala. 

> Máš nějaké kamarády ze školy, se kteiými se stýkáš do dnešní doby? 

Jo, chodím s nimi do školy. 
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> Pomohla Ti léčba, nebo máš pocit, že stále trpíš poruchami příjmu potravy, 

nebo je situace horší? 
Léčba mi nepomohla, ale netrpím MA, vyléčila jsem se sama. 
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Příloha č. 2 

KATKA 

> Kolik je Ti let? 

Osmnáct. 

> Vyrůstal/a jsi v úplné rodině? (oba rodiče) 

Jak se to vezme... v sedmi letech se rodiče rozešli, později rozvedli. 

> Na které škole jsi právě studoval/a, když jsi začal/a mít problémy 

s poruchami příjmu potravy? Kolik Ti bylo let? 

Gymnázium. Šestnáct. 

> O jak velkou školu se přibližně jednalo? (městská, vesnická, rodinného 

typu....) 

Městská. 

> Myslíš, že Ti ve škole sebevědomí bylo pedagogy spíše zvyšováno či 

snižováno? Napadají Tě nějaké příklady jak? (narážky x pochvaly) 

Spíš snižováno..příklady... tak třeba jeden matikář mě moc nemá v oblibě a když 

už se ocitnu u tabule stojí to za to... 

> Byli vaši pedagogové spíše mladí lidé nebo „učitelé před důchodem"? 

Tak napůl. 

> Jak fungoval/a váš (vaše) třídní učitel/ka? Byl/a ochoten (ochotna) 

naslouchat osobním problémům žáků? Pokud ano, využil/a jsi toho někdy? 

Pokud ne, byl na škole jiný učitel, s kterým jsi mohl/a řešit problémy 

z osobního života? 

Ne, třídní určitě ne; jiný profesor( "lidský", který má pochopení) u nás na škole 

je-
> Jak se kvám choval/a učitel/ka tělocviku? Komentoval/a vaše postavy-

pokud byl například někdo silnější, „oplácanější"? 

Měla jsem hned několik tělocvikářů..a nepamatuji si, že by některý něco 

takového řekl..to spíš můj trenér. 

> Komu by ses raději svěřoval/a v období problémů s poruchami příjmu 

potravy; rodičům, učitelům nebo kamarádům? 

Kamarádům, kdybych nějaký měla. 
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> Jak jsi se cítil/a v třídním kolektivu v období poruch příjmu potravy? 

Jako že jsem všem ukradená, ostatní mě jen využívají, jsem jim dobrá, jen když 

něco potřebují a jinak se se mnou nebaví. 

> Bavili jste se někdy ve škole v rámci výuky o poruchách příjmu potravy? 

Ne, vůbec. 

> Byla zde (ve škole) dle Tvého názoru nějaká preventivní činnost zaměřená 

právě na poruchy příjmu potravy? 

Některé ročníky byly na výstavě fotek anorektiček a bulimiček jinak si 

nepamatuji. 

> Co bylo dle Tvého názoru prvním popudem, díky němuž jsi začal/a mít 

problémy se stravováním? 

Cítila jsem se méněcenná, myslela jsem si, že když na mě někdo kouká, prohlíží 

si moje špeky. A chtěla jsem být ve sportu nejlepší (mít velký výskok - a myslela 

sem si, že čím míň budu vážit, tím výš vyskočím). 

> Jak dlouho Ti trvalo, než sis uvědomil/a, že se jedná o poruchy příjmu 

potravy? 

Když se to přehouplo do záchvatovitého přejídání a do ruky se mi dostala kniha 

o PPP. 

> Kdo u Tebe odhalil poruchy příjmu potravy? 

Sama. 

> Po jak dlouhé době to vyšlo najevo? 

Po dvou letech. 

> Po jak dlouhé době jsi se začala léčit? 

Neléčila jsem se. 

> Věděl o Tvém problému někdo ve škole? Všiml si toho někdo, nebo jsi to 

řekl/a sám(sama)? 

Nikomu jsem neřekla, jen příbuzní do mě ryli, že jsem anorektička. 

> Změnil/a jsi nějak v průběhu poruch příjmu potravy stravovací návyky ve 

škole? Například, že jsi přestal/a chodit na obědy nebo zůstávalo vše jako 

dříve? Jak? 
Pokud ano, jak dlouho se ti dařilo udržet v tajnosti změnu stravování? 

Určitě. Přestala jsem chodit na obědy. 
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> Měl/a jsi nějaké finty, jak jsi svůj problém se stravováním maskoval/a? 

Pokud ano, jaké? 

