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Anotace 

Diplomová práce se snaží postihnout aspekty sebepojetí u dívek adolescentního věku 

s nadváhou a obezitou. 

Teoretická část pojednává o sebepojetí z pohledu psychologie osobnosti, sociálně-

kognitivní psychologie a vývojové psychologie. Shromažďuje teoretické poznatky 

o sebepojetí v širším rozpětí. Všímá si výzkumu v této oblasti a pokouší se o vhled do 

sebepojetí skrze ontogenezi lidského jedince. Poměrně velký prostor věnuje i období 

adolescence, především psychosociálním charakteristikám adolescentního jedince vztahujícím 

se k jeho sebepojetí. Neopomíjí ani problematiku nadváhy a obezity. Všímá si různých 

souvislostí, které se mohou promítat v sebepojetí. Naráží na možnou paralelu obezity a poruch 

příjmu potravy. 

Praktickou část tvoří prezentace výzkumné sondy do sebeprožívání adolescentních 

dívek s nadváhou a obezitou. Tato sonda vychází z obsahové analýzy dat získaných z volných 

kvalitativních výpovědí respondentek o sebeprožívání ve vztahu k nadváze a obezitě a 

podrobných dat z dotazníku kvalitativního charakteru. Poukazuje na význam sociálních 

vztahů v sebeprožívání a na úzkou provázanost tělesné hmotnosti a sebepojetí. Vyzdvihuje 

potřebu pracovat s touto specifickou skupinou jedinců i po linii psychoterapie. 



Abstract 

The study tries to cover different aspects of self-concept of adolescent girls with 

overweight and obesity problem. 

The theoretical part is about the self-concept from a view of personal psychology, 

social-cognitive psychology and developmental psychology. It tries to gather theoretical 

knowledge about self-concept in general. It takes notice of researches in this subject and tries 

to mention the self-concept from development of a person. It gives relatively big attention to 

adolescent period of human development and to psychological and social characteristics of an 

adolescent related to his self-concept. It also describes problems related to overweight and 

obesity. It notices the connection between self-concept and overweight and obesity. It talks 

about the parallel of obesity and eating disorders. 

The practical part presents research probe in self-concept of adolescent girls with 

overweight and obesity. This research is based on the further analysis of written data from 

self-reports which are related in their overweight and obesity and of written data from 

qualitative questionnaire. It points to importance of social relationships for self-concept and 

body weight and self-concept too. It emphasizes the need to use psychotherapy when working 

with this kind of people. 
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r 
I. Úvodem 

Postoj člověka k sobě samému, subjektivní prožívání sebe sama, pohled na sebe a cit 

k sobě samému - to byly a stále jsou velké otazníky psychologie osobnosti. Jak lze tuto oblast 

duševního bytí, která se ukrývá nejhlouběji a která je ovlivňována objektivně nezjistitelnými 

faktory, zkoumat? 

I přes mnoho nejasností, které tu panují, a možná i díky nim, jde o oblast zkoumání, 

kterou ji činí velmi přitažlivou i pro mě samotnou. Prozkoumat sebepojetí člověka, jeho 

prožívání sebe sama, stále na samém počátku mých úvah o zaměření této diplomové práce. 

Jde však o cíl velmi obecný, bylo proto potřeba téma zúžit a blíže specifikovat. 

Vzhledem k tomu, že se už nějaký čas pohybuji v prostředí, kde probíhá lázeňská 

léčba dětí a dospívajících s nadváhou a obezitou, rozhodla jsem se postihnout problematiku 

sebepojetí u této specifické skupiny. 

Nadváha a obezita jsou jevy velmi aktuální. Statistická data udávají, že v České 

republice je v současnosti 68% žen a 72% mužů, kteří mají nadváhou a jsou obézní 

(.http://www.obezita.cz). Ač se o nadváze a obezitě můžeme dočíst v mnoha publikacích, jde 

většinou jen o pohled medicínský, chybí tu studie z oblasti psychologie, které by pojednávaly 

o sebeprožívání osob s nadváhou a obezitou. Vezmeme-li rovněž v potaz, že žijeme ve 

společnosti, která více než charakter a osobitost preferuje fyzický vzhled a dokonalost těla, je 

jejich potřeba alarmující. Zcela určitě by stálo za to objasnit, jak tuto skutečnost vnímají právě 

ti, kteří tomuto médii prezentovanému ideálu štíhlého, pevného a krásného těla nevyhovují. 

Jako velmi zajímavé se mi rovněž jeví prozkoumat tuto oblast u populace dospívajících. 

Dospívání představuje věk, který je spojený se spoustou kvalitativních změn v sebepojímání a 

osobnosti vůbec. Nakolik se jejich tělesné charakteristiky budou promítat do sebepojetí? 

A jaké kvality a charakteristiky sebeprožívání vyčleňují sami dospívající? 

Tato diplomová práce hodlá s ohledem na výše uvedené přispět k obohacení poznání 

v oblasti sebepojetí jedinců s nadváhou a obezitou. Klade si za cíl zmapovat aspekty 

sebepojetí u specifické skupiny, kterou jsou dívky adolescentního věku s nadváhou a obezitou 

a vysledovat kvality a charakteristiky jejich sebeprožívání. Nečiní si ambice prozkoumat 

problematiku sebepojetí komplexně, se všemi jejími souvislostmi a vztahy. Ani to nejde. 

10 
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Zaměřuje se na vybrané oblasti, které shledává jako důležité a zajímavé a pokouší se 

vysledovat jejich kvality prostřednictvím přímé subjektivní výpovědi samotných dívek. 

Vzhledem k tomu, že jde o jednu z prvních výzkumných prací tohoto druhu, která je navíc 

svým rozsahem nevelká, nazvěme ji výzkumnou sondou. 

Domnívám se, že tato studie by nepochybně mohla být přínosem jak pro odbornou, tak 

pro laickou veřejnost. A nejvíce by ji mohli uvítat ti, kteří jsou s dospívajícími s nadváhou a 

obezitou v osobním kontaktu, tj. například jejich rodiče, učitelé či lékaři. 

11 
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II. Teoretická část 

1. Sebepojetí 
V prvních dvou kapitolách referuji o povaze jáské zkušenosti jako základně pro 

vymezení sebepojetí a zmiňuji dualitu lidského Já. V dalších podkapitolách bych ráda 

poskytla základní představu o pojmu sebepojetí v současné psychologii. Uvádím několik jeho 

možných definic, rozepisuji se o rozměrech osobního významu sebepojetí pro jedince a 

zmiňuji jeho funkci. 

1.1 Jáská zkušenost jako základna pro vymezení sebepojetí 

Základem pro vymezení koncepce sebepojetí je jáská zkušenost. Má mnoho podob a 

v celé komplexnosti je obtížné ji postihnout. Každý jedinec ji zažívá bezprostředně, unikátně 

a jedinečně. Její složky se liší subjektivní důležitostí, která navíc může variovat podle 

momentálních okolností. Jáská zkušenost je navíc obtížně sdělitelná, definovatelná, 

přenositelná a opakovatelná. Dozvědět se o ní lze vždy jen zprostředkovaně, prostřednictvím 

přímé subjektivní výpovědi člověka o sobě samém (Macek, Osecká, 1999). (více viz kapitolu 

1.8.2) 

1.2 Dvojí vztah Já 

Současný pohled na sebepojetí se odvíjí od Jamesova rozlišení dvou komponent 

lidského Já: Já jako subjektu duševní činnosti, tzv. poznávající Já („I", „pure ego", self as 

knower) a já jako objektu duševní činnosti, tzv. poznávané Já („Me", „empirical S e l f , self 

as known). Toto rozlišení dalo podnět k výzkumům a teoretickému bádání v oblasti 

psychologie sebepojetí, pokládám proto za důležité se o něm zmínit i ve své diplomové práci. 

12 
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Poznávající Já („I", „pure ego") je podle W. Jamese proudem čistého vědomí, 

nositelem konkrétních obsahů a jeho podstata patří mimo rámec psychologie. Poznávané Já 

(„Me", „empirical š e l f ) James označuje jako sebepojetí, definuje ho jako: „sumu všeho, co 

člověk může nazvat svým vlastním" (James in Blatný, Plháková, 2003, s. 95). 

Rozdělení Já na dvě složky („I" a „Me") se daří spíše na teoretické úrovni, než na 

úrovni empirické, proto lze závěry výzkumů vztáhnout jak k sebepojetí, tak k Já vůbec 

(Blatný, Osecká, Macek, 1993; Blatný, 2001). 

1.3 Koncept sebepojetí - definice, význam a funkce 

1.3.1 Definice sebepojetí 

Různí autoři definují sebepojetí z hlediska odlišných teoretických a metodologických 

přístupů. 

Hovoří-li se o sebepojetí, je důležité poznamenat, že se jedná „spíše o hypotetický 

konstrukt vysvětlující chování a prožívání, než o reálně existující psychickou 

entitu" (Shavelson, Hubner, Stanton in Blatný, 2001, s. 9). 

Shavelson, Hubner a Stanton (in Blatný, 2001) referují, že v nejširším pojetí je 

sebepojetí percepcí sebe sama. Podle nich je ovlivněno posílením z prostředí a od 

významných druhých. 

Van der Werff (in Blatný, 2001) zase sebepojetí chápe jako mentální reprezentaci 

sebe. Velmi podobnou definici podávají i Kihlstrom a Cantor (in Blatný, 2001, s. 7), když 

vymezují Já (self) jako „mentální reprezentaci sebe, neodlišující se v podstatě od mentálních 

reprezentací, které má člověk ohledně jiných myšlenek, objektů a událostí, jejich atributů a 

implikací". A obdobně hovoří o sebepojetí také Blatný, Osecká a Macek (1993). Sebepojetí je 

pro ně mentální reprezentací Já uloženou v paměti. 

Pro Balcara (1983) je sebepojetí obrazem Já, představou vlastní osoby - vlastního 

těla a vlastní osobnosti ve světě, obsahovou zážitkovou strukturou vztaženou k nezávisle 

existující nebo jen pomyslné skutečnosti. 

O sebeobrazu hovoří Homola a Trpišovská (1992). Charakterizují ho jako specifický 

faktor, jehož funkcí je integrace duševního života v jednotný celek, a jako organizaci 

13 
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informací soustředěných kolem Já. Vzniká podle nich v důsledku rozlišování mezi tím, co se 

vztahuje k vlastní osobě a co k vnějšímu světu. Rozdíl mezi pojmem sebepojetí a pojmem 

sebeobraz spatřují jen ve stupni zobecnění osobnostních znaků a v jejich sebeidentifikační 

závažnosti. Sebeobraz chápou spíše jako smyslově názorný pohled na sebe sama, který vzniká 

jak sebepozorováním vlastních prožitků, vlastního jednání, tak na podkladě posuzování 

druhými lidmi. Jak v sebepojetí, tak v sebeobrazu je obsažen kognitivní aspekt, jenž shrnuje 

představu o charakteristikách a podstatě vlastní osobnosti, aspekt afektivní, v němž dominují 

různé varianty sebepřijímání, resp. odmítání a volní aspekt, vztahující se k sebedůvěře a 

sebeúctě. 

Papica (1985) nehovoří o sebepojetí, ale o sebepojmu. Vymezuje ho jako „.. . složitý 

konstrukt implikující kognitivní strukturu, ač ne výlučně, pozůstávající z verbálně nebo 

sémanticky zakódovaných generalizací, do nichž se integrují nové údaje a snad také pro 

subjekt specificky důležité behaviorální vzorky. Tato zevšeobecnění zahrnují vlastnosti, 

schopnosti, vědomosti, hodnoty, postoje a sociální role, všechno, čím se subjekt definuje a 

hodnotí" (Papica, 1985, s. 18). 

Blatný (2003, s. 111) v souladu se sociálně-kognitivní psychologií chápe sebepojetí 

jako „dynamický systém kognitivních schémat, přičemž formální vlastností takového 

systému je komplexita konfigurace prvků tohoto systému". 

Macek (1997) používá pro označení všech aspektů obsahu sebereflexe termín 

sebesystém, který lze v širším slova smyslu charakterizovat jako postoj k vlastnímu Já. 

Pojmem sebepojetí týž autor chápe pouze kognitivní složku sebesystému, tj. kognitivní 

strukturu uloženou v paměti, představující především poznatky o sobě samém. 

1.3.2 Význam sebepojetí 

O významu a funkcích sebepojetí detailně referuje Balcar (1983). Zmiňují je i jiní 

autoři (např. Macek, 1997; Čačka, 1997; Fialová, 2001), kteří však pouze vycházejí 

z Balcarova členění. 

Balcar (1983) rozlišuje: 

• zobrazení „jsem..." 

Člověk získává o sobě vždy jen obraz, více či méně přiměřený skutečnosti. Jde tu 

o výpovědi člověka o sobě samém, o tom, jaký je, jak se vnímá a hodnotí. Výzkumně tuto 
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zobrazující stránku sebepojetí postihují metody navozující výpověď člověka o sobě samém 

(více k metodám v kapitole nazvané Výzkum sebepojetí). 

• hodnocení „mám být..." 

Vyjadřuje hodnotící, citový postoj, který člověk zaujímá k Já, k obrazu sebe sama. 

Sebehodnocení vyplývá ze dvou i více obrazů o sobě, často tu jde o rozpor mezi ideálním já a 

reálným já. Hodnotící vztah k sobě bývá závislý na přijatých nárocích na sebe, může se měnit 

v závislosti na poznání, cítění a snažení osoby. Sebehodnocení však vykazuje značnou 

odolnost vůči změně. 

• směřování „chci být..." 

Obraz o sobě je výzvou, zdrojem budoucí motivace. Narozdíl od hodnocení tu je 

přítomno i činné směřování, někdy v podobě volního úsilí, tzv. Sebeuskutečnění. 

• moc „mohu učinit..." 

Je tu vyjádřena možnost ovlivnění. Obraz o sobě je vždy ovlivněn druhými lidmi, jde 

o přijetí vnější kontroly. 

• role „mám učinit..." 

Společenská role je činitelem pozměňujícím chování a prožívání prostřednictvím 

sebepojetí, které ji zahrnuje. Společnost zastává určitá očekávání, jak se chovat, jak být 

oblečený, jaký mít vzhled v souladu s tou kterou sociální rolí. 

1.3.3 Funkce sebepojetí 

Balcar (1983) vyzdvihuje dvě základní úlohy sebepojetí. Podle něho sebepojetí 

funguje jako: 

• nástroj orientace v osobním životě 

Sebepojetí pomáhá orientovat se ve vztazích společenských, citových, časových, 

příčinných, atp. 

• stabilizátor duševní činnosti 

Sebepojetí se vyvíjí v souvislosti s novými zkušenostmi, zároveň však vykazuje tendenci 

k jednotě a odpírání změn. Potřebuje pevnou a stálou strukturu. Vjemy a představy vztažené 

k sobě jsou proto relativně stálé. 
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1.4 Sebepojetí v současné psychologii 

Tématem sebepojetí se podrobně zabývá psychologie osobnosti a sociální psychologie, 

své pevné místo si v posledním desetiletí našlo také v rámci psychologie sociálně-kognitivní. 

V zahraničí se sebepojetím z pohledu teorie zabývají např. Shavelson, Hubner, Stanton, Van 

der Werff, Kihlstrom a Cantor, dále Greenwald a Pratkins. 

Z českých autorů detailně o sebepojetí ve svých textech referují Říčan (1970), Balcar 

(1983), Papica (1985), Blatný, Macek a Osecká (1993) Blatný (2001), Blatný, Macek a 

Osecká (1993), Blatný a Plháková (2003) a Macek (1997). Z vývojového hlediska je 

podrobně zpracováno u Vágnerové (2001), Langmeiera a Krejčířové (1998). Ve vztahu 

k adolescenci o něm detailně pojednává také Macek (1999). 

Téměř všichni autoři zabývající se touto problematikou na sebepojetí nahlížejí jako na 

pojem, který pokrývá celou jáskou zkušenost. Pouze Macek (1997) o sebepojetí hovoří jen 

jako o kognitivní složce sebesystému (dalšími dvěma složkami sebesystému jsou afektivní 

složka a konativní složka). 

Uplynulé dvacetiletí přineslo nový pohled na fenomén lidského Já. Hlavní změna 

v přístupu k sebepojetí spočívá v tom, že přestalo být chápáno jako globální, celistvá 

představa sebe sama, která vykazuje konzistenci v čase a situacích a začalo být nazíráno jako 

složitá, vnitřně organizovaná struktura. Blatný (2001) v tomto smyslu o sebepojetí hovoří jako 

o multifacetové, hierarchicky uspořádané kognitivní struktuře, jejíž fungování závisí na 

tzv. Já motivech a situačním kontextu. Podobný přístup k sebepojetí zastával již před 

mnoha lety W. James (O Jamesovu pojetí Já více viz kapitolu 1.2), proto se hovoří spíše 

o zdůraznění určitých aspektů sebepojetí než o radikálně novém přístupu (Blatný, 2001). 

Jednotlivé atributy sebepojetí se mi jeví jako důležité, proto je přibližuji na 

následujících řádcích. Vycházím tu především z Macka (1997) a z Blatného (2001). 

1.4.1 Multifacetová struktura sebepojetí 

Multifacetovost znamená, že sebepojetí je tvořeno řadou mentálních reprezentací Já 

tvořících určitý systém. Co se má mentálními reprezentacemi Já na mysli, o jakých 
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mentálních reprezentacích odborná psychologická obec referuje, pojednávám v kapitole 

nazvané Kognitivní, emocionální a konativní aspekty sebepojetí. 

1.4.2 Hierarchická struktura sebepojetí 

Hierarchická struktura sebepojetí úzce souvisí s multifacetovostí. Vyjadřuje, že 

poznatky o sobě, které člověk získává pozorováním vlastních postojů a chování, vzájemnou 

interakcí se sociálním prostředím a učením, jsou hierarchicky uspořádány podle míry 

abstrakce od konkrétních, specifických prvků po prvky náležející obecným kategoriím 

(Blatný, 2001). 

1.4.3 Dynamika sebepojetí 

Sebepojetí je charakterizováno nejen strukturální, ale i dynamickou stránkou. Blatný 

(2001) objasňuje dynamiku sebepojetí ve vztahu ke koncepci tzv. aktivovaného sebepojetí 

(zmiňována též v podkapitole nazvané Mentální reprezentace Já). Ta vyjadřuje skutečnost, že 

v závislosti na odlišných situacích je aktivována některá z mentálních reprezentací Já, která 

v daném okamžiku plní funkci centrální, řídící struktury sebepojetí. 

Ve své diplomové práci přistupuji k sebepojetí v souladu s převažující koncepcí 

sebepojetí v současné psychologii, tj. chápu ho jako pojem, který zastřešuje vše, co spadá do 

jáské zkušenosti a rozlišuji ve shodě s většinou autorů tři aspekty sebepojetí - aspekt 

kognitivní týkající se obsahu a struktury sebepojetí, obsah emocionální zahrnující 

sebehodnocení a aspekt konativní pokrývající seberegulaci. O jednotlivých aspektech 

sebepojetí pojednávám podrobněji v následující kapitole. 

1.5 Kognitivní, emocionální a konativní aspekt sebepojetí 

V této kapitole věnuji dostatečně velký prostor sebepojetí z hlediska jeho tří aspektů, 

tj- aspektu kognitivního, emocionálního a konativního. 
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V současné odborné literatuře existuje značná různorodost a nejednotnost 

v terminologii a charakteristice sebepojetí. Sebepojetí je popisováno v termínech složek, 

aspektů, prvků, obsahů, struktur, motivů, atd. 

Ve své práci podávám charakteristiku jednotlivých aspektů sebepojetí podle níže 

uvedeného rozdělení vycházejícího z rozšířeného modelu Blatného (2001). 

Obecně je sebepojetí charakterizováno třemi aspekty. Blatný (2001) rozlišuje tyto 

aspekty: 

• aspekt kognitivní (sebepoznání, sebedefinování), zahrnující obsah a strukturu 

sebepojetí 

• aspekt emocionální (sebehodnocení, sebeúcta) týkající se vztahu k sobě a projevující 

se především v sebehodnocení 

• aspekt konativní, tj. činnostně regulativní (sebeprosazování, sebeuplatnění, 

sebekontrola), označující motivační složky sebepojetí. 

Je na místě podotknout, že uvedené rozlišení tří aspektů sebepojetí je jen teoretické, ve 

skutečnosti se žádný z nich neprojevuje izolovaně. 

O jednotlivých aspektech sebepojetí podrobně referuji na následujících řádcích. 

1.5.1 Kognitivní aspekt sebepojetí 

Kognitivní aspekt sebepojetí se týká obsahu a struktury sebepojetí. Obsah sebepojetí 

tvoří suma znalostí o sobě, struktura sebepojetí je dána určitou kognitivní organizací těchto 

poznatků. 

1.5.1.1 Obsah sebepojetí 

Sebepojetí je utvářeno v procesu socializace a interakce se sociálním prostředím. 

Konkrétní obsah sebepojetí závisí na sociální zkušenosti jedince, je proto u každého člověka 

jiný. Přesto lze na obecné úrovni vysledovat určité společné znaky obsahové stránky 

sebepojetí (Blatný, 2001). 
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Obsah sebepojetí je z vývojového hlediska charakterizován postupným narůstáním 

informací o sobě (na základě zpětných infonnací z prostředí a na základě vlastního úsudku) a 

zjemňováním struktury jednotlivých mentálních reprezentací Já. Tento proces je 

doprovázen zvyšující se schopností abstrakce a uvědomováním si sebe jako aktivního činitele 

v průběhu dospívání (více viz kapitolu 2). 

Zkoumání obsahu sebepojetí je z metodologického hlediska velmi obtížné, v podstatě 

se o něm nedá dozvědět jinak než na základě přímé subjektivní výpovědi. Podrobněji 

o metodách a výzkumu sebepojetí pojednávám v samostatné kapitole nazvané Výzkum 

sebepojetí, nyní zde připojuji několik výzkumných zjištění ve vztahu k obsahu sebepojetí. 