Ani ne, tohle jsem nemusela.Teda když jsem se přejídala, tak jsem si vše 

kupovala za peníze, co jsem dostala třeba k narozeninám a tak., a pak papírky 

od jídla dávala do igelitky a vyhazovala, když jsem šla ven. 

> Účastnil/a ses školních akcí v době, kdy jsi trpěl/a poruchami příjmu 

potravy? (školní výlety, celodenní akce mimo školu) 

Pokud ano, jak jsi zvládala svoje problémy se stravováním? 

Pokud ne, proč? 

Neměla. Při MA jsme nikde ani nebyli (možná výlet v Praze - nebyl to problém, v 

„Mekáči" jsem si dala salát); při ZP..necítila jsem se moc dobře, ale aspoň jsem 

se nemohla přejíst. 

> Myslíš, že byli učitelé k tvému problému nevšímaví? 

Ano. 

> Pomohl Ti někdo ve škole? Učitel/ka, spolužáci, někdo jiný? 

Ne. 

> Svěřil/a jsi se někomu ve škole? 

Ne. 

> Pokud se Tvůj problém řešil ve škole, tak jakým způsobem? Bylo Ti to 

nepříjemné nebo jsi byl/a rád/a, že se Ti někdo snaží pomoci? 

Neřešil se ve škole. 

> Máš pocit, že Ti někter/á(ý) učitel/ka ublížil, co se týká poruch příjmu 

potravy? Pokud ano, jak? 

Ne, učitelé s mým problémem nemají nic společného. Možná jen to, že mají taky 

svoje oblíbence, ti jsou dokonalí že jo..takjsem taky možná chtěla být oblíbenec? 

> Poslechl/a bys učitelku, kdyby Ti v počátku nemoci radila dojít si k lékaři? 

Ne, neposlechla. 

> Byl/a bys ráda, kdyby Ti s tvým problémem pomáhal někdo ze školy, nebo 

bys raději chtěl/a, aby se to ve škole vůbec neřešilo? 

Aby se to ve škole vůbec neřešilo. 

> Jak by Ti v dnešní době vyhovovalo, aby se k Tobě učitel/ka zachovala, 

pokud by u Tebe poruchy příjmu potravy odhalila? 
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Aby si se mnou třeba občas popovídala jako člověk ale hlavně před ostatními 

nedala nic znát. 

> Co bys dělal/a, kdybys byl/a v její situaci a měla žáka s poruchami příjmu 

potravy? 

To co jsem psala výš...snažila bych se s ním hovořit i "normálně", rozebrat 

problém. 

> Máš nějaké kamarády ze školy, se kterými se stýkáš do dnešní doby? 

Ještě chodím do školy:-), ale ze základky třeba..ne ne.. nic takového. 

> Pomohla Ti léčba, nebo máš pocit, že stále trpíš poruchami příjmu potravy, 

nebo je situace horší? 

I když jsem se neléčila, mám pocit, že stále trpím PPP. Nechci se jít léčit, nevím 

kam a prostě nechci. 
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Příloha č. 2 

LUCIE 

> Kolik je Ti let? 

Dvacet dva. 

> Vyrůstal/a jsi v úplné rodině? (oba rodiče) 

Od dvou let žiji jen s mamkou. 

> Na které škole jsi právě studoval/a, když jsi začal/a mít problémy 

s poruchami příjmu potravy? Kolik Ti bylo let? 

Gymnázium, sedmnáct let. 

> O jak velkou školu se přibližně jednalo? (městská, vesnická, rodinného 

typu....) 

Městská. 

> Myslíš, že Ti ve škole sebevědomí bylo pedagogy spíše zvyšováno či 

snižováno? 

Zvyšováno. 

> Napadají Tě nějaké příklady jak? (narážky x pochvaly) 

Pochvaly za dobré známky,aktivitu, snahu... 

> Byli vaši pedagogové spíše mladí lidé nebo „učitelé před důchodem"? 

Myslím, že spíš mladí. Průměr tak 42-45 let. 

> Jak fungoval/a váš (vaše) třídní učitel/ka? Byl/a ochoten (ochotna) 

naslouchat osobním problémům žáků? 

Pokud ano, využil/a jsi toho někdy? 

Pokud ne, byl na škole jiný učitel, s kterým jsi mohl/a řešiT problémy 

z osobního života? 

Myslím, že učitel by byl ochotný, ale já bych více důvěřovala učitelce. A tu jsem 

neměla odvahu oslovit.... 

> Jak se kvám choval/a učitel/ka tělocviku? Komentoval/a vaše postavy; 

pokud byl například někdo silnější, „oplácanější"? 

Moje učitelka mě spíš podržela. Nikdy neměla nějakou výtku k našim postavám. 