Zajímavý výzkum provedl na sklonku šedesátých let Ch. Gordon (in Macek, 1997). 

Respondentům zadal jednoduchou otázku: „Kdo jsem?". Odpovědi roztřídil podle obsahové 

podobnosti a podle stupně obecnosti uspořádal do celku nazvaného sebekoncepce. Referuje 

o těchto kategoriích: 

• sociální identita - jméno, věk, pohlaví, role, status, následují obsahy náležející 

kategorii 

• osobnostní atributy - zájmy, aktivity, interpersonální styly chování, reference 

o vzhledu, majetku, další konkrétní charakteristiky 

• tzv. systemické mínění o sobě - vědomí vlastní kompetence, globální posouzení 

vlastních možností vyrovnávat se s požadavky okolního prostředí, způsob detenninace 

vlastního chování, tj. buď aktivní volba směru a cíle nebo pasívní a reaktivní jednání, 

patří sem i vědomí vlastní mravnosti, vlastní žebříček hodnot a stabilita těchto hodnot 

• osobní autonomie 

• globální sebehodnocení 

K podobným závěrům jako Gordon dospěla obdobnou metodou řada dalších autorů. 

Například Kreitler a Kreitlerová (in Blatný, 2003) ve svém výzkumu zjistili, že pro různé 

věkové skupiny jsou charakteristické různé kategorie sebepopisu. U skupiny adolescentů 

( 1 6 - 1 9 let) byly nejdůležitějšími charakteristikami sebepopisu různé činnosti a předpoklady 

k těmto činnostem, dále emoce a fyzické charakteristiky. U dospělých (20 - 60 let) zase 

převládaly pasivní činnosti, tj. činnosti směřované k nim nebo prováděné v souvislosti s nimi, 

dále emoce, interpersonální vztahy, vlastnictví a způsob provádění činnosti. Sebepopisu se 

také týkal výzkum Markusové (in Blatný, Osecká a Macek, 1993). Autorka v něm referuje, že 
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malé děti raného věku jako prostředky sebepopisu používají vlastní činnosti, významné osoby 

z okolí a postoje, u adolescentů se jako základní rysy sebepopisu objevují demografické 

charakteristiky, sebehodnocení a fyzické rysy. 

V souvislosti s obsahem sebepojetí je zmiňován tzv. princip odlišnosti (Greenwald a 

Pratkins in Blatný, Osecká a Macek, 1993). Blatný, Osecká a Macek (1993), Blatný a 

Plháková (2003) se odkazují na Markusovou (1980), podle které princip odlišnosti vyjadřuje 

předpoklad, že se jednotlivé obsahy sebepojetí utvářejí kolem těch aspektů Já, které jedince 

v nějakém smyslu odlišují od okolí a nebo jsou pro něho subjektivně důležité. Ve prospěch 

tohoto předpokladu hovoří podle stejné autorky zjištění z výzkumů prováděných 

u specifických skupin populace, jejichž odlišné znaky se staly součástí jejich sebepojetí. Šlo 

především o výzkumy zaměřené na etnické minority, jedince s odlišnými fyzickými znaky 

(např. zrzavé děti při sebepopisu mnohem častěji než ostatní děti uváděly barvu svých vlasů). 

Vzhledem k tomu, že se princip odlišnosti také uplatňuje v souvislosti s utvářením vztahu 

k sobě a jeho změnami v průběhu života, referuji o něm i v kapitole nazvané Utváření vztahu 

k sobě a vývoj sebepojetí. 

1.5.1.2 Struktura sebepojetí 

Struktura sebepojetí se utváří v průběhu rozšiřování obsahu sebepojetí. 

Výzkum této oblasti sebepojetí zaznamenal v posledních dvou desetiletích velký 

rozmach (Blatný, 2001; Macek, 1997). Vedl k vytvoření řady koncepcí a modelů kognitivní 

organizace obsahu sebepojetí. 

Koncepce Já 

Nejznámější z nich jsou koncepce Já jako sebeschématu, koncepce Já jako 

prototypu, koncepce Já jako hierarchické kategoriální struktury a koncepce Já jako 

asociativního schématu. Vycházím z Blatného (2003) a z Macka (1997) a jednotlivé 

koncepce představuji na následujících řádcích. 
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Koncepce Já jako sebeschématu 

Autorkou této koncepce je H. Markusová (in Blatný, 2001). Já definuje jako systém 

kognitivních sebeschémat, která chápe jako kognitivní jednotky sebepojetí, jako generalizace 

poznatků o sobě obsahující informace o minulé zkušenosti a o osobních charakteristikách. 

Funkce sebeschémat je spatřována v možnosti chápat své vlastní sociální zkušenosti a 

integrovat informace o sobě do smysluplných vzorců. Sebeschémata zároveň slouží jako 

určitý filtr informací, které jedinec bude považovat pro sebe za důležité a které nikoli. Jsou 

výsledkem sebepercepce, kategorizace a interpretace sebe sama v různých situacích. Plní 

funkci stabilizátoru vlastního sebepojetí, často odmítáme informace neslučitelné s našimi již 

vytvořenými schématy. Za významný pokládám poznatek, že lidé při vnímání světa uvažují 

pouze o těch oblastech, pro které mají vytvořeno schéma, zatímco ostatní oblasti stojí mimo 

jejich pozornost (jsou pro danou oblast tzv. Aschematičtí). 

Koncepce Já jako prototypu 

Byla vytvořena J. F. Kihlstromem a N. Cantorovou (in Blatný, 2001). Podle nich je 

pojem Já reprezentován prototypem, který sestává ze souboru centrálních (jasných a 

stabilních) a okrajových (méně stabilních) rysů. Podobně jako sebeschémata i prototyp Já 

vzniká na základě pozorování sebe sama v různých situacích. Proto existuje řada prototypů Já 

vytvářejících hierarchii mnoha Já, např. Já sám vs. Já s druhými, Já se známými lidmi vs. 

neznámými lidmi, Já s rodiči, Já s přáteli atp. 

Koncepce Já jako hierarchické kategoriální struktury 

Autorství této koncepce náleží C. Rogersovi (in Blatný, 2001). Podobá se prototypické 

koncepci Já. Rogers v ní chápe Já jako kognitivní kategorii s vnitřní hierarchickou organizací, 

kterou tvoří osobnostní rysy, hodnoty, specifické vzorce chování a minulé události. Tyto 

obsahy jsou hierarchicky uspořádány podle míry abstrakce od konkrétních po obecné. 
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Koncepce Já jako asociativního schématu 

Na podobném principu se zakládá i další koncepce Já, vytvořená Bowerem a 

Gilligenovou (in Blatný, 2001). Tito autoři tu pracují s pojmem propozice jako formy uložení 

informací o sobě v paměti. Tyto propozice tvoří síť, ve které jsou asociativními cestami 

spojeny různé síly do funkčního systému. 

všechny koncepce představují struktury poznatků uložené v paměti, různým způsobem 

propojené a vztažené podle své závažnosti k Já (Blatný a Plháková, 2003). 

V rámci struktury sebepojetí jsou autory zmiňovány dále mentální reprezentace Já. 

Pojednávám o nich podrobně níže. 

1.5.1.3 Mentální reprezentace Já 

Existuje více mentálních reprezentací Já, které se mohou se lišit v různých aspektech. 

Jedním z důležitých aspektů je jejich centralita vypovídající o tom, jakou zaujímají pozici 

v celkové struktuře sebepojetí, nakolik jsou pro jedince důležité. Centrální (jádrové) 

reprezentace Já na rozdíl od periferních (okrajových) reprezentací Já „bývají 

propracovanější a nejvíce ovlivňují zpracování informací o sobě a o svém chování" (Blatný a 

Plháková, 2003, s. 108). V závislosti na vnitřních nebo vnějších podmínkách se některá 

z periferních mentálních reprezentací Já může stát jádrovou reprezentací Já s vysokým 

stupněm osobní důležitosti, může to ale být i naopak. 

Mentální reprezentace Já se mohou dále odlišovat podle toho, jak jsou lokalizovány 

v čase a v prostoru. Časový horizont zahrnuje aktuální představy a úvahy o já, představy a 

hodnocení vlastní minulosti a pohled do budoucna. Hovoří se v tomto smyslu o přítomném 

Já (aktuální Já), minulém Já a budoucím Já (Macek, 1997). 

Přítomné Já, Minulé Já a Budoucí Já 

Přítomné (aktuální) Já je výsledkem zobecnění minulé zkušenosti a aktuální 

sebepercepce a introspekce. Je reprezentací atributů, o nichž se člověk domnívá, že je má. 
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Jsou to jeho očekávání týkající se úkolů, povinností a odpovědností. Člověk si je stanovuje 

sám nebo jsou daná z vnějšku. 

Minulé Já se proměňuje s přibývajícím časem a zkušenostmi. Člověk má sklon vidět 

sebe sama ve vztahu k minulosti v lepším světle. Na své minulé Já jedinec obvykle pohlíží 

z perspektivy současného prožívání. 

„Budoucí Já je vyvozeno z reprezentací minulých a přítomných Já. Souvisí s potřebou 

anticipovat vlastní chování, chování druhých lidí a s orientací na budoucí úkoly a 

cíle" (Macek, 1997, s. 190). Macek (1997) ho řadí do kategorie tzv. možná Já. 

Tzv. možná Já: ideální Já, požadované Já a nechtěné (nežádoucí) Já 

Možná Já se týkají toho, jakým by se člověk mohl stát, jakým by se chtěl stát a také 

toho, jakým se naopak obává, že by se mohl stát. Jejich význam spočívá v tom, že fungují 

jako motivační faktory směrem do budoucnosti a že poskytují hodnotící a interpretační 

kontext pro současný pohled na vlastní Já (Blatný, 2001). K možným Já se řadí ideální Já, 

požadované Já a nechtěné (nežádoucí) Já. 

Významné postavení zaujímá ideální Já. Macek (1997) má ideálním Já na mysli 

představu člověka o tom, jaký by chtěl být. Dodává k tomu: „ideál sebe je vedle aktuálního já 

nejčastěji reflektovanou reprezentací jáské zkušenosti a také je nejčastěji předmětem 

psychologické analýzy" (Macek, 1997, s. 191). Říčan (1970, s. 298) hovoří o ideálním Já jako 

o „internalizované představě rodičů nebo někoho, kdo byl vůči nám v podobném postavení 

o tom, jací bychom měli být. Bývá to tyran, který nedopřeje oddechu a učí nenávisti k sobě. 

Jiné je ideální Já, které si sami před sebe stavíme jako cíl, jako naději". Ideální Já může být 

zakotveno buď autonomně, v tomto případě je jeho obsahem to, co člověk sám chce, co si 

přeje, nebo může ve větší míře zahrnovat požadavky a normy společnosti, v tomto případě jde 

o tzv. požadované Já. Macek (1997) zmiňuje další z možných Já, a to nechtěné (nežádoucí) 

Já. Je představou toho, co by člověk nikdy nechtěl a co by si nepřál. Tuto reprezentaci sebe 

nelze zjednodušit na negaci ideálu sebe. Má často odlišnou strukturu, obsah a zaujímá 

odlišnou subjektivní důležitost (Macek, 1997). 

Různé druhy diskrepancí mezi jednotlivými reprezentacemi Já (reálným, ideálním, 

vyžadovaným Já) vedou ke zranitelnosti vůči různým negativním emocím. Diskrepance mezi 
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reálným a ideálním Já se projevuje v absenci pozitivních závěrů o sobě a bývá spojena 

s depresivně laděnými negativními emocemi jako je nespokojenost, zklamání, smutek, 

diskrepance mezi reálným a vyžadovaným Já bývá spojována s pocity úzkosti, neklidu a 

ohrožení (Blatný a Plháková, 2003). 

1.5.2 Emocionální aspekt sebepojetí 

1.5.2.1 Funkce emocí v sebepojetí 

Sebepojetí je nejen souhrnem představ o sobě, ale zároveň vyjadřuje i vztah k sobě, 

charakterizovaný emocionálními prožitky Já. Tento vztah se realizuje v rámci základní 

dimenze hodnocení, tj. pozitivní - negativní (Blatný, 2001). Řadí se sem pojmy jako sebeúcta, 

sebehodnocení, sebevědomí, sebedůvěra, apod. 

Blatný (2001, s. 25) se vyjadřuje: „Zatímco kognice funguje jako prostředek poznání, 

emoce dodávají psychice rozměr citového prožívání, který u člověka prostřednictvím 

sebeuvědomování nabývá specifické kvality v podobě emočního vztahu k sobě". Greenwald a 

Pratkins (in Blatný, 2001) hovoří o významu tohoto emočního vztahu k sobě. Ten je 

připisován adaptační funkci emocí (jde tu zejména o obranu Já, realizovanou prostřednictvím 

kognitivních a behaviorálních strategií, jež umožňují anticipaci a vyhnutí se stresu) a jejich 

úloze v organizaci sebepojetí (umožňují třídění informací relevantních pro Já na základě 

jejich pozitivity nebo negativity a determinují spojování podobných zkušeností). 

1.5.2.2 Mentální reprezentace emočního vztahu k sobě: sebehodnocení 

Jsou autoři, kteří pojem sebehodnocení používají synonymně s pojmem sebepojetí, a 

jsou autoři, kteří pojem sebehodnocení považují pouze za aspekt sebepojetí. K autorům, kteří 

oba pojmy rozlišují se v českém prostředí řadí např. Blatný (2001) a Macek (1997). Tento 

názor podporuje řada výzkumů, např. výzkum McGuira a McGuira (in Blatný, 2001). Na 

základě obsahové analýzy volné výpovědi tito autoři zjistili, že respondenti zmiňovali 

24 



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Katedra pedagogické a školní psychologie 

sebehodnotící vyjádření o sobě pouze v 7% z celkové výpovědi o sobě, jako další uváděli 

koníčky, sporty a dovednosti (24%), významné druhé (20%), postoje, zájmy a hodnoty (17%), 

školní status (15%) demografické údaje (12%), fyzické charakteristiky (5%) atd. 

Blatný (2001) referuje o aspektech sebehodnocení. Jedním z nejdůležitějších aspektů 

je pro něho dimenze pozitivita - negativita, tedy spokojenost nebo nespokojenost se sebou 

samým, popřípadě ambivalence těchto polarit. Jako další aspekt zmiňuje stabilitu 

sebehodnocení, jež je velmi důležitá pro výkon a reakce na zpětnou interpersonální vazbu. 

Dokonce je podle něho důležitější než to, zda je sebehodnocení vysoké nebo nízké. Lidé 

s nestabilním sebehodnocením mají sice příznivější reakce na pozitivní zpětnou vazbu, ale 

více negativní na zápornou zpětnou vazbu. 

1.5.2.3 Vědomí vlastní hodnoty 

Macek (1997) hovoří v souvislosti s emočním aspektem sebepojetí o vědomí vlastní 

hodnoty. Chápe ho jako komplexní charakteristiku, kterou lze obtížně vysvětlit z dílčích 

aspektů vlastního sebehodnocení. Vědomí vlastní hodnoty je podle něho těsně provázáno 

s morálními hodnotami, celkovou hodnotovou orientací a se smyslem vlastního života. Často 

jsou k němu vztahovány pojmy jako sebeúcta, pocit osobní důstojnosti a svědomí, které 

překračují rámec psychologie svojí etickou, filozofickou, kulturně historickou a sociologickou 

dimenzí. 

1-5.2.4 Sebepřijetí (sebeakceptace) 

S vědomím vlastní hodnoty úzce souvisí také pojem sebepřijetí (sebeakceptace). 

Macek (1997) ho vysvětluje jako komplexní psychologickou charakteristiku, která se v raném 

dětství ukotvuje jako bezpečná citová vazba, jež je základem pro uspokojování primárních 

potřeb dítěte, pro získání bazální sebejistoty a důvěry vůči druhým lidem. Tentýž autor 

dodává, že ke zdravému sebepřijetí na úrovni sebereflexe a sebepoznání přispívají 

komplexita, vyhraněnost a flexibilita sebepojetí a jistota při sebevymezení. 
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1.5.2.5 Sebeúcta 

Podle Čacky (1997) sebeúcta tvoří zobecněný přístup jedince k sobě samému, 

vyjadřuje: , jak se kdo považuje za schopného, významného, úspěšného či 

váženého" (Coopersmith, in Čačka, 1997, s. 212). Celková sebeúcta není jen důsledkem 

sociálního učení, ale souvisí také s osobnostními charakteristikami konkrétního jedince. Řada 

výzkumů odhaluje úzký vztah úrovně pozitivity celkové sebeúcty a životní spokojenosti 

s mírou extraverze a stability, tedy Eysenkovými temperamentovými dimenzemi. Čačka 

(1997, s. 215) píše, že „stabilní, empatičtí, kooperující extroverti mají sklon interpretovat 

svou interakci s realitou výrazně pozitivněji, než osoby labilní, introvertované a impulzivní". 

1.5.3 Konativní aspekt sebepojetí 

Konativní aspekt bývá také označován jako motivační nebo v širším smyslu 

behaviorální. Blatný a Plháková (2003) uvádějí, že konativní aspekt sebepojetí vyjadřuje 

skutečnost, že představa sebe, ať už z hlediska aktuálního Já nebo z hlediska tzv. možných Já, 

se v průběhu vývoje stává hlavním faktorem psychické regulace chování. 

1.5.3.1 Sebeprezentace 

V souvislosti s konativním aspektem sebepojetí jsou často zmiňovány tzv. 

sebeprezentace, které mohou nabývat různých forem, být uvědomované i neuvědomované. 

Jones a Pittman (in Macek, 1997) podávají taxonomii strategií sebeprezentací. Vycházejí tu 

z interakce jáských motivů, osobních zkušeností a hodnot, jež jsou pro jedince důležité. Cílem 

těchto strategií sebeprezentace je, aby druzí vnímali a hodnotili jedince tak, jak on vnímá sám 

sebe. Autoři hovoří o strategii zavděčení - je motivována potřebou, aby nás druzí měli rádi a 

připisovali nám pozitivní charakteristiky, strategii zastrašení - je prezentací vlastní síly a 

hrozby, strategii sebepovýšení - jedinec chce přesvědčit druhé o své kompetenci a 

výkonnosti, „být vítězem", strategii příkladnosti - snahou jedince je ukázat morální kvality, 
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prezentuje jako čestný, spravedlivý a disciplinovaný, strategii pokorného chování - snahou 

je vyvolat v druhých vědomí zodpovědnosti za jejich chování, popřípadě pocit viny. 

1.6 Vztah sebepojetí a těla 

Ve své diplomové práci pojednávám o sebepojetí dívek adolescentního věku 

s nadváhou a obezitou. Vnímání vlastního těla a tělesné hmotnosti se nepochybně promítá do 

celkového sebepojetí, je proto na místě věnovat v rámci studia sebepojetí dostatečně velkou 

pozornost především otázce těla, jeho prožívání, vztahu těla k sebepojetí a tělesnému 

sebepojetí coby velmi důležité komponentě sebepojetí celkového. 

O vztahu těla a sebepojetí je podrobně referuje Fialová (2001). Její práce je pokusem 

o sjednocení existujících pojmových a teoretických rámců do jedné kompaktní koncepce. Jde 

vlastně o první počin tohoto druhu v české odborné literatuře, proto je velmi vítaný. Podnětná 

je i práce Grogan (2000), která mj. prezentuje aktuální výsledky řady zahraničních výzkumů 

v této oblasti. Z česky píšících autorů se ke vztahu těla a sebepojetí vyjadřuje např. Říčan 

(2005) a Stackeová (2007). Z vývojového hlediska se mu podrobně věnují nejvíce Langmeier 

a Krejčířová (1998) a Vágnerová (2005). Vývojové hledisko detailněji zachycuji v kapitole 

nazvané Adolescence, uvedené autory zmiňuji jen pro úplnost výčtu autorů, kteří se zabývají 

vztahem těla a sebepojetí. 

1.6.1 Otázka těla a tělesného prozívání 

Podle Anzebbachera (in Fialová, 2001) pro nás tělo představuje pramen štěstí, prožitků 

identity, je prostředkem životních prožitků i objektem prestiže. Je také naší vizitkou, vypovídá 

o věku, pohlaví, zdravotním stavu, příslušnosti k rase aj. Je hlavním prostředkem 

k sebereflexi a interakci se světem a významně ovlivňuje naše sebepojetí. 

Vnímání a prožívání těla je ovlivněno sociálními faktory, proto porozumět vlastnímu 

tělu znamená nutnost zabývat se vedle vlastní zkušenosti a prožívání také kulturním 

prostředím, jeho požadavky a tlaky na jeho vzhled a funkčnost, píše Fialová (2001). Fialová 

(2001) dále referuje o současném silném tlaku na vzhled těla. Tento „kult těla" klade na náš 
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vzhled a postavu náročné požadavky - tělo má být zdatné, opálené, štíhlé, zdravě vypadající. 

Hovoří se o tělu jako o designérském produktu a objektu prezentovaném jako symbol 

úspěchu. 

Jaký postoj k vlastnímu tělu zaujmeme, jak ho hodnotíme, podmiňuje náš vztah 

k ostatním lidem i naše chování a má význam pro naše sebehodnocení a pro psychické zdraví 

(Fialová, 2001). 

1.6.2 Tělesná zkušenost 

Ústřední pozice podle Fialové (2001) náleží pojmu tělesná zkušenost. Je souhrnem 

všech zkušeností s vlastním tělem, to jak kognitivních, tak afektivních, vědomých 

i nevědomých, získaných během individuálního a společenského vývoje. Pod tento pojem 

autorka řadí pojmy tělesné schéma a tělesné sebepojetí. Těmto dále podřazuje pojmy tělesná 

orientace, tělesná rozprostraněnost, vnímání a znalost těla, uvědomění si těla, tělesné 

ohraničení a postoj k tělu. 

Nyní podrobněji pojednávám o dvou nejvýznamnějších složkách tělesné zkušenosti, 

kterými jsou tělesné schéma a tělesné sebepojetí. 

Diferenci mezi oběma pojmy Stackeová (2007) spatřuje zejména v tom, že pojem 

tělesné schéma je bližší oborům jako je např. fyzioterapie, zatímco pojem tělesné sebepojetí 

se užívá spíše v kontextu psychologickém a sociologickém. 

1.6.2.1 Tělesné schéma 

Pojmem tělesné schéma má Fialová (2001) na mysli neurofyziologickou část tělesné 

zkušenosti, jež zahrnuje všechny percepční a kognitivní procesy jednotlivce vztahující se 

k jeho tělu. Jde tu především o vnímání držení těla a jeho pohybů, ohodnocení velikostí a 

vztahů mezi jednotlivými částmi těla a umístění v prostoru. Pojem zahrnuje i znalost o funkci 

a stavbě těla a jeho částí. Grogan (2000) pojmem tělesné schéma rozumí jeden z aspektů 

mentální představy tvořící Já. Jde podle ní o mentální konstrukci, nikoli o objektivní 

zhodnocení. Proto je otevřené ke změně vlivem nových informací. 
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O tělesném schématu se zmiňují dále Říčan (2005) a Stackeová (2007). Říčan (2005) 

0 něm hovoří jako o prostorové představě vlastního těla, vypracované od dětství bezděčným 

učením a používané při orientaci v prostoru, při nácviku nových dovedností apod. Stackeová 

(2007) spíše jen shrnuje poznatky Fialové (2001). 

1.6.2.2 Tělesné sebepojetí 

Pojem tělesné sebepojetí podle Fialové (2001) představuje psychologicko-

fenomenologickou část tělesné zkušenosti, jež zahrnuje všechny emocionálně afektivní 

procesy vztahující se k vlastnímu tělu. Jde tu o emocionálně afektivní hodnocení těla, které 

v sobě zahrnuje vlastní stanovisko i význam okolí. Stackeová (2007) tělesné sebepojetí 

definuje jako mentální reprezentaci vlastního těla a rozlišuje jeho tři složky: kognitivní, 

emocionální a behaviorální. Kognitivní složka podle ní zahrnuje představu o rozměrech těla 

jako celku, jeho jednotlivých částí a jejich vzájemném poměru. Emotivní složka vyjadřuje 

vztah k vlastnímu tělu jako celku, vztah k jeho jednotlivým částem a k vlastní tělesnosti 

obecně. A behaviorální složka obsahuje aktivity vedoucí k ovlivnění vzhledu našeho těla 

(např. diety, cvičení). 

Složky tělesného sebepojetí 

Za základní složky tělesného sebepojetí považuje Mrázek (in Fialová, 2001) vzhled, 

zdraví a zdatnost. 

Vzhled má významný vliv na celkové sebepojetí. Existují profesní posty, kde je 

vzhled uveden v rámci požadavků a nároků na jejich výkon. Naše tělo, potažmo náš vzhled je 

naší vizitkou. Obecně lze konstatovat, že má větší význam pro ženy než pro muže, pro dívky 

než pro chlapce. V hodnocení mužské krásy má podstatný význam výška postavy a tělesná 

zdatnost (Fialová, 2001). Krásný vzhled ženy je typickou potřebou, přiznanou 

1 nepřiznávanou. Krása se snoubí s půvabem. A k půvabu patří podle Fialové (2001) 

především tělesný a duševní soulad. Připojuji, že při hodnocení půvabu snad ještě pořád 
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nerozhoduje jen tělesná hmotnost, postava, obličej, ale i charakterové vlastnosti, způsob 

vyjadřování, vzdělanost, tj. celková osobnost její nositelky. 

Zdraví je v souladu s lékařskou definicí chápáno jako stav úplné tělesné, duševní a 

sociální pohody, ne jako jen nepřítomnost nemoci (podle definice WHO). Rozlišovat můžeme 

mezi zdravím subjektivním a objektivním a mezi zdravím tělesným a duševním. 

Subjektivní aspekt zdraví je založen na vnitřních pocitech a vlastním mínění jedince 

o svém zdravotním stavu. Pocit zdraví zahrnuje nepřítomnost obtěžujících faktorů nemoci 

(bolest, nevolnost, horečka...), vyznačuje se pocitem dobré výkonnosti, síly a vnitřní 

harmonie. Jako další zdroj pozitivních pocitů uvádí Fialová (2001) tělesný vzhled, schopnost 

seberealizace a v dospělosti vyrovnaný sexuální a rodinný život. Objektivní aspekt zdraví je 

podle této autorky naopak dán názorem lékaře na zdravotní stav jedince. 

Psychické zdraví často úzce souvisí se zdravím fyzickým, tj. negativní tělesný stav 

může navodit zhoršení psychiky a naopak nepříznivý psychický stav může vést k tělesnému 

onemocnění. Fialová (2001, s. 42) zmiňuje, že „když jsme šťastní, máme tendenci být 

zdraví". Štěstí je ale produktem různých vlivů, proto zdraví vlivem této rozmanitosti 

představuje velmi komplikovaný pojem. 

Zdatností je podle Fialové (2001) nazývána schopnost těla fungovat s optimální 

účinností a hospodárností. Za nejdůležitější složky zdatnosti považuje Blahušová (in Fialová, 

2001) kardiorespirační vytrvalost, svalovou sílu, svalovou vytrvalost, neuromuskulární 

koordinaci, rychlost svalové kontrakce a kloubní pohyblivost. 

Zdatnost, tj. tělesná kondice, má význam pro fyzické a psychické zdraví, dodává 

Fialová (2001). Vyjadřuje podle ní dosažení harmonie těla a ducha. Být zdatný, mít dobrou 

kondici, znamená být odolnější vůči nemocem, být sám se sebou vyrovnanější a mít atraktivní 

vzhled. „Člověk, který se cítí fit, je většinou sám se sebou spokojenější", uzavírá Fialová 

(2001, s. 44). 

1.6.3 Tělesné sebepojetí ve vztahu k gender rozdílům 

V této kapitole pojednávám o tělesném sebepojetí ve vztahu k gender rozdílům. Více 

pozornosti věnuji tělesnému sebepojetí dívek a žen, na které je zaměřena moje výzkumná 

sonda, okrajově zmiňuji tělesné sebepojetí chlapců a mužů. Vycházím tu především 
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z výsledků výzkumů provedených v této oblasti za posledních deset let. Všímám si 

výzkumných zjištění i ve vztahu k ontogenezi lidského jedince, především v období 

adolescence. 

O gender rozdílech ve vnímání vlastního vzhledu, kulturní podmíněnosti ideálů krásy 

apod. existuje řada studií. Vágnerová (2005), Smolák (2004) a jiní uvádějí, že nespokojeností 

se svým zevnějškem trpí obecně více dívky. Smolák (2004) naznačuje, že rozdíly mezi 

ženami a muži ve vnímání těla a spokojenosti s ním mohou být způsobeny odlišnou kulturní 

definicí funkce mužského a ženského těla. Zatímco na tělo muže je pohlíženo jako na aktivní, 

jednající objekt, funkcí ženského těla je spíše líbit se, být atraktivní. Proto jsou s ním ženy ve 

srovnání s muži často nespokojenější. Vliv tu jistě má i model prezentovaný v médiích (viz 

„kult těla" zmiňovaný výše), který je pro ženy daleko konkrétnější než pro muže. Ženy jsou 

s ideálním obrazem těla konfrontovány intenzivněji. 

1.6.3.1 Tělesné sebepojetí u mužů 

Zájmu psychologie a sociologie je vystaveno také mužské tělo. Existuje řada 

výzkumů, jež pojednávají o spokojenosti resp. nespokojenosti mužů s vlastním tělem. Většina 

mužů preferuje svalnatou postavu s vyvinutými svaly na hrudi, ramenou a pažích, štíhlý pas a 

boky. Jako ideální se podle Grogan (2000) mužům jeví postava štíhlá a mírně svalnatá. 

Fialová (2001) referuje, že rozdíly ve tvaru postavy si uvědomují chlapci již od 5 let. Přestože 

jsou ve srovnání s dívkami se svým tělem více spokojeni a nevykazují sklony k dietám, 

v období puberty, kdy procházejí fyzickými a duševními změnami, je patrna menší 

spokojenost s vlastním tělem. 

1-6.3.2 Tělesné sebepojetí u žen 

Tělem jsou silněji determinovány ženy než muži. Jak již bylo naznačeno výše, dnešní 

společnost pokládá štíhlost za žádoucí vlastnost. Štíhlé ženské tělo je spojováno se 

sebekontrolou, společenskou přitažlivostí a mládím. Tento přístup jistě zanechává stopy 

v sebepojetí, ovlivňuje představy o těle a postoje k němu. 
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Podle Grogan (2000) je většina žen nespokojena se svým tělem, zejména tedy se svým 

břichem, stehny a boky a chce být štíhlejší než ve skutečnosti je. Nespokojenost s tělesnou 

hmotností a postavou uvádějí již malé dívky ve věku 8 let. Lze konstatovat, že vnímavost vůči 

společenským tlakům na vzhled těla vykazují již dívky od základní školy. Období adolescence 

představuje životní etapu charakterizovanou řadou změn kvantitativní i kvalitativní povahy, 

sebeuvědomováním a hledáním sebeidentity. Je považováno za vrchol obav o obraz postavy 

vzhledem k probíhajícím fyzickým změnám, které dívky často vzdalují od ideální štíhlé 

postavy, kterou si přejí mít. Grogan (2000) se odkazuje na výsledky studií, které jednoznačně 

prokázaly, že většina 13 - 16 letých dívek je nespokojena se svým tělem, připadá si tlustá a 

chce zhubnout. Fialová (2001, s. 45) k tomuto dodává: „Dospívající dívky nejsou v souladu se 

svým tělem a jejich postava se pro ně stává jednou z nejdůležitějších starostí". 

1.6.4 Význam Image pro sebepojetí 

V souvislosti se vzhledem a tělesnou atraktivitou Fialová (2001) hovoří také o image, 

jemuž současná společnost připisuje velký význam. 

Cítit se atraktivní, mít „dobrou image", je důležité z hlediska sebehodnocení. Lidé 

často posuzují druhého podle toho, jak vypadá. Dosažení ideálního vzhledu a proporcí těla je 

ztotožňováno s úspěchem. Úspěch je dosažitelnější pro ty, kteří se blíží ideálu. Být vzdálený 

ideálu znamená nebýt šťastný, zažívat pocity nekompetentnosti a deprese (Fialová, 2001). 

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem by měla pozornost právem náležet dívkám, 

které se vymykají běžným průměrným mírám směrem k vyšším hodnotám. Jak se tyto dívky 

cítí a jak o sobě smýšlí? K čemu vztahují svoje sebepojetí? Na tyto a další podobné otázky se 

budu snažit nalézt odpověď v praktické části mé diplomové práce. 

1.7 Utváření vztahu k sobě a vývoj sebepojetí 

Tuto kapitolu věnuji otázce utváření vztahu k sobě a vývoji sebepojetí. Nejprve 

pojednávám o vývoji sebepojetí z hlediska ontogeneze lidského jedince od narození po 

dospívání včetně, poté dávám prostor možným determinantům, jež hrají roli v tomto procesu. 
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1.7.1 Vývoj sebep o jetí 

Sebepojetí se kontinuálně utváří a mění v průběhu celého života lidského jedince 

v rámci sociální interakce se světem. Vedle vlivu dispozičních charakteristik (temperament, 

intelekt) zde nezastupitelnou úlohu mají vztahy s druhými lidmi. 

Význam tu hraje především kvalita jednotlivých sociálních interakcí. Balcar (1983) 

vyzdvihuje význam osobní zkušenosti, kterou jedinec v rámci interakce s prostředím učiní 

sám se sebou. Obsah této zkušenosti je u každého jedince různý, povaha zkušenosti však 

podle stejného autora sleduje určitou zákonitost, kterou postihuje vývojová psychologie. 

K sebepojetí dospělého jedince vede dlouhá cesta. Podle Bokorové (1988) je ve vývoji 

jedince z hlediska utváření vztahu k sobě významné již prenatální období. Velmi tu záleží, jak 

matka svoje těhotenství prožívá a jak přistupuje ke svému dosud nenarozenému dítěti. 

Počátek Já ale většina autorů (např. Kon, 1988; Langmeier a Krejčířová, 1998) 

umísťuje do období novorozeneckého. Opakovanými interakcemi dítěte s okolím dochází 

k jejich internalizaci promítající se nejen do pojetí vztahů s významnými osobami, ale i do 

pojetí sebe sama. Vágnerová (2005) shledává počátek vývoje sebepojetí v období 

kojeneckém. Touto dobou si dítě začíná uvědomovat svoje tělo a jeho aktivity. Opakovanými 

tělesnými zážitky se utváří tělové schéma dítěte. Prožitek sebe sama je vztažen k jak tělovému 

schématu, tak k aktivitám a kompetencím dítěte. Kojenci je také připisována schopnost chápat 

trvalost a kontinuitu vlastní existence (Vágnerová, 2005). 

Batole si již dobře uvědomuje sebe sama jako autonomního jedince, tělesně 

odděleného a odlišného od okolí. Postupně narůstá vědomí a význam objektů, které nejsou 

součástí těla dítěte (Langmeier, Krejčířová, 1998; Vágnerová, 2005). Začíná se projevovat 

schopnost decentrace, pro kterou je příznačné vědomí, že dítě není „středobodem světa". Dítě 

již chápe, že veškeré dění nezávisí jen na jeho aktivitě a přání. Objevuje se symbolizace 

vlastní osoby ve hře - pro označení sebe sama dítě používá slovní znak (nejprve jméno, 

později zájmeno). Dítě chápe samo sebe jako osobu schopnou samostatného jednání, což vede 

k negativismu (nejčastěji ve formě vymezování se vůči požadavkům rodičů). 

V předškolním věku děti již chápou samy sebe jako subjekt, čímž dochází ke vzniku 

vědomí vlastní identity. Stěžejní je identita tělesná, která má převážně vizuální charakter 

(Vágnerová, 2005). Děti jsou schopné popsat své fyzické rysy, své vlastnictví, své preference. 

Popis se soustřeďuje jen na objektivní rysy přítomné právě v dané situaci, v popisu dominují 
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subjektivně významné znaky. Převládá egocentričnost v úvahách o sobě, zjevná je též 

magičnost uvažování. Sebehodnocení většiny dětí předškolního věku je poměrně vysoké 

(Langmeier, Krejčířová, 1998; Vágnerová, 2005), ale doposud není stabilní. Je závislé na 

aktuální sociální situaci a výrazně koreluje s jistotou ve vztazích s rodiči (Vágnerová, 2005). 

V období mladšího školního věku si dítě osvojuje uvědomělejší sebehodnocení a sebepojetí. 

Kolem sedmi let si začíná uvědomovat stabilitu svých osobnostních vlastností v čase. Psycho-

logické charakteristiky již nechápe jako vnější, nýbrž jako vnitřní. Je schopné uvažovat o tom, 

co si o něm myslí druzí. Objevuje se dimenze úspěch - neúspěch, která se stává velkým 

impulzem pro výkonovou motivaci. Podle Vágnerové (2005) pro hodnocení sebe sama má v 

tomto věku velký význam škola. Období raného školního věku bývá nazýváno střízlivým 

realismem, dítě akceptuje skutečnost jako danost. Střední školní věk je dobou citové vy-

rovnanosti a dobou klidu a pohody. Dítě středního školního věku je realista, chce mít ve všem 

jasno, nejlépe pokud možno vše podložené konkrétními důkazy. Je optimisticky naladěné, má 

sklon k pozitivním interpretacím. V tomto věku získává role školy nový význam. Dítě ví, jaký 

výkon musí podat, aby byli rodiče spokojeni. Je třeba zmínit i význam očekávání a požadavků 

ze strany rodičů. Sebehodnocení dítěte se mění, jeho názor je stabilnější a méně ovlivnitelný 

okamžitým výsledkem či situací. Z hlediska potřeb se pro školáka stává velmi důležitým 

kontakt s vrstevníky. Rozvíjí se vědomí stability a originality vlastní identity. 

Jedno z nejzásadnějších období z hlediska vývoje sebepojetí je dospívání. Přináší 

kvalitativní změnu v sebeprožívání. Dospívající usiluje o vlastní jedinečnost a samostatnost. 

Pokračuje emancipace od rodiny. Pozornost dospívajícího silně upoutává jeho tělo a vzhled. 

Jde o kvality, které se stávají předmětem srovnávání a ohodnocování. Dospívající jedinec se 

ve zvýšené míře zabývá sám sebou. Vyšší míra poznávajících procesů umožňuje sebereflexi. 

Vše je vztahováno k vlastnímu Já. O charakteristikách spjatých převážně se sebepojetím 

adolescentních jedinců pojednávám podrobněji v samostatné kapitole nazvané Adolescence, 

protože jde o věkovou skupinu sledovanou v mé výzkumné sondě. 

/. 7.2 Determinanty utváření vztahu k sobě a vývoje sebepojetí 

Jak již bylo zmíněno výše, utváření vztahu k sobě a vývoj sebepojetí se děje v rámci 

interakce jedince se sociálním prostředím. Záleží tu předně na zkušenostech, které jedinec 

v kontaktu s prostředím o sobě získá. 
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Za rozhodující zdroje interakční zkušenosti Balcar (1983) považuje rodinné 

prostředí, společenské stereotypy a nové zkušenosti s druhými lidmi. Rodina vůbec je 

místem, kde dítě získává první zkušenosti tohoto druhu. Ty zároveň obsahují i hodnocení 

dítěte. Dítě vidí svět tak, jak se domnívá, že jej vidí jeho rodiče. Příznivost obrazu o sobě 

i jeho obsah ovlivňují dále společenské stereotypy, jimž se dítě učí v rodině i mimo domov. 

Přestože sebepojetí vykazuje značnou stálost a odolnost vůči změnám, mění se novými 

zážitky, z nichž jedinec získává informace o tom, kým je a jak ho vidí druzí. Změna 

sebeobrazu však není úměrná novým zkušenostem, ale ovlivňují ji i další faktory. 

Na utváření vztahu k sobě a jeho změnách v průběhu života se podle Gergenových (in 

Macek, 1997) podstatnou měrou podílejí čtyři hlavní procesy. Je to tzv. fenomén „zrcadlo-

vého Já", sociální srovnávání, přijímání sociálních rolí a percepce sociální odlišnosti. 

1.7.2.1 Fenomén tzv. „zrcadlového Já" 

Podle „zrcadlového Já" druzí lidé slouží jako jakési „sociální zrcadlo", které zobrazuje 

názory a mínění druhých lidí. Vlastní Já je představou o tom, jak se domníváme, že nás 

vnímají a hodnotí pro nás důležití lidé, co si myslí o našem vzhledu, vystupování, motivech, 

činech, o charakteru atp. Podle Cooleyho (in Blatný, Plháková, 2003) představa sebe není jen 

reflexí, stává se stálou součástí myšlenkových pochodů, je do určité míry oddělena od svého 

externího (sociálního) původu. Zralý pocit Já je vyjádřen ve vyváženém pohledu na sebe sama 

a v sebeúctě. Fenomén „zrcadlového já" vyjádřil Vygotskij slovy: „Stáváme se sami sebou 

prostřednictvím druhých lidí. Osobnost se stává pro sebe tím, čím je o sobě, prostřednictvím 

toho, co znamená pro druhé lidi (in Smékal, 2002, s. 108). 

Na Cooleyho navazuje Mead, který také přikládal význam sociálním interakcím. Mead 

zavedl pojem „zobecněný druhý". Je v něm obsažena myšlenka, že lidé přejímají postoje 

k sobě spíše od generalizované skupiny významných osob, které na ně mají určitý 

společenský pohled, než že by reagovali na konkrétní osoby v konkrétních situacích. 

Názory Cooleyho a Meada' se staly součástí poznatkové soustavy psychologie 

sebepojetí a také východiskem současného výzkumu této oblasti. 

' Cooley a Mead jsou představiteli symbolického interakcionismu - směru zdůrazňujícího význam sociálních 
interakcí v utváření Já. Já je primárně sociální konstrukcí vznikající v průběhu symbolických, zejména 
jazykových interakcí. 
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1.7.2.2 Sociální srovnávání 

Jeho autorem je L. A. Festinger. Hovoří se tu o tom, že srovnáváním sebe sama 

s okolím si člověk ověřuje, co je sociálním okolím akceptováno a co není, co je považováno 

za správné a co za nežádoucí - od tohoto se odvíjí sebehodnocení. 

1.7.2.3 Přijímání sociálních rolí 

Bere-li člověk na sebe sociální role, které jsou všeobecně akceptované a společensky 

oceňované, zvyšuje to jeho sebejistotu a podporuje pozitivní vztah k sobě. Problém může 

nastat, pokud se některé role dostanou do konfliktu. 

1.7.2.4 Percepce sociální odlišnosti 

Člověk má potřebu zdůrazňovat vlastní jedinečnost v odlišném prostředí, není-li to 

společensky sankciováno (např. Čech mezi Američany), jde o tzv. princip odlišnosti. 

Podrobněji o něm pojednávám v kapitole nazvané Kognitivní aspekt sebepojetí. 

1.8 Výzkum sebepojetí 

V této kapitole pojednávám o výzkumu sebepojetí z hlediska dřívějšího i současného 

vědeckého bádání. Zamýšlím se nad jeho možnostmi a limity. A podávám přehled o nejčastěji 

používaných výzkumných metodách ve světě a u nas. 

1.8.1 Poznatky z výzkumu sebepojetí 

Současný výzkum sebepojetí se v podstatě odvíjí od práce W. Jamese a jeho 

teoretického rozlišení dvou komponent Já - Já činného a Já empirického (více viz kapitolu 
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1.2). Hlavní zájem výzkumníků je orientován na Já empirické, tj. na obraz Já, tj. na 

sebepojetí. Rozlišení činného Já a sebepojetí se však daří spíše na teoretické úrovni než na 

úrovni empirické či diagnostické. Proto lze často závěry výzkumů vztáhnout jak k sebepojetí, 

tak k Já vůbec (Blatný, Osecká, Macek, 1993). 