Snažila se nás spíš povzbudit. 
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> Komu by ses raději svěřoval/a v období problémů s poruchami příjmu 

potravy, rodičům, učitelům nebo kamarádům? 

Svěřovala jsem se jen kamarádce ...A i to trvalo... 

> Jak jsi se cítil/a v třídním kolektivu v období poruch příjmu potravy? 

Špatně. Připadala jsem se nejtlustší ze třídy. Nemám se ráda dodnes. 

> Bavili jste se někdy ve škole v rámci výuky o poruchách příjmu potravy? 

Nikdy. 

> Byla zde (ve škole) dle Tvého názoru nějaká preventivní činnost zaměřená 

právě na poruchy příjmu potravy? 

Vůbec žádná. 

> Co bylo dle Tvého názoru prvním popudem, díky němuž jsi začal/a mít 

problémy se stravováním? 

Postavy spolužaček. Dávaly mi najevo, že nevypadám jako ony. Nemám velikost 

36. 

> Jak dlouho Ti trvalo, než sis uvědomil/a, že se jedná o poruchy příjmu 

potravy? 

Myslím, že minimálně rok. 

> Kdo u Tebe odhalil poruchy příjmu potravy? 

Nejlepší kamarádka. 

> Po jak dlouhé době to vyšlo najevo? 

Asi ten rok, rok a půl. 

> Po jak dlouhé době jsi se začala léčit? 

Až po dvou letech. 

> Věděl o Tvém problému někdo ve škole? Všiml si toho někdo, nebo jsi to 

řekl/a sám(sama)? 

Nikdo. Holky mě pomlouvaly. Pomohla mi jen jedna kamarádka. 

> Změnil/a jsi nějak v průběhu poruch příjmu potravy stravovací návyky ve 

škole? 

Například, že jsi přestal/a chodit na obědy nebo zůstávalo vše jako dříve? 

Jak? 
Pokud ano, jak dlouho se Ti dařilo udržet v tajnosti změnu stravování? 

Nechodila jsem vůbec na obědy. Nikdo si toho nevšiml. 
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> Mčl/a jsi nějaké finty, jak jsi svůj problém se stravováním maskoval/a? 

Pokud ano, jaké? 

Volné oblečení. Ale někdy ani to. Pořád mi říkali, jak jsem tlustá. 

> Účastnil/a ses školních akcí v době, kdy jsi trpěl/a poruchami příjmu 
potravy? (školní výlety, celodenní akce mimo školu) 

Pokud ano, jak jsi zvládala svoje problémy se stravováním? Pokud ne, 

proě? 

Všechno se dalo zamaskovat, nikdo to nepozoroval. 

> Myslíš, že byli učitelé k tvému problému nevšímaví? 

Určitě. Nikdo to nevěděl. 
> Pomohl Ti někdo ve škole? Učitel/ka, spolužáci, někdo jiný? 

Jedna spolužačka. 

> Svěřil/a jsi se někomu ve škole? 

Jen té jedné spolužačce. 

> Pokud se Tvůj problém řešil ve škole, tak jakým způsobem? Bylo Ti to 

nepříjemné nebo jsi byl/a rád/a, že se Ti někdo snaží pomoci? 

Neřešilo se to. 

> Máš pocit, že Ti někter/á(ý) učitel/ka ublížil, co se týká poruch příjmu 

potravy? Pokud ano, jak? 
Nikdo mi neublížil. Nepoznali to. 

> Poslechl/a bys učitelku, kdyby Ti v počátku nemoci radila dojít si k lékaři? 

Asi ne. 

> Byl/a bys ráda, kdyby Ti s tvým problémem pomáhal někdo ze školy, nebo 

bys raději chtěl/a, aby se to ve škole vůbec neřešilo? 

To nevím. Nechtěla jsem aby to kdokoliv řešil. 

> Jak by Ti v dnešní době vyhovovalo, aby se k Tobě učitel/ka zachovala, 

pokud by u Tebe poruchy příjmu potravy odhalila? 

Stačilo by mi, kdyby si se mnou promluvila a hlavně mě do ničeho násilím 

nenutila. 

Co bys dělal/a, kdybys byl/a v její situaci a měla žáka s poruchami příjmu 

potravy? NENUTILA BYCH HO DO NEČEHO, CO NECHCE! 

> Máš nějaké kamarády ze škoty, se kterými se stýkáš do dnešní doby? 
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Z toho gymplu už ne. 

> Pomohla Ti léčba, nebo máš pocit, že stále trpíš poruchami příjmu potravy, 

nebo je situace horší? 

Jsem teď v pohodě, ale pořád se bojím, že do toho znovu spadnu. 
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