Velký posun v oblasti teorie a metodologie výzkumu sebepojetí byl zaznamenán 

v 80. letech minulého století. Byla uskutečněna řada výzkumů pojednávajících o obsahu a 

struktuře sebepojetí, tj. kognitivním aspektu sebepojetí a dalších aspektech sebepojetí (viz 

kapitolu 1.5), především tedy o jeho úloze v seberegulaci v rámci intrapersonálních a 

interpersonálních procesů (Blatný, Osecká a Macek, 1993). V souvislosti s těmito výzkumy 

sebepojetí začalo být nazíráno jako složitá, vnitřně organizovaná struktura mentálních 

reprezentací Já - jako multifacetový, hierarchický fenomén, jehož fungování je závislé na 

Já - motivech a na konfiguraci sociálních situací (Blatný, 2001; Macek, 1997) (viz 

kapitolu 1.4). 

1.8.2 Možnosti a limity výzkumu sebepojetí 

V psychologii existuje velké množství teoretických konstruktů, které se snaží popsat a 

vysvětlit něco z „jáské zkušenosti" člověka (Macek, Osecká, 1999). Jedním ze základních 

atributů této zkušenosti je její subjektivní unikátnost, která ji v tomto smyslu činí nejen 

neopakovatelnou, ale také nepřenositelnou a nesdělitelnou. Pro možnosti empirického 

zkoumání sebepojetí však z toho vyplývá jistá skepse - o jáské zkušenosti se můžeme 

dozvědět vždy jen zprostředkovaně a v podstatě ne jinak než prostřednictvím přímé 

subjektivní výpovědi člověka o sobě samém (Macek, Osecká, 1999). Macek a Osecká (1999, 

s- 131) k tomuto dodávají: „I když bude dotyčný jedinec upřímně vypovídat o sobě samém a 

budeme jeho sdělení považovat za autentické, nezbaví nás to automaticky mnoha pochybností 

a metodologických obtíží". Jako největší obtíž z metodologického hlediska se pro Smékala 

(2002) jeví právě ta okolnost, že činíme objekt z toho, co je subjektem. Podle téhož autora lze 

touto cestou zachytit pouze to, co vysoudíme podle analogie se svými vlastními jáskými 

pocity v dané situaci a co nám osobnost o svém já dokáže nebo chce sdělit. 

Ve své diplomové práci zpracovávám výpovědi dívek adolescentního věku, pokládám 

za důležité na tomto místě zmínit, že výpověď jedince vždy provází určitá míra zkreslení a 
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zjednodušení pestrého a reálného prožívání. Je třeba dále počítat i s proměnlivostí jáské 

zkušenosti, která se do výpovědí také může promítnout. A zapomenout nelze ani na to, že 

struktura a diferencovanost jáské zkušenosti může být jen výsledkem použitého výzkumného 

nástroje a nemusí odpovídat skutečné struktuře (Říčan, 1973). 

1.8.3 Metody výzkumu sebepojetí 

Výzkumně sebepojetí postihují metody navozující výpověď člověka o sobě samém 

(Říčan, 1973): přímo nebo projektivně, slovně nebo názorně. Říčan (1973), Balcar (1983) a 

jiní se ve svých textech zamýšlejí nad možnostmi a limity použití různých metod výzkumu 

sebepojetí. Jsou-li při výzkumu sebepojetí použity strukturované metody, např. sebehodnotící 

škály či dotazník, základní otázkou je, zda to, co zjišťujeme a měříme, skutečně respondent 

vztahuje k vlastnímu Já. Na druhou stranu, z použití méně strukturovaných výpovědí např. 

v rozhovorech zase vyplývá, že lidé toho o sobě vypovědí daleko méně a často i jinak. Balcar 

(1983, s. 157) v této souvislosti říká: „je pravděpodobné, že většina lidí o sobě ví daleko více, 

než co řeknou spontánně nebo při volně vedeném rozhovoru. Každá předem strukturovaná 

metoda nám proto může buď pomoci vyjádřit ze sebepojetí druhého člověka něco, co by jinak 

zůstalo nevyjeveno, anebo může vyvolávat a zachycovat odezvy, které k sebepojetí daného 

člověka nepatří". 

K tradičním metodám výzkumu sebepojetí Blatný (1999), Strein (1995) a Kihlstrom a 

Cantor (in Blatný, Plháková, 2003) řadí třídící techniky, sebeposuzovací škály, metodu 

volné výpovědi, sledování reakčního času na podnětová slova a strukturované dotazníky. 

Představme si je alespoň ve zkratce na následujících řádcích. Technika Q - třídění se zakládá 

na třídění sebepopisných výroků do kategorií, a to na základě vhodnosti pro sebeposouzení. 

Široce používaná je metoda sebeposouzení na adjektivních škálách (hovoří o ní také jako 

o sémantickém diferenciálu). Použité škály mohou obsahovat buď jeden pól nebo mohou být 

ukotveny na obou pólech adjektivy s protikladným významem. Míru souhlasu s jednotlivými 

výroky respondent vyjadřuje na pěti až devítibodových škálách (např. Blatný a Osecká, 1998; 

Pavelková 2001). Nevýhodou těchto uvedených metod je to, že škály, na nichž se respondent 

posuzuje, jsou voleny výzkumníkem a nemusí odpovídat skutečně existujícímu sebeobrazu 

respondenta (Blatný, Plháková, 2003). K rozšířeným metodám patří dále metoda volné 
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výpovědi. Respondent zde má za úkol v omezeném čase poskytnout o sobě libovolnou 

výpověď. Získaná výpověď může být vyhodnocena jednak pomocí obsahové analýzy, jednak 

pomocí kategorizace výroků s následným statistickým vyhodnocením. Další metodou, jež je 

používána při výzkumu sebepojetí, je sledování reakčního času při odpovědi na podnětová 

slova. Osobní významnost výroku je tu vyjádřena délkou reakčního času mezi podnětem a 

odpovědí. Jinou oblast metod výzkumu sebepojetí představují podle Blatného a Plhákové 

(2003) strukturované dotazníky. Vůči těmto metodám však často zaznívají značné výhrady. 

Diskutabilní je, do jaké míry jsou schopny postihnout skutečné sebepojetí respondenta, který 

je tu omezen nejen zvolenými výroky, ale i oblastmi, ke kterým se vztahují. Aby byl výčet 

metod výzkumu sebepojetí úplný, je třeba uvést, že v českém prostředí existují dva 

standardizované výzkumné nástroje. Jde o škálu sebehodnocení - PAQ a dotazník SPAS. 

Oba nástroje jsou dotazníkového typu a jsou určeny pro školní děti ve věku 1 0 - 1 5 let. Pro 

starší populaci respondentů u nás žádný standardizovaný výzkumný nástroj není. 

Při studiu dostupných výzkumů sebepojetí uskutečněných v současnosti jsem si 

povšimla, že autoři vedou výzkumy převážně kvantitativním způsobem (např. Blatný, Osecká, 

1997, 1998; Pavelková, 2001). Preferují metodu sebeposouzení na adjektivních škálách a 

Rosenbergovu škálu sebehodnocení. Tyto metody pak dávají do korelace s testy osobnosti -

nejčastěji je užíván Eysenckův osobnostní dotazník, NEO - FFI, a Test interpersonální 

diagnózy. Setkala jsem se jen s jediným výzkumem sebepojetí vedeným kvalitativně 

(Šupková, 2004) ačkoliv podle např. Macka (1997) právě výzkum sebepojetí skýtá velký 

prostor pro metody založené na volné výpovědi respondentů, tj. metody kvalitativního 

charakteru. 

Adolescence 

2.1 Vymezení období adolescence 

V této kapitole referuji o charakteristikách adolescentního jedince z hlediska vývojové 

Psychologie. Všímám si předně těch charakteristik, které se vztahují k tématu mé diplomové 
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práce (sleduji sebepojetí u dívek adolescentního věku s nadváhu a obezitou, do výzkumného 

souboru jsem zahrnula dívky od 13-17 let). Prostor tu dostává otázka těla, jeho proměny a 

významu, kvalita sebeprožívání a sebepojetí a změna v oblasti identity. Dále se věnuji popisu 

vztahů v adolescenci jako důležité determinantě sebepojetí adolescentního jedince. Ostatních 

charakteristik, tj. změn v kognitivní a emocionálně-afektivní oblasti, si všímám spíše jen 

okrajově. 

Dospívání představuje ve vývoji lidského jedince významnou etapu, vytváří „most" 

mezi dětstvím a dospělostí. Časově je toto období vymezováno druhou dekádou lidského 

života. 

Langmeier a Krejčířová (1998) dospívání rozdělují na pubescenci - věk 11 - 15 let a 

adolescenci - věk 1 6 - 2 0 let. Macek (1999) o dospívání hovoří jako o adolescenci, tu člení 

do tří vývojových etap: časná adolescence - věk 1 0 - 1 3 let, střední adolescence - věk 1 4 - 1 6 

let a pozdní adolescence - 1 7 - 2 0 let. 

Ve své diplomové práci vycházím z Macka (1999), referuji o adolescenci jakožto 

o vývojovém období jedince čítající věkové rozpětí od 10 let do 20 let. 

Adolescence je obvykle definována jako období charakterizované významnými 

vývojovými změnami v biologické, kognitivní, emocionální a psychosociální oblasti. Změnu 

podstupuje nejen osobnost adolescentního jedince, ale mění se i jeho sociální pozice a sociální 

role. Všechny tyto změny podle dostupných výzkumů zhoršují adaptaci, výkon, pohodu a 

promítají se do sebepojetí adolescentních jedinců. 

Vzhledem k zaměření své diplomové práce věnuji větší prostor vývojovým změnám 

v oblasti emocionální a psychosociální. 

2.2 Charakteristiky adolescence vztažené k sebepojetí 

2.2.1 Tělesná proměna a její význam 

V období adolescence dochází k tělesné proměně, jež bývá velmi citlivě prožívána. 

Podle Vágnerové (2005, s. 211) tato „... proměna těla může dokonce v krajním případě 

stimulovat pocit ohrožení integrity vlastního já a vést ke ztrátě sebejistoty". 
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Tatáž autorka hovoří i o významu tělesné proměny pro adolescentního jedince a jeho 

okolí. Jaký význam jí adolescent připisuje podle Vágnerové (2005), závisí na jeho představě 

o atraktivitě dospělého zevnějšku, jeho psychické vyspělosti a na sociálních reakcích okolí, 

které proměnu jeho těla také doprovázejí. Sociální reakce na nový zevnějšek adolescenta 

mohou být různé a zakomponovávají se do jeho sebepojetí a identity. Má-li změna pro okolí 

spíše negativní význam, působí ve směru zhoršení sebepojetí a naopak, má-li spíše pozitivní 

význam, navozuje sebepojetí příznivější. 

V souvislosti s proměnou těla dochází ke změně tělového schématu, píše dále 

Vágnerová (2005). Tělové schéma je podle ní sociálním reprezentantem vlastní osobnosti, je 

to první informace, kterou o jedinci dostává jeho interakční partner. Odpovídá-li tělové 

schéma aktuálně přijímanému ideálu krásy, je oporou sebevědomí, podporuje pocit jistoty 

ohledně sociální akceptace a pomáhá dosáhnout uspokojivé sociální prestiže, zejména ve 

vztahu k druhému pohlaví. Pokud se však tělové schéma odchyluje (např. funkční nebo 

estetický handicap, obezita), je adolescent ohrožen nejistotou a z toho plynoucím negativním 

sebehodnocením. Vágnerová (2005) dodává, že tělesná odlišnost (např. výška postavy, tělesná 

hmotnost) může vést k obranným reakcím. „Ten, kdo se v tělesné nonně nějak vymyká 

očekávané nonně, bude rozpor vesměs prožívat jako nespravedlnost" (Vágnerová, 2005, 

s. 257). V situacích, kde hraje zevnějšek nějakou roli, se pak objevují pocity zklamání, úzkost 

a tenze. 

2.2.2 Význam vzhledu 

Tělesná proměna přitahuje pozornost adolescenta nejen k vlastnímu tělu, ale 

i k oblečení a celkové úpravě. Vzrůstá subjektivní význam zevnějšku. I tato kategorie se 

promítá do sebepojetí a identity adolescentního jedince, opět v obou směrech. Vágnerová 

(2005) píše, že svým zevnějškem se obecně více zabývají dívky, které také více trpí pocitem 

nespokojenosti s tím, jak vypadají. Papalia a Olds (in Vágnerová, 2005) referují, že většina 

dívek tohoto věku se považuje za tlusté. Tělesná atraktivita má v adolescenci vysokou 

sociální hodnotu. Být atraktivní znamená mít lepší sociální status a být také lépe přijímán 

vrstevnickou skupinou. Vágnerová (2005, s. 213) poznamenává: „jestliže se dospívající za 

atraktivního nepovažuje, může to ovlivnit jeho další směřování či hierarchii hodnot". 
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V souvislosti se změnami v kognici, emocionalitě je pro adolescentního jedince 

charakteristická změna postojů k sobě samému, k ostatním lidem a světu vůbec. 

2.2.3 Proměna prozívání 

Příznačným rysem období adolescence je zvýšená emocionální citlivost, hovoří se až 

o přecitlivělosti, a labilita při konfrontaci se zátěžovými situacemi. Častý je dále pocit 

nejistoty a nevyrovnanosti (Vágnerová, 2005; Langmeier a Krejčířová, 1998), což bývá 

spojováno s výkyvy v sebehodnocení. 

Až donedávna se o časné adolescenci hovořilo jako o emocionálně bouřlivém a 

dramatickém období. Podle Macka (1999) výzkumy z posledních let toto nepotvrzují. Emoční 

problémy mají většinou jen ti, kteří je měli již dříve v dětství, platí to více pro chlapce než pro 

dívky. Dívky ve srovnání s chlapci touto dobou poprvé manifestují psychické obtíže. Změny, 

které nastávají právě v adolescenci dívky prožívají obvykle intenzivněji a dlouhodoběji. 

Adolescent dostává z okolí zpětnou vazbu ke svému chování, to jak pozitivní, tak 

negativní. Zvlášť citlivý je k projevům kritiky, silně se ho ale dotýkají i projevy nezájmu a 

přehlížení. Tyto projevy zvyšují adolescentovu nejistotu a vedou k negativnímu 

sebehodnocení. 

2.2.4 Pojetí vlastní identity Já 

Podle Eriksona je období dospívání dobou hledání a rozvoje vlastní identity. Je to 

období, kdy „dospívající hledá nový smysl vlastního sebepojetí a kontinuity" (Vágnerová 

2005, s. 222), kdy hledá odpovědi na otázky typu: „kým a jaký jsem, kam patřím a kam 

směřuji, jaké hodnoty jsou v mém životě nejdůležitější" (Langmeier, Krejčířová, 1998, 

s. 156). Vágnerová (2005) referuje, že v adolescenci dochází k překročení hranic 

aktuálního sebepojetí, k úsilí o budoucí sebevymezení a ke snaze o hlubší sebepoznání a 

vytvoření přesnějšího obrazu sebe sama. Mění se i mnohé složky dosavadní identity. 
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Změna identity souvisí podle Vágnerové s rozvojem poznávacích procesů. Formální 

logické operace otevírají adolescentovi nový prostor daný jeho schopnostmi uvažovat o sobě 

samém na úrovni možnosti - jakým by mohl být. 

2.2.5 Kvalita sebepojetí v adolescenci 

Pro adolescenci je dále také typická zvýšená sebereflexe. Vágnerová (2005) zmiňuje, 

že na počátku adolescence je sebereflexe spíše sebepercepcí (uvědomování si sebe sama jako 

nositele různých rolí a jako aktéra vlastního chování v různých situacích), postupně přechází 

v introspekci (zaměření na vlastní pocity, prožitky a myšlenky). V této souvislosti hovoří 

Kon (1988) o „objevení vlastního vnitřního světa", považuje ho dokonce za hlavní přínos 

dospívání. 

Adolescence přináší změnu vztahového rámce uvažování o sobě. K vlastnímu Já 

jsou v adolescenci vztahovány názory a soudy subjektivně významných osob, vrstevnické 

standardy a společenské normy. Nabývají na významu tzv. možná Já, důležitost je připisována 

tzv. ideálnímu Já. Ideální Já je v rámci sebereflexe srovnáváno s aktuálním Já (představa 

„jaký jsem"), v tomto smyslu jde o ukazatel sebepřijetí (sebeakceptace) (srovnej viz kapitolu 

1.5.1.3 a kapitolu 1.5.2.4). Je-li diskrepance mezi ideálním Já a aktuálním Já mírná, působí 

ideální Já jako motivační činitel seberozvoje, je-li naopak značná, je ideální Já zdrojem 

nepříjemných pocitů, úzkosti a pocitů viny (Macek, 1999). 

Vágnerová (2005) a Langmeier a Krejčířová (1998) se vyjadřují k sebehodnocení 

adolescentního jedince. To zahrnuje dílčí charakteristiky, které adolescent považuje za 

důležité a které vztahuje k vlastnímu Já. Vágnerová (2005) píše, že čím je sebereflexe 

detailnější, tím je vyšší možnost vnímat sebe sama jak pozitivně, tak negativně. Význam t u j e 

připisován osobnostní determinaci a interpersonální zkušenosti. Langmeier a Krejčířová 

(1998) hovoří o tendenci posuzovat sebe sama podle reakcí okolí a podle toho, co si sami 

adolescenti myslí, jak je druzí vidí. Vágnerová (2005) navíc zmiňuje význam srovnávání 

s druhými lidmi: „Pubescent se potřebuje nějak vymezit - nejjednodušší to je ve vztahu 

k někomu nebo něčemu jinému" (Vágnerová, 2005, s. 224). Ze zjištění Blatného, Osecké a 

Macka (1993) vyplývá, že pozitivnější vztah k sobě mají ti adolescenti, kteří za důležité 
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referenční osoby pokládají svoje rodiče a jiné dospělé autority, než ti, kteří se řídí více 

míněním svých vrstevníků. 

Základem pozitivního sebehodnocení je uznání vlastní hodnoty (Vágnerová, 2005). 

Pocit vlastní hodnoty se podle této autorky odvíjí od toho, do jaké míry považuje adolescent 

svoje Já za pravdivé a autentické. V časné a střední adolescenci je vědomí pravého a 

autentického Já založené na pocitu pochopení a akceptace ze strany druhých osob, v pozdní 

adolescenci je rozhodující pocit osobní autonomie. Kromě toho je pocit vlastní hodnoty dán 

také vědomím vlastní kompetence (Ullmanová in Vágnerová, 2005). 

K popisu sebe sama adolescent již používá převážně sociální a psychologické 

kategorie. Vágnerová (2005) připojuje, že ačkoliv se adolescent hojně zabývá zevnějškem, 

v sebepopisu tyto znaky používá ve srovnání s mladšími dětmi velmi málo (srovnej viz 

kapitolu 1.5.1.1). 

2.2.6 Se be úcta a její význam 

Jako velmi důležitá z hlediska sebesystému adolescenta se mi jeví i sebeúcta. 

Z teoretického hlediska jsem o ní pojednala v kapitole nazvané Emocionální aspekt 

sebepojetí, nyní se j í věnuji ve vztahu k vývojovému období adolescence. 

O sebeúctě dospívajícího jedince pojednávají ve svých pracích Vágnerová (2005), 

Langmeier a Krejčířová (1998). Branden (in Vágnerová, 2005) sebeúctu vymezuje jako 

komplex sebedůvěry a respektu k sobě samému. Vágnerová (2005) hovoří o vlivu 

pochybností o sobě samém, všichni autoři poukazují na její labilitu a zranitelnost v dospívání. 

Vágnerová (2005) si všímá vztahu sebeúcty, sebedůvěry a sebehodnocení. Všechny tyto 

kategorie jsou podle ní do značné míry ovlivněny sociálně, závisí na přijetí a ocenění jinými 

lidmi, v tomto věku zejména vrstevníky (srovnej viz kapitolu 1.5.2.5). 

2.2.7 Sociální determinanty sebepojetí v adolescenci 

Jednou ze základních psychosociálních charakteristik adolescence je nová kvalita 

interpersonálních vztahů, věnuji se jim proto na následujících řádcích. Všímám si vztahů 
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adolescentů s rodiči, sourozenci, vrstevníky, vztahů přátelských a partnerských. Vycházím 

předně z prací Macka (1999, 2003). 

2.2.7.1 Vztahy s rodiči 

Vztahy v rodině jsou stále významné z hlediska pokračující socializace a individuace. 

Zatímco dříve se hovořilo o potřebě konfliktu ve vztazích s rodiči jako o nezbytném 

předpokladu ke snižování závislosti na rodičích, nyní, v souvislosti s nejnovějšími výzkumy, 

se od tohoto předpokladu upouští. Macek (1999) referuje, že vztah může zůstat pozitivní, a 

přitom se závislost může snižovat. Jako velmi důležitý se v tomto smyslu jeví rodičovský 

zájem a zaangažovanost a emočně sycené interakce s dospívajícím. Případné konflikty nejsou 

obtěžující, mají-li adolescenti možnost svobodně vyjadřovat svoje názory a mají-li pocit, že se 

na ně bere ohled. Výzkum Grotevanda a Coopera (in Macek, 1999) potvrdil, že méně 

konfliktů je mezi potomkem a rodičem stejného pohlaví. 

Atmosféru v rodině více vnímají dívky a také více na ni reagují. Nepříjemně prožívají 

hádky, konflikty a nedůvěru, cítí-li naopak porozumění a akceptaci, snáze se odhodlají ke 

změně a sebezdokonalování (Macek, 1999). 

Adolescenti vnímají své rodiče jako referenční osoby, jejich význam pro 

sebehodnocení adolescentů zůstává nadále vysoký. Macek (1999) tvrdí, že se adolescenti svou 

hodnotovou orientací více podobají svým rodičům než přátelům a že rodiče také mají větší 

vliv na některé oblasti jejich života, s výjimkou trávení volného času, zájmů, kultury a 

oblékání. 

2.2.7.2 Vztahy se sourozenci 

Vztahy se sourozenci nabývají v adolescenci na významu. Vždy jsou determinovány 

rodinnou konstelací. Sourozenci představují pro adolescenty významné osoby, to především 

z hlediska příslušnosti ke stejné generaci a aktivní spoluúčasti na rodinné socializaci. 

Větší vliv je podle Seltzerové (in Macek, 1999) připisován starším sourozencům, kteří 

mohou zprostředkovávat přechod ze světa dospívání k dospělosti. 
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2.2.7.3 Vztahy s vrstevníky 

Důležitým kritériem pro rozvoj sehepojetí a hodnocení vlastní identity jsou v období 

adolescence interpersonální vztahy s vrstevníky. Macek (2003) vyzdvihuje potřebu 

adolescenta obstát v různých vrstevnických situacích, což je podle něho zdrojem adolescentní 

sebedůvěry, pocitu autonomie a vědomí vlastní účinnosti. 

Jak úspěšně nebo neúspěšně adolescent vychází s vrstevníky zpětně ovlivňuje, do jaké 

míry bude ochotný sám vstupovat do vrstevnických vztahů a spolupodílet se na vrstevnickém 

soužití. 

Lloyd (in Macek, 1999, s. 53) hovoří o pozitivním vlivu vrstevnických vztahů. Ten se 

projevuje zejména v osobní rovině tím, že se dospívající „cítí jistější při navazování blízkých 

vztahů, což vede k větší sebejistotě, emoční podpoře, k vědomí sociální prestiže a kompetence 

k podporování pocitu vlastní hodnoty". 

Macek (1999, 2003) zmiňuje vývoj vrstevnických vztahů. Odkazuje se na klasifikaci 

Dunphyho (in Macek, 1999, 2003). V období časné adolescence se začínají utvářet malé 

skupiny (tzv. „party"). Jsou tvořeny příslušníky stejného pohlaví, buď jen dívkami, nebo jen 

chlapci. Vyznačují se vysokou soudržností a napodobivostí (napodobovat druhé a být 

napodobován). A jde v nich především o běžnou každodenní komunikaci. V období střední 

adolescence se skupiny rozšiřují (tzv. „crowds"), bývají častěji smíšené, jejími členy jsou 

obvykle jedinci se stejnými zájmy, hovoří se o „stejné „naladěnosti" členů skupiny. Mnohem 

častěji se zároveň v těchto větších skupinách objevují vnitřní konflikty a neshody mezi 

jednotlivými členy. Vhodným prostorem pro vytváření větších skupin se Mackovi (2003) jeví 

především škola, která nabízí velký prostor a čas k nalezení nových kamarádů. V pozdní 

adolescenci obvykle začínají adolescenti navazovat první partnerské heterosexuální vztahy, 

které později přecházejí v heterosexuální malé skupiny. 

Členství ve vrstevnické skupině přináší adolescentovi pocit větší prestiže, podporuje 

jeho pozitivní sebehodnocení a vymezuje jeho hodnotovou orientaci. Vrstevnická skupina 

hraje také významnou roli při získávání pocitu vlastní autonomie, doplňuje nebo někdy 

i nahrazuje chybějící rodičovskou podporu, dodává Macek (1999). 

Problematická se jeví situace pro adolescenty nacházející se z různých důvodů 

v prostoru mezi jednotlivými skupinami. Macek (1999) zmiňuje, že takovýto adolescent tuto 

situaci často vnímá jako sociální stigma. Adolescenti, kteří jsou pozitivně hodnoceni a 
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příznivě přijímáni skupinou, mají obvykle vyšší sebehodnocení než ti, kteří jsou hodnoceni a 

přijímáni méně příznivě. 

2.2.7.4 Vztahy na bázi přátelství 

Blízké přátelství má v adolescenci obecně vyšší hodnotu pro dívky než pro chlapce. 

Dominuje v něm otevřená komunikace, sdílení pocitů, ceněna je i inteligence, upřímnost a 

důvěra. Největší emoční angažovanost a největší obavy z odmítnutí lze z hlediska přátelství 

zaznamenat u dívek v období střední adolescence, tj. ve věku 1 4 - 1 6 let. Přátelství chlapců je 

kolektivnější, založené především na společných aktivitách a zájmech. Hodnota vztahu se 

více opírá o výkon, různé sociální dovednosti, respekt a pevnost postojů. Přátelství mezi 

dívkou a chlapcem v adolescenci není časté, význam může mít pro adolescenty, kteří vyrůstají 

bez sourozence opačného pohlaví (Macek, 1999). 

2.2.7.5 Partnerské erotické vztahy 

V adolescenci dochází k navazování a rozvoji partnerských erotických vztahů. 

Z počátku, v období časné adolescence, se hovoří o uvědomění si vlastní sexuality. Sexualita a 

sexuální chování má u dívek a u chlapců jiný sociální kontext. Mužská role bývá spojována 

s dobýváním a určitou mírou agrese, dívčí představy ve spojení se sexualitou úzce souvisí 

s hodnocením vlastní sexuální atraktivity pro opačné pohlaví. První schůzky s erotickým 

podtextem jsou z počátku adolescence častější u dívek. Langmeier, Krejčířová (1998) uvádějí, 

že jsou vedeny převážně zvědavostí a potřebou ujistit se o vlastní ceně a přitažlivosti. Ve 

střední adolescenci jsou partnerské schůzky více zaměřeny na sdělování vzájemných pocitů a 

společných prožitků, jakožto i na intimnější fyzický kontakt. A v pozdní adolescenci se 

partnerské vztahy stávají stabilnějšími a mají dlouhodobější trvání. 
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3. Nadváha a obezita 

Problematika nadváhy a obezity se týká stále většího počtu lidí. Statistická data 

vypovídají o tom, že v ČR je v současnosti dokonce 68% žen a 72% mužů s nadváhou a 

obezitou (http://www.obezita.cz). 

3.1 Vymezení nadváhy a obezity 

Nadváha i obezita jsou způsobeny vzestupem tělesné hmotnosti nad hranici, která 

odpovídá vzrůstu, tělesné konstituci a pohlaví. 

Zatímco nadváha není diagnostikována jako nemoc a nepředstavuje velké zdravotní 

riziko, obezita bývá charakterizována jako závažné civilizační onemocnění chronického 

charakteru a bývá často doprovázena různými komplikacemi (např. nemoci krevního oběhu, 

kloubů, páteře, kožními chorobami, cukrovkou). 

Nadváha a obezita jsou často mylně zaměňovány laickou veřejností. Tradičně se ke 

zjišťování nadváhy a obezity používá Body mass index (BMI index tělesné hmotnosti). 

Vypočítává se jako podíl tělesné hmotnosti v kg a tělesné výšky v metrech na druhou 

(BMI=kg/m2). 

Normální tělesná váha odpovídá BMI o hodnotách 20 - 24,9. O nadváze se hovoří, 

pokud se BMI pohybuje v rozmezí hodnot 25 - 30 a o obezitě pokud BMI přesahuje hodnotu 

30. 

3.2 Příčiny nadváhy a obezity 

Vznik nadváhy a obezity je dáván do souvislosti s různými faktory. Většinou jde 

o interakci vnitřních a vnějších faktorů. O nejčastěji zmiňovaných faktorech pojednávám na 

následujících řádcích. 

48 

http://www.obezita.cz


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Katedra pedagogické a školní psychologie 

3.2.1 Genetické dispozice 

Udává se, že obezita je podmíněna geneticky minimálně z 50%. Pokud je jeden rodič 

obézní, je pravděpodobnost vzniku obezity u dítěte kolem 40%, pokud jsou ale oba rodiče 

obézní, tato pravděpodobnost se zvyšuje až na 80% (Lisá, Kňourková, Drozdová, 1990). 

V souvislosti s genetickými faktory podílejícími se na vzniku nadváhy a obezity připomíná 

Grogan (2000) Nisbettovu teorii určené hranice (Set point theory). Podle této teorie vyplývá, 

že každý člověk má určité přirozeně stanovené hranice tělesné hmotnosti (pohybuje se 

v určitém rozmezí tělesné hmotnosti). Jeho metabolismus se přizpůsobuje a snaží se udržet 

tuto hranici bez ohledu na množství zkonzumované potravy. Tato hranice u jednotlivých lidí 

výrazně liší, avšak společensky přijatelné rozmezí tělesné hmotnosti je poměrně úzké. To 

znamená, že část populace musí být nevyhnutelně silnější než je společensky přijatelné, 

pokud se nepodrobí „chronické nutriční deprivaci" (Grogan, 2000, s. 163). 

3.2.2 Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie 

Vzrůst tělesné hmotnosti závisí na rovnováze mezi příjmem a výdajem energie, na tzv. 

energetické bilanci. 

Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie může být způsoben nadměrným příjmem 

energie, hlavně zvýšeným přívodem tuků. A nebo také nedostatečným výdejem energie, to 

předně vlivem nedostatku pohybové aktivity a sedavého způsobu života. 

3.2.3 Vliv prostředí 

Rodiče slouží svým dětem jako model ovlivňující mj. také postoje k jídlu a chování 

dětí spojené s konzumací potravy. Rozhodují rovněž o dostupnosti určitého jídla, determinují 

zvyky týkající se jídla, ale i trávení volného času a dostupnost pohybových aktivit. 

V období adolescence se vliv rodičů na chování související se zdravím (fyzická 

aktivita, stravovací návyky, výživa, využití volného času atd.) uplatňuje nepřímo (Gecková a 

kol., 2000). 
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Vliv je dále připisován také masovým sdělovacím prostředkům. Setkáváme se jak 

s propagací potravinových výrobků zdůrazňujících nízkou kalorickou hodnotu potravin, 

zvýšený obsah vitamínů a minerálů, tak bohužel také často s propagací výrobků s vysokým 

obsahem jednoduchých cukrů a kaloricky nadměrně bohaté potraviny, kterým by se lidé 

s nadváhou a obezitou měli vyhnout (Gecková a kol., 2000). 

3.2.4 Psychogennífaktory 

Příjem potravy je nejen základní lidskou potřebou, ale i zdrojem emočních prožitků a 

postojů. Právě emocionální stav je uváděn jako jeden za základních vnitřních podnětů, které 

ovládají jídelní chování (Málková, Krch, 2001). 

Jídlo může být prostředkem, který zbavuje úzkosti a nudy, může být obranou proti 

depresi a stresu a reakcí na pocit neuspokojenosti, nedobré mezilidské vztahy atd. Hlúbik 

(1994) zmiňuje, že krátce po přijetí potravy dochází k uvolnění betaendorfínů v hypotalamu, 

které jsou označovány za hormony „štěstí". Málková, Krch (2001) dodávají, že z přirozené 

potřeby jídla se snadno může stát droga, které se nelze snadno vzdát. 

Zajímavým se jeví výzkum Grunberga a Straube (1992), kteří sledovali vliv stresu na 

stravování. Osobám, které se účastnily experimentu byl promítán film s prvky napětí 

vyvolávající stres a následně bylo pozorováno jejich chování v souvislosti s konzumací jídla. 

Ženy reagovaly naprosto odlišně než muži, jedly ve srovnání s muži více a dvakrát tolik 

konzumovaly sladké potraviny. 

3.2.5 Strava, její složení a frekvence konzumované potravy 

Při vlastním výběru konzumovaných potravin se uplatňují individuální chuťové 

zvyklosti, rozhodují tu ekonomické možnosti a také stupeň informovanosti o biologické 

hodnotě stravy a ekonomický tlak na spotřebitele. Důležité je zohlednění nejen kvantity, ale 

i kvality konzumovaných potravin. Podstatným se jeví i obsah vlákniny, která pomáhá navodit 

pocit sytosti a zpomaluje vstřebávání glukózy. 
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Při nízké frekvenci konzumace jídla se ve zvýšené míře uplatňuje lipogenetický efekt 

inzulínu, jehož výsledkem je zvýšené ukládání tuku do tukových buněk. Proto se obecně 

doporučuje jíst vícekrát denně a konzumovat menší porce jídla. 

3.3 Riziková období pro vznik nadváhy a obezity 

Málková (1998) a Mastná (2000) zmiňují existenci rizikových období pro vznik 

nadváhy a obezity. Jako první období zvýšeného rizika obě autorky označují první rok života 

dítěte. Může docházet k přelomování dítěte, které si není schopno samo regulovat příjem 

potravy. Dalším rizikovým obdobím je začátek školní docházky, ten se váže k úbytku 

pohybových aktivit při zachování množství konzumované potravy. Zvýšené riziko pro vznik 

nadváhy a obezity je typické dále pro dospívání. V souvislosti s tělesnými a hormonálními 

změnami často dochází i k nárůstu tělesné hmotnosti. Jako další období obě autorky zmiňují 

těhotenství a období kojení. Posledně zmiňovaným obdobím je klimaktérium ženy. 

3.4 Pohled společnosti na jedince s nadváhou a obezitou 

Pro současnou společnost je charakteristická silná zaujatost vůči lidem s nadváhou a 

obezitou. Hovoří se dokonce o „obezitofobním prostředí" Krch (2001). 

Z výzkumu provedeného při Yaleově univerzitě, který pracoval s národně 

reprezentativní vzorkem dospělých osob ve věku 25 - 74 let a který se zaměřoval na 

diskriminaci, vyplynulo, že se předsudky a diskriminace kvůli nadváze v populaci objevují 

častěji než ostatní formy předsudků a diskriminačních projevů (kvůli rase, víře, fyzickému 

hendicapu, sexuální orientaci apod.) (R. Puhl, T. Andreyava, 2008). 

Crooková (in Fialová, 2001) zmiňuje, že se tato zaujatost objevuje dokonce již u dětí 

v mateřské škole. Děti tohoto věku si prý podle této autorky myslí, že „tlustí lidé jsou zlí". 

Rodiče své děti učí, že být tlustý je špatné a vedou je k tomu, aby si hlídaly svoji váhu. 

Fialová (2001) prezentuje výsledky výzkumu provedeného mezi českými gymnazisty 

adolescentního věku, které poukazují na převahu negativního hodnocení a tudíž potvrzují 

negativní pohled na jedince s nadváhou a obezitou. 
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3.5 Psychologické charakteristiky jedinců s nadváhou a obezitou 

Dávno pryč je doba, kdy byli „tlouštíci" považováni za dobrosrdečné, veselé, 

optimistické a přátelské osoby. Podle Crookové (in Fialová, 2001) jsou nyní lidé s nadváhou a 

obezitou hodnoceni okolím jako pohodlní, bez vůle a s absencí zodpovědnosti. Jsou jim 

připisovány vlastnosti jako lhostejnost, slabost, špatné zdraví, nedostatek uznání, sexuální 

izolace a lenost. 

Hlúbik a Vosečková (2002) zmiňují, že mezi lidmi s nadváhou a obezitou obecně je 

mnoho těch, kteří trpí afektivními poruchami, impulzivitou, pocity izolace, diskriminace, 

nižší sociabilitou a převažujícím depresivním prožíváním. Tato zjištění se týkají dospělé 

populace lidí s nadváhou a obezitou. Otázkou pro autory je, zda zmiňované obtíže jsou 

příčinou nadváhy a obezity nebo spíše jejich důsledkem. 

Málková (1998) referuje o osobnostních charakteristikách obézních dětí. Řadí mezi ně 

citovou nezralost, menší samostatnost, větší závislost na rodině, izolovanost v kolektivu, 

neprůbojnost a menší fyzickou aktivitu. Lisá, Kňourková a Drozdová (1990) doplňují, že 

obézní děti mají zábrany mluvit před skupinou, jejich spontánní verbální projev je slabý a 

slovní zásoba je celkově chudší. Ve školním věku, kdy dítě navazuje ve zvýšené míře nové 

vztahy, je pro obézní děti podle Málkové (1998) obtížnější začlenit se přiměřeně do sociálního 

prostředí. Děti dostávají ve škole hanlivé přezdívky, dostávají nálepku „tlustý". Často jsou 

pohybově méně obratné, mají horší známky z tělesné výchovy. Kritizovány jsou i ze strany 

rodičů. To všechno může přispívat ke vzniku komplexu méněcennosti. Dívky reagují na tento 

stav často uzavřením se do sebe, přecitlivělostí, nesamostatností, pasivitou, straní se 

společnosti a vyhýbají se sportovním a tanečním aktivitám. Chlapci tyto situace řeší jiným 

způsobem, agresivněji, vyvolávají konflikty a fyzické potyčky (Málková, 1998). 

3.6 Sebehodnocení lidí s nadváhou a obezitou 

Je obecně rozšířeným názorem, že nadváha a obezita jsou provázeny relativně nižším 

sebehodnocením obézních jedinců. Výsledky řady studií však nejsou vždy zcela jednoznačné. 

Pierce a Wardle (1997) objasňují nejednotnost výsledků a zavádějí novou proměnnou, která 

podle nich ovlivňuje sebepojetí obézních jedinců. Touto proměnnou je způsob, jakým 
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nahlížejí děti na příčiny své obezity. Ve svém výzkumu tito autoři zjistili, že nižší 

sebehodnocení mají děti, které věří, že jsou zodpovědné za svoji obezitu (např. příliš mnoho 

jí, málo cvičí) než děti, připisující nadváhu vnějším příčinám (např. rodinná predispozice, 

zdravotní důvody). Nižší sebehodnocení bylo shledáno také u dětí, které mají pocit, že jim 

obezita brání v sociálních interakcích. Tyto děti uváděly, že kvůli obezitě mají méně přátel, 

jsou vylučováni z her a sportů a stydí se za svoje tělo (Pierce, Wardle, 1997). 

Vzhledem k tomu, že do výzkumné sondy zařazuji dívky adolescentního věku, hledala 

jsem v odborné literatuře (knihách, referencích z výzkumů a diplomových pracích) zmínky 

o sebehodnocení a sebepojetí osob s nadváhou a obezitou tohoto věku. 

V zahraničí se výzkumu v této oblasti věnuje J. A. O'Dea. Prezentovala výsledky 

longitudinální studie, v níž sledovala přes tři roky osmdesát dívek průměrného věku 12,8 let a 

zajímala se o vztah mezi škálami deprese, úzkostnosti a BMI. Zjistila, že dívky s vyšším BMI 

významně níže skórovaly ve všech hlavních oblastech sebepojetí, které si autorka zvolila: 

vzdělávací kompetence (scholastic competence), sociální akceptace (social acceptance), 

sportovní kompetence (athletic competence), fyzický vzhled (physical appearence), pracovní 

kompetence (job competence), přitažlivost (romantic appeal), soulad v jednání (behavioral 

conduct) , blízké přátelství (close friendship) a vědomí vlastní hodnoty (self-worth). 

J. A. O' Dea tedy došla k závěru, že některé z aspektů sebepojetí dívek v časné adolescenci 

mohou být nepříznivě ovlivněny jejich vyšší tělesnou hmotností. (J. A. O'Dea, 2006). 

Nalezla jsem však jen jedinou českou práci. Tou je diplomová práce R. Pavelkové 

(2001) nazvaná Sebepojetí a sebehodnocení obézních dětí. Do výzkumného vzorku autorka 

zařadila děti ve věku 10 - 16 let, tj. věk, který částečně pokrývá i období adolescence. 

Přibližme si její zjištění. Na základě Rosenbergovy škály sebehodnocení autorka neshledala 

téměř žádné rozdíly v sebehodnocení obézních dětí a dětí z kontrolní skupiny. „Obezita má na 

sebehodnocení dokonce menší vliv než věk a pohlaví dítěte", uvádí Pavelková (2001, s. 58). 

To neplatí v případě druhého výzkumného nástroje, kterým byl výběr přídavných jmen ze 

seznamu. Obézní děti tu významně častěji než děti z kontrolní skupiny volily negativní 

vlastnosti, což podle Pavelkové (2001) může svědčit pro jejich méně příznivé sebehodnocení. 

Autorka dále vyzdvihuje, že: „mladší děti ve věku 10 - 13 let trpí kvůli své obezitě zdá se 

více než starší děti. Děti ve věku 14 - 16'let umí ocenit i své silné stránky" (Pavelková, 2001, 

s. 59). Jako důležitý faktor sebehodnocení se autorce jeví vzhled. Starší děti ve věku 1 4 - 1 6 

let obezitu už tak „automaticky nespojují s negativními vzhledovými charakteristikami, 

53 



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Katedra pedagogické a školní psychologie 

naopak více než děti ve věku 10 - 13 let se nebojí svůj vzhled i pochválit" (Pavelková, 2001, 

s. 59). Z dotazníku týkajícího se sociálních interakcí obézních dětí vyplývá: obézní děti 

zažívají ústrky ze strany svých vrstevníků, ale přesto jsou se svými vrstevníky raději než děti 

z kontrolní skupiny. Velmi je trápí chování učitelů. Mají dojem, že si o nich učitelé myslí, že 

jsou hloupí a že jsou vůči nim často nespravedliví. Obézní děti nepochybují o lásce rodičů tak 

jako děti z kontrolní skupiny, paradoxně ale častěji uváděly, že se jejich rodiče za ně stydí. Na 

základě zjištění Pavelková (2001) stanovuje hypotézu o chování a prožívání obézních dětí. 

Ukazuje se podle ní, že čím více jsou děti vystaveny kritice, výsměchu a hrozícímu odmítnutí 

ze strany rodičů, vrstevníků a sociálního okolí vůbec, tím více se jim snaží přiblížit, být jako 

oni, být součástí skupiny. 

3.7 Sebeúcta lidí s nadváhou a obezitou 

Sebeúcta je předpokladem duševní pohody (well-being) a má těsný vztah k tělesnému 

sebepojetí a atraktivitě (Fialová, 2001). 

Z výzkumu Foxe (in Fialová 2001) vyplývá, že ženy přikládají ve srovnání s muži 

větší význam svému vzhledu a že obezita je pro ně mnohem více zatěžující. 

O sebeúctě pojednávám i v rámci kapitoly Emocionální aspekt sebepojetí a v rámci 

kapitoly Adolescence. 

3.8 Nadváha a obezita a vnímání vlastního těla 

O tělu, jeho vztahu k sebepojetí jsem již detailněji pojednala v kapitole nazvané Vztah 

těla a sebepojetí, nyní se soustřeďuji na vnímání těla v souvislosti s nadváhou a obezitou a 

zmiňuji poznatky z výzkumů v této oblasti. Vycházím předně z práce Pierce a Wardla (1997). 

Tlak na přizpůsobení se sociálním standardům týkajících se vzhledu rapidně vzrůstá v období 

adolescence, zvláště mezi dívkami. Objevují se u nich často pocity nepřijetí sebe sama 

(unacceptability), dochází k „pokřivení" představy vlastního těla, což může vyústit až 

v poruchy příjmu potravy. 
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Představa vlastního těla je vytvářena na základě mnoha faktorů a vyvíjí se již od 

útlého dětství. Nezávisí jen na tělesné hmotnosti a tvaru těla, při jejím utváření mají význam 

také postoje rodičů, vrstevníků a širokého okolí. Ještě snad v nejranějším dětství se zachovává 

ideál „baculatosti". Velmi brzy se však společenský ideál štíhlosti a diskriminace obézních 

podílí na tom, že obézní mají pocit, že jejich těla jsou „ošklivá, směšná, odporná a líná". 

Pierce a Wardle (1997) použili ke zjišťování sebehodnocení i subškálu zaměřenou na 

fyzický vzhled. Sebehodnocení vlastního vzhledu se ukázalo významně nižší než u kontrolní 

skupiny, z čeho plyne negativní ocenění vlastního těla a tělesných charakteristik u adolescentů 

s nadváhou a obezitou. 

3.9 Nadváha a hranice osobního prostoru 

V této kapitole referuji o možném vztahu nadváhy a schopnosti vymezit hranice svého 

osobního prostoru. Vycházím tu ze závěrů velmi zajímavé diplomové práce K. Fillasové 

(2005). Přestože autorka výzkum uskutečnila se skupinou dospělých žen, jeví se mi natolik 

podnětný, že ho zařazuji do své diplomové práce. 

Fillasová (2005) ve svém výzkumu předkládala dotazník s 22 různými tvrzeními 

ženám, klientkám STOBu2. Zjistila, že to, jak ženy zacházejí se svým osobním prostorem a 

jeho hranicemi, má těsnou spojitost s jejich BMI (Body mass index, viz výše). Podle autorky 

existuje reálný předpoklad, že se zvyšující se tělesnou hmotností si ženy méně hlídají hranice 

svého osobního prostoru. Nehlídat si hranice svého osobního prostoru znamená, že ženě příliš 

záleží na tom, co si o ní ostatní lidé myslí, nechá si líbit a dělá věci, které jí jsou nepříjemné, 

přizpůsobuje se a ustupuje druhým, nedává najevo svůj názor, aby ostatní „nenaštvala", cítí se 

využívána a má dojem, že ostatní s ní nemají dobré úmysly. 

3.10 Obezita jako stigma 

O obezitě jako stigmatu detailně, referují Pierce a Wardle (1997). Tito autoři hovoří 

o tom, že obezita vyvolává negativní zpětnou vazbu okolí a vede к sociálnímu vyloučení. 

: STOB = stop obezitě, zkratka označuje stejnojmennou společnost, která více než 15 let poskytuje poradenství 
lidem s nadváhou a pořádá kurzy snižování nadváhy po celé České republice, www.stob.cz 
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Kritika okolí a vyloučení ze společnosti kvůli nadměrné hmotnosti evokují pocity studu, které 

mají nepříznivý vliv na školní práci, sociální interakce a postoje k fyzické aktivitě. 

Pierce a Wardle (1997) dále uvádějí, že obézní děti se často stávají terčem slovních 

nadávek a šikany ve škole, v okolí bydliště, i doma ze strany svých sourozenců. Přitom 90% 

všech dětí, které se zúčastnily výzkumu, se domnívá, že ponižování by skončilo, kdyby 

zhubly. Velká část dětí (84%) si také myslí, že kdyby zhubly, vypadaly by lépe, měly by více 

přátel (69%), byly by úspěšnější ve škole (47%) a měly by lepší výsledky ve sportu (72%). 

Zajímavé je, že žádné z dětí si nemyslí, že na nadváze je něco dobrého. Obezita se pro ně 

stává příčinou mnoha neúspěchů. A zároveň vytváří pomyslný ochranný štít, za který se 

mohou skrýt, referují Pierce a Wardle (1997). 

Stigma obezity se objevuje i na straně rodičů dítěte s nadváhou. Rodiče jsou často 

svým okolím kritizováni za obezitu svého dítěte a obviňováni, že málo nebo vůbec 

nekontrolují a neovlivňují tělesnou hmotnost svého dítěte. Takovéto poznámky okolí mohou 

v rodičích vyvolávat pocity viny a pochybnosti o sobě. Někteří rodiče obtížně přijímají 

obezitu svého dítěte a těžce nesou fakt, že tvar těla jejich dítěte neodpovídá jejich a 

všeobecnému očekávání. Mnozí z nich připisují příčiny obezity svého dítěte zdravotním 

problémům. Všeobecně převládá mezi rodiči pocit neschopnosti řešit problémy obezity jejich 

dítěte. Zároveň ale rodiče cítí, že jejich dítě potřebuje podporu, aby mohlo čelit negativnímu 

hodnocení a chování okolí (Pierce, Wardle, 1997). 

3.11 Vztah nadváhy a obezity a poruch příjmu potravy 

Nadváha a obezita byly dosud předmětem zájmu především somatické medicíny, 

zatímco poruchy příjmu potravy zase psychiatrie, psychologie a sociologie. Krch (2001) 

hovoří o tom, že tato zdánlivě srozumitelná „dichotomizace" má řadu negativních důsledku. 

Upozorňuje na to, že „. . . vede k jejich přílišnému zjednodušování a ulpívání na některých 

příznacích, které přiměřeně nereflektují heterogennost ohrožené populace a nezbytnost 

diferenciace intervenčních postupů" (Krch, 2001, s. 166). 

Stejný autor ve svém textu prezentuje řadu vzájemně se prolínajících a podmiňujících 

rovin. O těch nejvýraznějších pojednávám na následujících řádcích. 
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Pro jedince s obezitou i poruchami příjmu potravy je příznačné zkreslené vnímání a 

prožívání příjmu potravy a vlastního těla, nevhodné jídelní zvyklosti a nepřiměřená kontrola 

tělesné hmotnosti. Velmi podobné jsou i jejich psychické a somatické problémy. U jedinců 

obou skupin vzrůstá zájem o jídlo a klesá zájem o jiné oblasti života, kde se často také cítí být 

handicapováni svým tělem. Klesá sebevědomí, vzrůstá emoční labilita, hypersenzitivita, 

sociální izolace a deprese (Krch, 2001). 

O tom, že je třeba se v souvislosti s obezitou zabývat i poruchami příjmu potravy 

svědčí zjištění Marcuse a Winga (in Krch, 2001). Podle nich až 46% obézních, kteří se účastní 

programů snižování nadváhy, uvádí záchvaty přejídání srovnatelné s bulimickými a až 20% 

lidí léčených pro obezitu splňuje kritéria mentální bulimie nebo záchvatovitého přejídání3. 

Z výše uvedených skutečností se lze domnívat, že i mezi dívkami adolescentního 

věku, které se zúčastnily výzkumné sondy, o níž referuji v praktické části své diplomové 

práci, bude určité procento těch, které mají co do činění s poruchami příjmu potravy. Rovněž 

tak tyto skutečnosti nahrávají tomu, že je třeba v souvislosti s nadváhou a obezitou sledovat 

více jevů, které se mohou negativně promítat do sebepojetí a netrvat na čistě somatickém 

přístupu k jejich léčení, což by také mělo být jedním z výstupů mé diplomové práce. 

3 Mentální bulimie je definována jako nekontrolovatelné záchvatovité přejídání spojené se snahou zbavit se 
zkonzumované potravy purgativním chováním, tj. zvracením či užíváním projímavých prostředků. 
Záchvatovité přejídání je zařazeno do nespecifických poruch příjmu potravy, je definováno opakujícími se 
epizodami záchvatovitého přejídání a pocitem ztráty kontroly nad jídlem během této epizody (podle Krcha, 
2005). 
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III. Praktická část 

r 

1. Uvod 

V teoretické části diplomové práce jsem shrnula dosavadní poznatky z oblasti teorie a 

výzkumu sebepojetí jako takového. O kvalitách sebeprožívání dětí a dospívajících s nadváhou 

a obezitou se lze v rámci dostupné knižní či časopisecké literatury však dočíst jen ve velmi 

omezeném rozsahu. Jde o velmi citlivá a hůře dostupná data. Rozhodla jsem se proto získat 

podrobný empirický materiál o sebepojetí u této specifické skupiny jedinců kvalitativní 

cestou, která sice nezahrnuje velký počet respondentů, dává ale možnost získat dostatek 

podrobných a velmi cenných informací. 

2. Záměr výzkumné sondy 

Tato výzkumná sonda je snahou o vhled do problematiky sebepojetí u specifické 

skupiny jedinců - dívek adolescentního věku s nadváhou a obezitou. Snaží se zmapovat 

některé z jeho aspektů a tematizovat je na základě vlastního prožívání respondentek 

zjištěného z osobních výpovědí. 

Prostřednictvím sondy jsem se také pokusila vysledovat zdroje podpory, které mohou 

pozitivně ovlivňovat proces redukce tělesné hmotnosti stejně jako jejich vztah k sobě, a 

poodhalit možné faktory, které mohou naopak mít na tyto oblasti negativní vliv. 

3. Zmapování a orientace v terénu 

Před započetím vlastní výzkumné sondy jsem čerpala informace z dostupné odborné 

literatury, knižní i časopisecké, která se váže k tématu sebepojetí. Zajímaly mě také nejnovější 
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poznatky z výzkumů uskutečněných u nás i ve světě. A inspirací mi byly i výstupy 

z diplomových prací o sebepojetí u specifických skupin jedinců. Tato zjištění jsem shrnula 

v teoretické části této práce, která mi byla podkladem pro vytvoření části praktické. 

Abych získala podrobnější vhled do problematiky struktury sebepojetí a bližší 

představu, jak ji tematizovat v následném hlavním výzkumném záměru, rozhodla jsem se 

uskutečnit předvýzkumnou sondu u poměrně široké skupiny dětí s nadváhou a obezitou. 

Podrobněji o ní referuji na následujících řádcích. 

3.1 Předvýzkumná sonda 

Předvýzkumnou sondu k problematice sebepojetí u dětí a dospívajících s nadváhou a 

obezitou jsem uskutečnila v září roku 2006. Zahrnovala záměrně respondenty v širokém 

věkovém rozpětí, konkrétně šlo o dívky i chlapce v rozmezí 9 - 1 7 let. Celý výzkumný vzorek 

čítal celkem 46 dětí, 32 dívek a 14 chlapců s nadváhou a obezitou. 

V instrukci jsem dívky a chlapce vyzvala, aby ve vymezeném čase 20 minut podali 

písemnou výpověď o sobě, svých radostech a možných strastech ve vztahu ke své nadváze. 

Získané výpovědi jsem podrobila zevrubné analýze. Zjistila jsem, že děti školního věku 

vypovídaly útržkovitě, obsahově chudě, popisovaly spíše jen nějakou vybranou situaci. Také 

chlapci adolescentního věku vypovídali velmi neochotně, výpovědi znevažovali a nevěnovali 

jim dostatek pozornosti a soustředění. Na základě těchto zjištění jsem se rozhodla zúžit 

věkovou skupinu probandů a uskutečnit hlavní výzkumnou sondu jen s jedinci adolescentního 

věku s nadváhou a obezitou jednoho pohlaví, konkrétně s dívkami. 

Rozhodnutí provést výzkumnou sondu jen u dívek adolescentního věku jsem opřela 

i o další skutečnosti. Adolescence představuje ve vývoji jedince velmi citlivé období 

z hlediska vlastního sebepřijetí a možných změn v sebepojetí. Je to období provázené tělesnou 

proměnou, která poutá ve zvýšené míře adolescentovu pozornost k vlastnímu tělu a vzhledu 

vůbec. Podle Vágnerové (2005) právě dívky obecně jsou vnímavější k těmto změnám a více 

jimi trpí. Adolescence současně představuje věk, který je často provázen nárůstem tělesné 

hmotnosti, což může být velmi negativně prožíváno i vzhledem k předpojatosti společnosti 

vůči jedincům s nadváhou a trendu dnešní společnosti oslavující štíhou postavu. A navíc 
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období adolescence bývá označováno jako nejrizikovější z hlediska možného vzniku poruch 

příjmu potravy (viz kapitolu 2.2). 

4. Harmonogram práce při sběru empirických dat 
v rámci vlastní výzkumné sondy 

Vlastní výzkumnou sondu jsem rozdělila do dvou etap. První etapa sběru empirických 

dat proběhla v listopadu roku 2006, kdy jsem získávala kvalitativní výpovědi od dívek 

adolescentního věku s nadváhou a obezitou a výsledné texty jsem podrobila detailní obsahové 

analýze a kategorizaci. 

Druhá etapa výzkumné sondy se uskutečnila začátkem ledna roku 2007. Hlavní 

kategorie, které vzešly z rozboru sdělení dívek, mi poskytly „vodítko" při sestavování 

kvalitativně koncipovaného dotazníku. Tento dotazník byl nástrojem druhé etapy sběru dat, 

předložila jsem ho dalším respondentkám výzkumné sondy. Jeho cílem bylo získat 

podrobnější data k popisu kategorií získaných z rozboru kvalitativních výpovědí. 

Obě výzkumné metody představuji podrobněji níže. 

5. Charakteristika výzkumného prostředí 

Výzkumnou sondu jsem uskutečnila v lázních Bludov. Lázně se mi jevily jako vhodné 

výzkumné prostředí, protože je tu větší koncetrace potenciálních respondentů výzkumné 

sondy. Považuji za vhodné blíže je představit. 

Lázně Bludov se nacházejí na severu Moravy, v podhůří Jeseníků. Mají dlouholetou 

tradici, první zmínka o nich pochází již z 19. století. Specializují se na léčbu nadváhy a 

obezity, respiračních onemocnění a chorob pohybového aparátu především u dětí a 

dospívajících jedinců. S dětmi do šesti let pobývá v lázních také jejich matka, starší děti jsou 

v lázních samy. Návštěvy jsou povoleny vždy v neděli. Pobyt je zpravidla plně hrazen 

zdravotní pojišťovnou a jeho délka je 6 týdnů. Kapacita je maximálně 90 osob. Pacienti 
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přijíždějí z různých koutů České republiky. Jsou rozděleni do skupin podle diagnózy, věku a 

pohlaví. Pečuje o ně zdravotnický personál - lékaři, zdravotní sestry a fyzioterapeuté. 

Psycholog na tamním pracovišti k dispozici není. Dětští pacienti ve věku povinné školní 

docházky během pobytu v lázních navštěvují základní školu při lázních, kde se vyučují ve 

zkráceném vyučovacím programu. Starším pacientům škola nabízí individuální konzultace. 

Součástí léčebného režimu je kromě dietního stravování řada specifických procedur, 

cvičení v posilovně a každodenní vycházky. Ve volném čase mohou pacienti využít hřiště, 

plavecký bazén. V nabídce jsou dva kroužky, výtvarný a taneční. 

6. Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvořily dívky adolescentního věku s nadváhou a obezitou v rozmezí 

1 3 - 1 7 let, které podstupovaly lázeňskou léčbu za účelem redukce tělesné hmotnosti. 

Data z písemných kvalitativních výpovědí jsem získala od 23 dívek. Data z dotazníků 

pochází od 21 dívek (účastnic jiného turnusu). Tělesná hmotnost respondentek se pohybovala 

v rozmezí hodnot BMI 25,8 až 45,9 (o BMI více viz kapitolu 3.1). Pro bližší představu jde o 

široké pásmo od mírné nadváhy po silnou obezitu. 

Respondentky spolupracovaly na bázi dobrovolnosti. Vzhledem k intimitě a citlivosti 

dat byly ubezpečeny, že zůstanou v anonymitě a že data budou použita výhradně ke 

zpracování diplomové práce. 

Tabulka 1: Počty respondentek kvalitativní výpovčdi 

Včk Počet 

13 2 

14 10 

15 6 

16- 3 

17 2 

príím. včk 14.7 c e l k e m 2 3 
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Tabulka 2: Počty respondentek dotazníku 

Věk Počet 

13 5 

14 4 

15 5 

16 4 

17 3 

prům. věk 15,5 celkem 21 

7. Metody sběru empirických dat 

7.1 Kvalitativní výpovědi dívek o sobě samých 

Kvalitativním výpovědím předcházelo více setkání s potenciálními respondentkami 

výzkumné sondy. Tento přístup shledávám jako cenný z hlediska větší možnosti získat 

věrohodnější empirický materiál pro obsahovou analýzu výpovědí respondentek. Pokládám za 

důležité se o jednotlivých setkáních zmínit podrobněji. 

Poprvé jsem se setkala s dívkami, abych je seznámila se svým záměrem uskutečnit 

sondu do sebepojetí dívek jejich věku a požádala je o spolupráci. Velmi záhy se mezi dívkami 

rozpoutala skupinová diskuse. Dívky hovořily otevřeně o svých zkušenostech, pocitech a 

postojích okolí k jejich nadváze. Vzájemně se doplňovaly a rozvíjely dílčí témata. Podařilo se 

mi zachytit jen kusé informace, proto tuto diskusi nezařazuji do použitých metod ve 

výzkumné sondě. Diskuse byla velmi zajímavá a mohla by být podnětem k dalšímu zkoumání 

sebepojetí. Bylo by ale nezbytné všechna data získaná z podobné diskuze pečlivě 

zaznamenávat a uchovat k podrobnému rozboru. Z iniciativy dívek jsme se setkaly podruhé 

v rámci výtvarného kroužku. Měly jsme další příležitost dostat se k sobě blíž a navázat 

důvěrnější vztah. Nabídla jsem vedení lázní možnost uspořádat pro dívky psychorelaxační 

program s prvky arteterapie, což se setkalo s pozitivním ohlasem. Další dvě setkání 
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s potenciálními respondentkami se uskutečnily v rámci tohoto programu. Zařadila jsem do 

něho několik arteterapeutických technik a získala velmi zajímavý a inspirativní kresebný 

materiál. I takto získaná data by bylo možné využít ke studiu sebepojetí, vypovídají 

o možnosti sledovat sebepojetí i prostřednictvím projektivních technik. Jako nejzajímavější se 

mi jeví technika kresby vlastního jména. V kresbách dívky zachycovaly různé charakteristiky 

a symboly (např. přeškrtnutý úsměv, symbol srdce, podaných rukou), které jsou podle mého 

vztaženy k jejich sebepojetí. Bylo by ale potřeba materiál tohoto druhu „ukotvit" následně 

vedeným podrobným rozhovorem nad kresbou, jednotlivými charakteristikami, symboly, 

o významech, které pro dívku zastávají. 

Teprve po těchto setkáních jsem dívky poprosila o vypracování výpovědi, ve které 

mají zachytit to, co pro ně znamená mít nadváhu, být tlustá. Respondentky psaly svoje 

výpovědi na základě mojí slovní instrukce, v níž stálo: „Pište o všem, co vás ve vztahu 

k nadváze a své osobě napadá.,, 

Dívky byly omezeny časem v délce 30 minut. Každá dívka dostala tužku a linkovaný 

dvojlist, aby měla dostatek prostoru psát. Bylo zajímavé pozorovat, jak si všechny 

respondentky snaží najít kousek prostoru pro sebe sama, kde mohou nerušeně psát. Velmi si 

cením, že respondentky k výpovědím přistoupily zodpovědně, využily téměř celý čas ke 

psaní. 

7.2 Kvalitativně koncipovaný dotazník sebepojetí 

Ráda bych se nejprve vyjádřila k tomu, co mě vedlo k volbě dotazníku jako druhé 

metody ke studiu sebepojetí. Původně jsem zamýšlela navázat na kvalitativní výpovědi a 

kategorie, které z výpovědí vzešly polostukturovanými nebo strukturovanými individuálně 

vedenými rozhovory. Od tohoto záměru jsem musela nakonec odstoupit, předně z důvodu 

omezených časových možností respondentek výzkumné sondy (na sebe navazující léčebné 

procedury) a v druhé řadě kvůli malému prostoru, kterého se mi dostalo ze strany vedení 

lázní. K volbě dotazníku jsem přistoupila i s vědomím možných omezení a ztrát (především 

limity dané volbou otázek výzkumníka.-..), o nichž jsem pojednala v rámci teoretické části 

diplomové práce v kapitole Možnosti a limity výzkumu sebepojetí. Snažila jsem se ho proto 

co nejvíce přiblížit metodám kvalitativního charakteru. 
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Při jeho konstrukci jsem vycházela z podrobné obsahové analýzy kvalitativních 

výpovědí respondentek a kategorií, které při ní vyvstaly. 

Nejde o dotazník klasického typu, který repondenty limituje v odpovědích. Je 

koncipován kvalitativně, sestává se z převahy otevřených otázek, které dávají dostatečně 

široký prostor podrobným odpovědím (viz Přílohu č. 1). 

8. Obsahová analýza empirických dat 

Nejprve jsem podrobila rozboru kvalitativní výpovědi dívek (viz Přílohu č. 2). 

Respondentky ve svých textech popisovaly rodinné poměry, domnělé příčiny své nádváhy 

nebo obezity, svůj postoj k ní. Vyjadřovaly se k motivaci změnit svoji tělesnou hmotnost a 

absolvovat lázeňský léčebný pobyt. 

Jako centrální kategorie kvalitativních výpovědí se mi jeví: 

1. geneze dívky s nadváhou či obezitou 

2. aktuální sebeprožívání ve vztahu k nadváze a obezitě 

a) faktory podporující 

b) faktory devalvující 

3. motivace k redukci tělesné hmotnosti 

4. lázně jako prostor ke změně 

Z těchto kategorií jsem následně vycházela při konstruování dotazníku kvalitativního 

charakteru (viz Přílohu č. 1). Jednotlivé otázky jsem seskupovala do určitých tematických trsů 

v úzké návaznosti na výše uvedené centrální kategorie. 

V následné obsahové analýze spojuji empirická data, která jsem získala z obou 

výzkumných metod. Postupně budu rozebírat jednotlivé centrální kategorie z výpovědí, 

propojovat je s odpověďmi v dotaznících, všímat si vzájemných souvislostí, abych dostala 

ucelený a zároveň podrobný a co nejpřesnější obraz o sebeprožívání dívek adolescentního 

věku s nadváhou a obezitou. 
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8.1 Geneze dívky s nadváhou a obezitou 

Nadváha a obezita bývá připisována působení endogenních a exogenních činitelů. 

Nejčastěji je zmiňována spojitost s genetickou dispozicí, nepoměrem mezi příjmem a 

výdejem energie, složením a frekvencí konzumované potravy a negativním působením 

prostředí (viz kapitolu 3.2). 

Ve výpovědích měla téměř polovina respondentek potřebu vyjádřit se k okolnostem 

vzniku nadváhy nebo obezity a potíží s nimi souvisejících. Spojují je často s nepříznivými 

rodinnými poměry buď obecně, nebo popisují konkrétní situaci, která podle nich 

„odstartovala" přibírání na váze: 

- „ ... co otec prohodil mamku skleněnýma dveřma, mamka zavolala stěhováky a v době, kdy 

byl otec v hospodě, jsme utekli k babičce a dědovi. Od prarodičů jsme začati být vykrmováni 

a rozmazlováni." 

- „ ... potom jsme se s mamkou přestěhovali k babičce a ta mě začala vykrmovat. " 

Další dívka svoji nadváhu připisuje kromě nepříznivé situace v rodině (gamblerství 

bratra) také zhoršení zdravotního stavu: „Asi před třema lety jsem byla dost dlouho 

nemocná, asi měsíc jsem měla zápal plic", kvůli kterému se více začala zajímat o své tělo a 

následně začala s přejídáním. 

Vznik potíží ve spojitosti s nadváhou respondentky dále často přisuzují genetické 

dispozici v rodině. Příkladem tohoto typu sdělení jsou sentence: 

- „ Rodiče jsou taky tlustí - u nás doma tomu říkáme „ krásná těla ". " 

- „ Moje obezita je asi rodová... " 

- „ V naší rodině je to tak napůl. Můj taťka váží přes 100 kilo. Sám si občas stěžuje na bolesti 

kloubů, ale nijak zhubnout se nesnaží... " 

- protože u nás doma jsou obézní skoro všichni. " 

Genetická informace nemusí být jediným nepříznivým faktorem. Svou roli může 

sehrát i nápodoba či nesprávný příklad členů rodiny. Jedna z respondentek se zmiňuje 

o nevhodných stravovacích návycích podporovaných staršími sestrami: „Pokaždé cestou do 
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školy mi něco kupovaly a cestou ze školy taky. Snad to bylo, aby mi udělaly radost. A tak jsem 

tloustla a tloustla." 

Další dívka dává vznik svých potíží s nadváhou do spojitosti s neutěšenými 

vrstevnickými vztahy: „Jenže jak jsem byla na základní škole, tak se to změnilo. Všichni mi 

začali nadávat, že jsem koule, buřt, tlustoprd a ty nadávky pro silný lidi. ". 

Jiné respondentky to nespojují s konkrétní situací či osobní zkušeností, ale popisují 

věk nebo období, kdy začaly přibývat na váze: 

- „Do čtvrté třídy jsem byla hubená..., pak jsem ale začala hrozně jíst, ani sama nevím 

proč." 

- „...je to problém z 1.- 5. třídy... " 

- „Nikdy jsem nebyla tlustá. Teda až do 11 let. Pak jsem ztloustla. " 

- „Asi v 7. třídě jsem začala přibírat. Nebudu zmiňovat proč, protože je bolestivé vracet se 

k určitým věcem." 

Otázkou je, zda autorky předcházejících citátů skutečně nemají představu 

o konkrétních důvodech vedoucích k nadváze, nebo se k nim nechtějí vyjadřovat pro 

případnou citlivost jako v posledně uvedeném případě. 

Z charakteru převažujících výpovědí se tedy ukazuje, že vznik nadváhy a obezity 

může být mnohem více záležitostí nepříznivých okolností v životě adolescentní dívky 

s nadváhou nebo obezitou než působením genetických faktorů. 

8.2 Aktuální sebeprožívání ve vztahu k nadváze a obezitě 

Jedna z dívek píše o nesdělitelnosti svých pocitů: ,JVikdo nepochopí ani z toho, co 

napíšu, jaké to je být tlustá, dokud to sám neprožije... můžu Vám aspoň pomoct to přiblížit... " 

Tento citát v podstatě vystihuje povahu jáské zkušenosti, problematiku výzkumu sebepojetí 

jako takového a potažmo i této výzkumné sondy (viz kapitoly 1.1a 1.8.2). 

Potvrzují to i další výroky: 

- „Jinak toho vím moc, ale nedokážu to napsat, i když se mi lépe píše než-li mluví, tak za to se 

asi omlouvám." 
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- „ Řeknu to jednoduše 'nikdo nepochopí ani z toho, co mu napíšu jaké to je být tlustý, dokud 

si to sám neprožije'". 

- „je to prostě velmi těžká věc, která se nedá tak lehce popsat. Je to jen samá bolest. " 

Cílem této kapitoly přesto je zachytit alespoň některé z aspektů sebepojetí tak, jak je 

dívky z výzkumného souboru ve spojení se svou nadváhou a obezitou vnímají. Pracuji zde 

s výpověďmi i s materiálem získaným z odpovědí v dotaznících. 

V dotazníku se oblasti aktuálního sebeprožívání týkaly dva trsy otázek: první 

postihoval aktuální spokojenost se sebou a druhý se týkal kvality vztahů adolescentní dívky 

s okolím. 

První trs otázek: 

Jsi spokojená se svým životem, s tím, jak žiješ? 

(s čím jsi spokojená, s čím nejsi spokojená) 

A sama se sebou, svými vlastnostmi jsi spokojená? 

(jakých vlastností si na sobě ceníš, jaké vlastnosti u sebe nemáš ráda) 

A co tvůj vzhled, jsi spokojená s tím, jak vypadáš? 

(jaké části těla se ti na sobě líbí, jaké části těla se ti na sobě nelíbí) 

Druhý trs otázek: 

Jak vycházíš se svou rodinou - rodiči, sourozenci, prarodiči atd.? 

(dává ti někdo z tvé rodiny najevo, že máš nadváhu, jsi tlustá, jak na to reaguješ) 

Jak vycházíš se svými spolužáky? 

(dává ti někdo ze spolužáků najevo, že máš nadváhu, jsi tlustá; jak na to reaguješ) 

Jak vycházíš se svými učiteli? 

(dává ti někdo z učitelů najevo, že máš nadváhu, jsi tlustá; jak na to reaguješ) 

Jak ve výpovědích, tak v dotaznících se respondentky výzkumné sondy vyjadřují 

k tomu, co pro ně znamená mít nadváhu nebo být obézní. 

Z výpovědí dívek vyplývá, jak výrazně a zároveň negativně vnímají svoji odlišnost: 

-,,... pociťovala jsem vždy bolest z toho, že jsem jiná... " 
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- ,, Nejsem sice úplně tlustá, spíš jen uplácaná, ale i tak jsem prostě jiná než ostatní. " 

- „... byla jsem nebo já vlastně jsem ještě pořád o hodně jinačí než jsou spolužáci a lidi 

v mém věku 

- ,,jsem jinačí než 'oni'! Nenávidím se..." 

- „Na střední škole nejsou moc dobří kamarádi. Já sice chápu, že se zas moc neznáme, ale 

když jste jediná tlustá, tak je to dost deprimující, když vám to dávají různě najevo. " 

Několik respondentek popisuje svoje pocity ve spojení s nadváhou: „Můžu Vám aspoň 

pomoc trochu to přiblížit. Je to něco, co vás pomalu svírá a i když někteří tvrdí, že jim jejich 

vzhled nepřekáží, lžou a to nejen sami sobě, ale i ostatním. ", „ Styděla jsem se za to, že mám 

kila nahoru ". 

Z dalších formulací typu „nikdo mě nebere takovou, jaká jsem" lze usuzovat, že 

některé z adolescentních dívek svoji nadváhu vnímají jako jakousi bariéru, která ostatním 

ztěžuje dostat se k nim blíž, poznat jaké ve skutečnosti jsou. S tím úzce souvisí omezení 

v sociální oblasti zejména při navazování vztahů na bázi kamarádství i partnerství. Mít 

nadváhu, být obézní často obnáší mít málo kamarádek nebo nebýt atraktivní pro druhé 

pohlaví: 

- „Moje kila navíc mi berou kamarády, možnost poznat takovou tu dětskou lásku. Největší 

přátelství." 

- „ ... že se vždv kluk podívá spíše na mou kamarádku, i když jim to moc přeju, ale aspoň 

jednou jedinkrát..." 

- „nechce mě (chlapec) většinou kvůli mé postavě" 

- „Když se mi ve škole někdo líbil, tak jsem to nikdy neřekla, protože jsem věděla, že by mě 

odpálkoval s tím, že jsem tlustá. " 

Výše zmíněné omezení se týká i ryze praktických záležitostí, jako je třeba užší výběr 

oblečení. Vystihují to tyto věty: 

- „ Tak v první řadě to znamená určité omezení... ráda bych se oblékala do skvělých hadříků 

ve vel. 38, ale bohužel... " 

- „Znamená to mít problém koupit kalhoty v normálním obchodě... " 
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- „... při nákupech si nemůžu obléct to, co se mi líbí, a na bazéně se necítím příjemně" 

- „ Vadí mi, že jdu do obchodu a nemůžu si koupit oblečení, které se mi líbí. Musím si koupit 

to, co mi je. Ale i to se dá přežít. " 

Zvlášť citlivě jsou respondentkami vnímány negativní reakce spolužáků (podpořené 

dokonce ve dvou případech i postojem učitelky: „. . . ale ona ne aby vynadala holkám, tak 

začala mluvit o mně taky v tom smyslu, že jsem tlustá... "), což vypovídá o významu přijetí 

vrstevníky pro adolescentního jedince (viz kapitolu 2.2.7). Tyto reakce se mohou pohybovat 

od posměchu, slovních invektiv a nadávek, přes urážky po zavrhování a projevy šikany. 

- „ Ve škole se mi spolužáci (hlavně kluci) smějí a říkají, jak jsem tlustá a mívají někdy 

i různá přirovnání. " 

- „ Celých 8 hodin ve škole jsem slýchávala, jakej jsem kamión, almara, prostě spousta 

nadávek a já jsem moc, opravdu moc trpěla. " 

- „ Ve škole je to horší, tam se mi posmívají, ne že bych byla tlustá, ale furt mi říkají, jak mám 

strašně velkej zadek. Mně to strašně moc vadí! Jsem pak z toho smutná. " 

- „Nejen, že se mi spolužáci smáli, ale dokonce mě napadali, vyhrožovali mi apod. " 

- „Nadávali mi a dokonce jsem na nějakou chvíli zažila na vlastní kůži, co je to šikana!!! 

Jeden nejmenovaný spolužák mě dokonce mlátila a kopal do mě. " 

- „... dost se mi posmívají a dokonce i holky" 

V extrémní podobě mohou být potíže s nadváhou vnímány i jako příčina sociální 

izolace, což naznačuje tento výrok: ,JNadváha mi akorát dává samotu! Bere mi mé sny, má 

přání. A vše po čem toužím. ". 

Potřeba patřit mezi vrstevníky, být jednou z mnoha („obyčejná dívka", „jako jiní"), je 

charakteristickou potřebou adolescence obecně (viz kapitolu 2). Dívka s nadváhou a obezitou 

si ve srovnání s ostatními vrstevníky své místo musí získat něčím navíc. Příkladem je 

výpověď jedné respondentky, která popisuje svoji snahu navázat a udržet si partnerský vztah 

tím, že: většinu svého času jsem trávila v hospodě, jenom, abych mohla být jako on... můj 

život byl prostě Michal... byla jsem do něho zamilovaná... ". Svědčí o tom i touha další 

respondentky být dobrou herečkou, umět hrát na neobvyklé hudební nástroje. 
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8.2.1 Faktory podporující 

Téměř polovina respondentek v dotaznících uvádí, že jsou úplně nebo spíše spokojené 

se sebou samými. Výpovědi tolik pozitivně laděné nejsou. Může tu hrát roli možné ovlinění 

odpovědi strukturou otázky v dotazníku. 

U respondentek, které samy sebe označují jako spokojené {„moje tloušťka mi nikdy 

nevadila", „Jsem člověk, který se životem proplétá s koutky úst nahoru. Takže, prostě, jsem 

šťastná!") zaznívá jako výrazný prvek podpory sebeprožívání a sebepojetí vůbec 

všestrannost zájmů: „... hraji na violoncello, bonga, kytaru, flétnu a klavír. Chodím do 

sólového a komorního sboru, maluji, jezdím na koni a hraji v divadle... ", „věnuji se muzice a 

to mě baví", důvěra v sebe sama „Věřím sobě a svému myšlení.". Zdá se, že prvkem 

podpory může také být odklon pozornosti od sebe a svého těla k zájmu o druhé lidi a 

seberealizace prostřednictvím pomoci okolí. Dokladem mohou být tyto tři příklady: 

- „Raduji se z maličkostí, ale mnohem radši rozdávám. " 

- „ Vždvckv se postavím za lidi, které mám ráda " 

- „ ... že mi lidé duvěřujou. Chodí za mnou, abych jim pomohla v různých situacích. " 

S projevovaným zájmem o druhé souvisí i povaha osobnostních vlastností, s kterými 

jsou respondentky u sebe spokojené. Jsou to především upřímnost, naslouchání, ochota 

pomoci druhému, smysl pro humor, přátelskost. Dá se říci, že se zde prokazuje zřetelná 

prosociální orientace dívek z této specifické skupiny. Jako u sebe nevítané vlastnosti 

respondentky často zmiňují stydlivost, bázlivost, tvrdohlavost či drzost. 

Pozitivnímu sebeprožívání může dále napomáhat životní směřování, ať už má 

konkrétní podobu (vysněná profese, přestup na vyšší typ školy), nebo je dáno celkovým 

laděním osobnosti respondentky: 

- „ Ve většině případů je to prý na základce horší, že tam jsou 90-60-90 a myslí si, že jsou 

prostě nejlepší a nejhezčí a většinou si to myslí i kluci. A na střední škole je to prý jiný, že na 

to, jak kdo vypadá, kolik kdo váží, lidé nekoukají. A tak doufám, že to tak bude. " 

- „Na základní škole jsem zažila šikanu ze strany všech spolužáků, ale nyní jsem na obchodní 

akademii, kde se nic podobného neděje. 
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- „Každý den, který prožívám, je úplně jiný... Ke svému životu, který mi pár lidí prý i závidí, 

hubenou postavu nepotřebuju... Je zajímavé, že spousta lidí si myslí, že být hubený znamená 

být krásný - i vevnitř vás samých... Myslím si, že je jedno, zda je člověk hubený nebo ne. 

Hlavní je, aby byl dobrým člověkem. " 

-,, Mám ráda život a všechno kolem něj. Jsem spokojená se stylem svého života " 

Velká část respondentek ve výpovědích i v dotaznících píše o příznivém přijímání 

svým okolím, především svými rodiči a rodinou vůbec, dále kamarády, v menší míře 

i spolužáky: 

- „Navíc jsem v poslední době docela zhubla, takže mě okolí spíše chválí a povzbuzuje. Mí 

rodiče mi s tím také velice pomáhají, kamarádi mě také berou mezi sebe a nedělají rozdíly. 

Moji učitelé jsou naprosto perfektní, ani jedna připomínka k mé váze. " 

- „Mí rodiče mě hrozně pomáhají, jsou pro mě něco jako mí kamarádi, snaží se mně vyjít 

vstříc. Pokud se jim to zdá být dobrý krok v mém životě, tak pro mě udělají cokoliv. " 

- „Mí kamarádi jsou mi také oporou, snaží se být co nejvíc se mnou, líbí se mně, že za nimi 

můžu přijít a poprosit je o pomoc. To samé můžu říct i o jiných lidech u mě v mojí rodině. " 

- „ Vždycky jsme měly spolu dobrý vztah a já v ní viděla tak trochu svůj vzor. Vím, že mě moje 

sestra podrží a ten zbytek mi pomůže shodit. " 

- „Potom, jak mě změnila moje kamarádka, se beru taková, jaká jsem. Styděla jsem se za 

svoje velká prsa a teď si klidně vyrobím tričko s rukama na prsou a na zádech s nápisem 

I love you. Jsem taková, jaká jsem. Jsem výjimečná. Nemůžu si koupit třeba oblečení 

nejnovější módy, protože se do něj nenarvu, ale co?! To se dá přežít. Hlavní je, že jsem SVÁ a 

zdravá. Lidi mě za to mají rádi. " 

- „ berou mě takovou jaká jsem, i když jsem obézní" 

Dívky oceňují především důvěru, kterou jim rodiče projevují a také že jsou jimi 

přijímány bezpodmínečně. 

Z výše uvedených sentencí lze znovu vyčíst veliký význam sociálních vztahů pro 

dívky s nadváhou a obezitou. Tentokrát se ale na rozdíl od předchozí kapitoly ukazují jako 

jeden z hlavních elementů podpory pozitivního sebeprožívání. 
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8.2.2 Faktory devalvlijící 

Respondentky, které jsou se sebou celkově více nespokojené {„Já mám s mojí váhou 

moc, moc velké problémy:-( ", „Nenávidím tenhle svět, nenávidím sebe a lidi kolem") velmi 

často zmiňují naopak neuspokojivý vztah s některým ze členů rodiny: 

- „Já se bojím vrátit domů.. Ne kvůli rodičům, ale kvůli babičce. Ona se mně směje za to, že 

jsem musela jet pryč do lázní, abych zhubla... ". 

- „Nejhorší to ale bylo u mého příbuzného. Byla jsem tam celé prázdniny, protože jsme 

opravovali byt. Od něho jsem jela rovnou do těchto lázní. Pořád jsem poslouchala, jak jsem 

tlustá, a že do těch lázní stejně jedu zbytečně, že to určitě zase naberu zpátky. Pomalu jsem 

měla strach si říct kolik si dám jídla na oběd. Mám toho dotyčného příbuzného hrozně ráda, a 

tohle mi děsně vadí. " 

- „Děda mi řekl, že jsem jak medvěd a nevejdu se do dveří. To mě dost zamrzelo, protože 

přeci jen je to můj příbuzný. A mám ho moc ráda!!! Máma mi řekla, že jsem machna a to mě 

zamrzelo nejvíc a od tý doby se furt jenom hádáme. " 

- „Naši se rozvedli v srpnu 2006 po 15 letech a dost se toho změnilo, hlavně vztahy! Jasně, 

jsou to mí rodiče a mají mě rádi, ale není to ono! Máma na mě křičí, když neudělám to nebo 

to! Kdo by byl spokojený s takovým životem!" 

Devalvujícími (jak se již projevilo výše v textu) se také jeví i často neuspokojivé 

vztahy ve škole se spolužáky nebo výjimečně i s učiteli: 

- „Ve škole se mi spolužáci (hlavně kluci) smějí a říkají, jak jsem tlustá a mívají někdy i různá 

přirovnání. Jednou mě ve škole úplně rozbrečela jedna učitelka. Holky o mně na tabuli 

napsali, že jsem kráva, hroznej špekoun a podobný výrazy. A ona, ne aby vynadala holkám, 

tam začala mluvit o mně taky v tom smyslu, že jsem tlustá. " 

- „Kluci jsou celkem v pohodě, ti na mě nenarážejí. S holkamaje to o dost horší. " 

- „ myslím si, že jim vadí, že jsem tak tlustá " 

- „ vlastně to byl náš ředitel, že mu ničím židličky, že jsem zkrátka tlustá a ony mě neudrží" 
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Souhrnně lze říci, že odkazy na sociální vztahy se ve výpovědích respondentek 

objevovaly nejčastěji a z toho lze usuzovat, že jsou nejvýraznější z hlediska podpory i možné 

devalvace sebepojetí dívek adolescentního věku s nadváhou a obezitou. 

8.3 Prezentovaný vztah ke svému tělu 

Velkou oblastí, s kterou dívky vyjadřovaly svou nespokojenost, bylo přirozeně 

vnímání svého těla a jeho jednotlivých částí. 

Jsem nespokojená: 

- „že mám nadváhu, teda velkou nadváhu" 

- „v tom, jak mám velké břicho " 

- „ hlavně s mojí postavou a vzhledem " 

- „se svou postavou -furt jím a přibývám " 

Při dotazu na konkrétní partie těla dívky jmenovaly jako nejproblematičtější boky, 

zadek a břicho. Naopak nejvíce se jim na sobě líbí celý obličej, oči, vlasy či ústa, což 

koresponduje se výzkumnými závěry Grogan (2000). 

8.4 Copingové strategie4 

Další tematizovanou oblastí v textech bylo, jak se dívky vypořádávají s různými 

situacemi stresující povahy, které jsou spojené s reakcemi okolí na jejich nadváhu nebo 

obezitu. 

Často zmiňovaná byla zvýšená konzumace jídla. Jak lze předpokládat, právě tato 

strategie se jeví jako kontraproduktivní. 

4 „copingové strategie" - podle Rebera (in Nakonečný, 1997) vyjadřují způsob, jakým se jedinec vypořádává 
zátěžovými situacemi a s úzkostí, roli tu hraje osobnost jedince a jeho životní prostředí 
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- „ Vystřídala jsem 2 psychiatrické léčebny, vyzkoušeli na mě snad miliony prášků -

antidepresiva. A já jsem svůj stres zaháněla jídlem a poškozováním se. Což znamená, že jsem 

za rok nabrala 30 kilo :-( " 

- „Naši si potom napůjčovali peníze, které neměli jak splácet. Někdy to bylo tak strašné, že 

měsíc v kuse jsme pomalu neměli co jíst. A vlastně pro mě jídlo bylo jedinou útěchou. " 

- „ Ve škole u nás to bylo dost hrozný. Spolužáci mi nadávali, já jsem vždycky utekla ze třídy a 

pak když jsem přišla domů, nacpala jsem se jídlem až k prasknutí. " 

- „odešla jsem, bylo mi do pláče a pak doma jsem snědla co jsem uviděla" 

Ve výpovědích i v dotaznících dívky popisovaly reakce zaměřené do sebe nebo ven. 

Negativní reflexe v nich vyvolávají pláč, výjimečně dokonce i sebepoškozující tendence. 

Jako například u dívky, která zažívá silné ústrky a není přijímána svými spolužáky: Já jsem 

přišla domů s ubrečenýma očima, první na co jsem se vrhla byl můj pejsek „DENISKA ". 

Kdyby se stalo ještě něco jí, tak se už určitě ZABIJU. Druhý na co jsem se vrhla bylo jídlo, 

kterým jsem se přejedla, tím pádem jsem se uklidnila nebo když to nebylo jídlo, tak to byl 

skalpel, se kterým jsem si dělala nový rány na těle! Je to hnus! Nenávidím tenhle svět, 

nenávidím sebe a lidi kolem :-( ". Příkladem mohou být i odpovědi z dotazníku: 

- „Rozbrečela jsem se jako malý děcko. Bylo mi to líto, protože jsem to věděla sama. " 

-,,pláčem " 

- „ve škole jako kamenná tvář, doma jsem brečela do polštáře" 

Další z respondentek stresující situace spojené s nadváhou řeší spíše otočením agrese 

vůči okolí: "Kvůli tomu, že mi ve škole nadávali jsem doma hodně brečela, ale tak, aby to jiní 

nezpozorovali. Potom, když jsem zase měla depresi, tak stačilo málo a já kvůli úplný blbosti 

vyjeta na bráchu nebo dokonce i na tátu a vykřičela jsem svůj vztek na ně, i když za to 

nemohli. Mně se sice ulevilo, ale potom jsem si vyčítala, že jsem to udělala. A tak to šlo pořád 

dokola." 

Tyto způsoby reakcí však nevedou k úplnému zbavení se nashromážděného stresu, ale 

jsou následované pouze znovu dalšími nepříjemnými pocity jako je pocit viny, studu atd. 

Výše popisované copingové strategie u dívek naznačují, že jejich rejstřík možností, jak 

se vyrovnávat se stresovými situacemi spojenými s nadváhou nebo obezitou, není příliš 
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široký. Právě proto tu vidím velký prostor pro práci s těmito pocty i v ráme, léčby nadváhy a 
obezity. 

8.5 Motivace k redukci tělesné hmotnosti 

Další z centrálních kategorií, které vzešly z volných kvalitativních výpovědí 

respondentek výzkumné sondy a které byly následně sledovány v dotazníku, je motivace. 

Kategorie motivace zahrnovala trs těchto otázek: 

Koho jako prvního napadlo, že bys měla zhubnout a kdy to bylo? 

Myslíš si, že by si měla zhubnout? 

(z jakých důvodů) 

A ty sama chceš opravdu zhubnout? 

(jaké důvody tě k tomu vedou) 

A kdo vlastně bude mít největší radost, když se ti podaří zhubnout? 

(uveď, proč právě tato osoba) 

Dívky uváděly motivy vztažené jednak ke snížení tělesné hmotnosti obecně, jednak 

přímo k absolvování lázeňské léčby nadváhy a obezity. 

Převážná většina respondentek se rozhodla podstoupit lázeňskou léčbu z vlastní 

vůle, i když se jejich důvody k tomuto liší. Dokládají to velmi zřetelně odpovědi na otázku 

v níž jsem se ptala, koho jako prvního napadlo, že by dívka měla zhubnout: 

- „ napadlo to mě vil letech, kdy už jsem začala vnímat, že jsem odlišná od ostatních " 

~ „mě ... už jsem se nemohla na sebe podívat do zrcadla" 

~ „napadlo to mě". 

Výše uvedené potvrzují i odpovědi na otázku, kdo nejvíce ocení, že se dívce podaří 

zhubnout. Dívky se téměř shodují - jako osobu, která se bude ze ztracených kil nejvíce 

radovat, která to nejvíce ocení, označují samy sebe: 
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- „ budu to já -je to mé tělo a nad mou radost by nikdo neměl" 

- „já, protože to udělám pro sebe! tohle není sobectví" 

- „Kdo bude mít největší radost? Přece já. Protože budu hezčí... " 

- „já - budu se cítit lip " 

Jako další v pořadí dívky označují svoji rodinu: „ ... také rodiče, protože ví, jak mi na 

tom záleží, budou na mě pyšní a navíc budou šťastnější o to víc, že já budu šťastná". 

Zajímavé je, že se tato skutečnost neodráží přímo ve výpovědích o motivaci k absolvování 

léčebného lázeňského pobytu. Samotné přání rodičů se nezdá být dostatečně silné, aby bylo 

motivací zhubnout, pokud ho dívka sama vnitřně nepřijme za své. 

Menší počet dívek je v lázních na podnět někoho jiného či pro získání jiného 

benefitu, než je samotné snížení tělesné hmotnosti. Uvádí to tyto příklady výpovědí: 

- „Sice jsem na nápad jet sem do lázní přišla sama, ale moje matka mě sem docela hnala. Už 

předtím mě „ buzerovala ", že jsem tlustá, špekatá a sádelncitá, a že necvičím, jenom sedím a 

jím." 

- „A taky jsem začala chodit k paní doktorce, které mně strašně moc pomohla a poradila mi, 

jak mám správně jíst a pít a co všechno bych měla dělat za sporty a já jsem to dodržovala. 

Podařilo se mi zhodit 5 kg za měsíc a pak mi doporučila lázně Bludov. Tak jsem je 

vyzkoušela " 

- ,, Máma dostala nápad, že bych sem mohla jet. Já jsem nejdřív souhlasila, ale pak jem náhle 

změnila názor... o tři dny později mi řekla: „Chceš tu kytaru? Tak musíš jet do lázní! Já 

nevěděla co teď. Mít tu kytaru nebo ne? A já tu kytaru tak moc chtěla. " 

Motivace zhubnout se odvíjí od faktu, že nadváha pro větší polovinu respondentek 

znamená mít nějaké zdravotní potíže, nebýt zdravá: 

- „já obezitu beru jako nemoc" 

- jsem tlustá a odnáší to moje zdraví " 

- „zhubnout chci hlavně kvůli zdravotní stránce " 

- abych neměla zdravotní problémy" 
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V dalších výpovědích typu „protože se budu cítit lip", „protože se chci líbit i okolí, 

nejen sama sobě" se již primárně neobjevuje jen oblast těla, ale je tu zřejmý odkaz na 

psychickou stránku sebeprožívání. Na otázku co by se změnilo, kdyby zhubly, se objevily 

odpovědi odkazující k získání větší spokojenosti sama se sebou: „hlavně můj dobrý pocit, 

který bych ze sebe měla... možná bych byla i víc sebevědomější". Sebevědomí se kromě 

jiného zvětšuje i schopností překonat jisté překážky a zhubnout se zdá být pro dívky nesnadný 

úkol. Lze na to usuzovat z výroku: „. . . budou na mě lidé koukat jako na někoho, kdo něco 

dokázal, a to je ta motivace". Shodit kila navíc znamená pro dotyčnou respondentku získat 

obdiv okolí, být za to oceněna. Tuto představu potvrzuje i výrok o „pyšných rodičích", zde je 

to ovšem vztaženo k okolí širšímu. 

Výrazně se tu projevuje i vztahování se ke svému okolí a jeho názoru na vzhled 

dotyčné dívky. Jako významné se dívkám jeví být atraktivní pro opačné pohlaví. Doložit to 

lze na tomto příkladě: „... protože jsem milovala „JEHO"... Michala...Kvůli němu jsem jela 

sem... abych byla jako kost a kůže a líbila se mu". Motivem může být i vyhnout se 

negativnímu hodnocení okolí, jako např.: „chtěla bych zhubnout, aby se mi spolužáci 

neposmívali...". 

Motivující je i touha věnovat se tomu, co dívku baví v současnosti, ale i se záměrem 

do budoucna, např. ve vztahu k vysněné profesi: „aby se mi dařilo ve škole ve sportu, se 

kterým mi to nešlo při nadváze. " či „Zhubnout chci kvůli divadlu a abych měla větší šanci 

dostat se na JAMU. " 

V sentenci: „Přeji si být v životě hodně úspěšná... " se možná odráží vliv soudobého 

společenského trendu spojujícího úspěch převážně s štíhlou postavou aktéra (podrobněji viz 

kapitoly 1.6 a 3.4). V motivech dívek může figurovat i identifikace s nějakým konkrétním 

vzorem, když např. jedna z respondentek zmiňuje snahu přiblížit se vzhledem své štíhlejší 

sestře. 

Byly i takové respondentky, které svoji motivaci blíže nespecifikovaly: 

- „kvůli tomu, aby byla změna ", 

- „ to je můj osobní důvod, který nikdo neví a vědět nebude!" 

- „problémy se začaly vršit a na mě toho bylo najednou moc. Rozhodla jsem se proto jet do 

lázní." 
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8.6 Lázně jako prostor ke změně 

Lázeňská léčba za účelem redukce tělesné hmotnosti bývá často pro mnoho z aktérek 

jednou z posledních možností, jak „nastartovat" proces hubnutí. Jak vyplývá z kapitoly 

o motivaci dívek k pobytu v lázních, jde u většiny dívek o uvědomělé vlastní rozhodnutí něco 

se sebou dělat a změnit svoje tělesné proporce. 

Hodnocení úspěšnosti lázeňské léčby v tomto směru se objevuje i ve výpovědích 

dívek, které byly získány ke konci jejich šestitýdenního redukčního pobytu. Jednoznačně 

pozitivně je hodnocen úbytek tělesných kilogramů: 

- „Nyní jsem zhubla 10 kg a tlak mi klesl na normu. Dnes se cítím lépe. Vydržím více sportu, 

tlak mi nekolísá a i bolest kloubil ustupuje. " 

- „Jsem spokojená, že jsem teď tady v lázních v B ludově zhubla 7,60 kg. Jsem ráda, že jsem 

sem jela a že jsem zhubla. Teď bych si to chtěla udržet. " 

- „Teď jsem ráda, že jsem trochu štíhlejší. I když jen asi o 8 kg. Teď se toho pro mě moc 

změnilo. Můžu se oblékat, jak budu chtít a nebudu se muset rozmýšlet, jestli se mi ve škole 

nevysmějí, když si obléknu to nebo ono. Můžu častěji nosit sukni, atd., atd. Rozhodně chci 

ještě něco zhubnout, abych se cítila ještě o něco lépe. " 

Kromě samotného snížení váhy zaznívají ve výpovědích i jiné zisky, které lázeňská 

léčba nadváhy a obezity přinesla. Spolu se ztracenými tělesnými kilogramy jakoby 

ustupovaly do pozadí i omezení a negativní dopady nadváhy, které dívky předtím silně 

vnímaly (viz kapitolu 8.2). Dokládají to například tato sdělení: 

- „nemohla jsem na sebe sehnat normální kalhoty, ale teď jak to vypadá, tak je seženu raz 

dva:-) 

- „Jsem spokojená, že jsem tolik zhubla, protože to je znát ve sportu. " 

Dívky vyjadřují naději, že jejich úspěch ve snižování váhy se odrazí i ve zlepšení 

sociálních vztahů a že budou přijímány okolím více než před nástupem do lázní. Příkladem 

mohou být tyto sentence: 
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- „ Doufám, že těch 10 kilo půjde aspoň malinko vidět a třída mě přestane buzerovat!:-( " 

- „ Teď si ale říkám, že v hubnutí musím pokračovat. Chci zhubnout do své optimální váhy. 

Musím se snažit a pak se mi snad nikdo smát nebude. " 

Mění se i jejich pohled na vnímání potřeby neodlišovat se od většiny, být stejná jako 

jiní. Je tomu například u dívky, která dříve vzhlížela ke své sestře a s níž se porovnávala: 

„ Teď vím, že já i moje sestra jsme dvě různé a VELMI ROZDÍLNĚ osoby a už nás 

nesrovnávám. Anijýzicky, ani psychicky, nejsme, ani nebudeme stejné a to je dobře. Ona chce 

od života jiné věci než já. Ale díky ní vím, že ségry si mají pomáhat. " 

Prvotní úspěch se snížením tělesné hmotnosti v lázních dále významně posiluje 

motivaci pokračovat v hubnutí i v domácím prostředí. Dívky získávají větší důvěru v sebe 

sama a nabývají více síly poprat se se svojí nadváhou nebo obezitou. 

- „Nvní se budu snažit, abych dosáhla ideální váhy, tedy 61 - 66 kg. " 

- „Až se vrátím domů, chtěla bych hubnout dál, aby se mi třeba podařilo mít optimální váhu 

51-56 kg." 

- „ co jsem se tu naučila, tak to doma budu dodržovat, protože chcic být pěkná a chci se cítit 

dobře, a proto bych chtěla do léta zhodit něco přes 20 kg. Já vím, že to bude těžké, ale já to 

chci a taky vím, že to zvládnu. " 

Ztráta několika kilogramů tělesné váhy se tak ukazuje jako možný začátek změn 

v sebeprožívání a sebedůvěře dívek adolescentního věku pozitivním směrem. Jako příklad 

lze uvést tuto výpověď: „V tělocviku jsem měla mindráky, že jsem nejpomalejší ze třídy, ale 

tady v lázních se to změnilo. Je ze mě úplná sportsmanka. Většina holek je ještě větší dřevo 

než já. Ne, fakt, prostě zjišťuju, že mi třeba míčové hry a posilování doopravdy jdou. A začalo 

mě to už i bavit. Mám ze sebe lepší pocit, přestože mi pořád padají džíny a každou chvíli na 

někoho vyletím, ale prostě jsem více happy, páč se na mě už dá i koukat:-)) . " 

Lázeňský pobyt je apriori zaměřen na fyzično. Zdá se ale, že poskytuje dívkám 

nezamýšlené i prostor k tomu, aby věnovaly ve zvýšené míře pozornost svému prožívání. 

Dívky tu získávají odstup od sebe sama, svých problémů a nahlížejí na sebe „jinýma 

očima". Jedna z respondentek se vyjadřuje ke svému partnerskému vztahu: „.. . kvůli němu 

jsem jela sem... abvch byla jako kost a kůže a líbila se mu. Tady mně ale teprve došlo, že 
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Michal je naivní, pubertackej debilek... a teprve tady mně došlo, jak jsem byla hrozná... 

Naštěstí... Už jsem dostala rozum. " 

Tuto tendenci posiluje určitě i možnost sdílet své prožitky s jinými dívkami stejného 

věku, které navíc spojuje stejný „problém" - nadváha nebo obezita. Tohoto tématu se týkal 

i následující trs otázek v dotazníku: 

Je pro tebe důležité povídat si o sobě, svých pocitech a zkušenostech? 

A je pro tebe důležité povídat si o svých peripetiích s váhou? 

A máš vlastně vůbec ve svém okolí někoho, s kým si o peripetiích s váhou můžeš povídat? 

(kdo to je) 

A tady v lázních je někdo, s kým si o sobě, svých peripetiích s váhou můžeš povídat a komu 

se můžeš třeba i svěřit? 

(kdo to je) 

Není-li tady v lázních nikdo takový, rozepiš se, zda bys někoho takového tady přivítala a 

z jakého důvodu by to pro tebe mohlo být přínosné. 

Těmito otázkami jsem zjišťovala, zda je pro respondentky sondy důležité povídat si 

o sobě, svých pocitech a zkušenostech obecně a ve vztahu k jejich nadváze a obezitě. 

V obecném dotazu na důležitost sdílení svých pocitů a zkušeností dvě třetiny respondentek 

vyjádřily potřebu povídat si s někým o sobě. O něco menší počet dívek odpověděl kladně také 

na podobnou otázku vztahující se přímo k jejich váze. A většina z nich také vypověděla, že 

má ve svém okolí někoho, s kým si může povídat. Nejčastěji dívky uváděly, že si povídají se 

svými kamarády a svou matkou. 

Zajímalo mě dále, zda i v lázních je někdo, s kým si dívky mohou o sobě, svém životě 

a své váze povídat. Většina respondentek, které vyplňovaly dotazník, má i v lázních někoho, 

komu důvěřují a mohou se svěřit i s citlivými tématy. Hlavní roli tu hrají kamarádky z řad 

dalších klientek lázní (pouze jednou zaznělo, že důvěrníkem je někdo z řad zdravotnického 

personálu a jednou, že by dívka uvítala v lázních přítomnost psychologa). Příkladem může 

být sentence jedné z dívek, která napsala o své spolupacientce: „ona mi strašně moc 

pomohla... řekla jsem jí takový věci, o kteiých neví ani moji nejbližší... ". Vznikají tu tak 

základy nových kamarádských vztahů, které mohou následně napomáhat v další motivaci 

hubnout i po odjezdu z lázní. 
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„Oproštěny" od běžných starostí mají dívky čas na přehodnocování svého 

dosavadního života a na jeho rekapitulaci ve vztahu k sobě i druhým lidem v okolí: 

- „Posud nevím, jak to se mnou dopadne, ale jedno vím určitě. Nikdy už nechci zažít bolest, 

kterou jsem musela den po dni procházet ve škole. " 

-„můj život jde od začátku a už bych takovou blbost (sebevražedný pokus) nikdy 

neudělala..." 

Z většiny výpovědí vyplývá, že respondentky využívají lázně také jako možný prostor 

ke změně v sebenáhledu. Vnímám tu velký potenciál k práci s psychickými souvislostmi 

nadváhy dospívajících dívek, který se mi zdá být zatím dostatečně nevyužitý. 

9. Závěry a diskuse 
V teoretické části diplomové práce jsem se snažila podat přehled o pojmosloví a 

umožnit tak základní vhled do problematiky sebepojetí. Ukázalo se, že je jedná o velice 

obšírnou a složitou kategorii, kterou je velmi nesnadné uchopit, a to jak teoreticky, tak 

i následně z hlediska výzkumu. 

Vzhledem k tématu mé diplomové práce mě zajímalo především, jak je tematizován 

vztah sebepojetí a těla na obecné úrovni i u specifické skupiny adolescentů. Z pramenů 

0 ontogenezi lidského jedince vystupuje zvyšující se význam fyzických charakteristik 

promítajících se do sebepojetí, kde právě adolescence je v tomto aspektu velmi citlivým a 

křehkým obdobím. V této životní etapě dochází k výrazným proměnám na úrovni celého 

organismu, což s sebou zákonitě přináší i změny v sebepojímání. Velká role tu přísluší 

1 významu sociálních vztahů adolescenta s okolím. Přítomnost nadváhy nebo obezity pak 

může být elementem znesnadňujícím sebepřijetí, protože se adolescent navíc ocitá pod silným 

tlakem jak současného společenského trendu opěvujícího štíhlost, tak i konkrétních 

negativních zkušeností v rámci sociální -interakce. 
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Veřejně publikovaných výzkumných prací z oblasti sebepojetí adolescentních jedinců 

s nadváhou a obezitou není mnoho. Metodologie zkoumání sebepojetí je ve velké míře 

odkázaná na přímou subjektivní výpověď respondenta, což je v případě adolescentů 

s nadváhou a obezitou ještě navíc znesnadněno povahou dat, která jsou velmi citlivá a intimní. 

V českém prostředí se touto specifickou skupinou výzkumně nikdo nezabývá. 

Pro uskutečnění své výzkumné sondy jsem se rozhodla získat data kvalitativní cestou 

zvolných písemných výpovědí respondentek, která jsem doplnila a zpřesnila o data 

z odpovědí na vybrané otázky v dotazníku koncipovaného kvalitativně. Tyto metody jsem 

použila u menšího vzorku dívek, účastnic lázeňské léčby s nadváhou a obezitou. Získala 

mnoho podrobných a cenných informací o jejich sebeprožívání, které mohou být odrazovým 

můstkem pro další (přesněji vedený) výzkum. 

Z prvně získaných dat z písemných výpovědí vyvstaly tyto centrální kategorie: 

1. geneze dívky s nadváhou či obezitou 

2. aktuální sebeprožívání ve vztahu k nadváze a obezitě 

a) faktory podporující 

b) faktory devalvující 

3. motivace k redukci tělesné hmotnosti 

4. lázně jako prostor ke změně 

Na základě těchto kategorií jsem sestavila dotazník kvalitativního charakteru, jenž byl 

zdrojem dalších dat pro obsahovou analýzu. 

Prvně se dívky vyjadřovaly k tomu, čemu připisují vznik své nadváhy a obezity a 

potíží s nimi spojených. Daleko častěji než příčiny vztažené k genetické zátěži je uváděn vliv 

nepříznivých okolností. Často zmiňované byly nepříznivé rodinné poměry a neuspokojivé 

vztahy s vrstevníky. 

Význam sociálních vztahů se vine v podstatě skrze všechny sledované kategorie. 

Vystupuje jako stěžejní faktor ovlivňující sebepojímání u této specifické skupiny jedinců. 

Dívky v důsledku své vyšší tělesné hmotnosti výrazně a zároveň negativně vnímají 

svoji odlišnost ve vztahu k vrstevníkům. Nadváha a obezita pro ně znamená omezení 
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v sociální oblasti. Cítí se být limitovány zejména při navazování kamarádských 

i partnerských vztahů. 

Sociální vztahy mohou působit na obsah a strukturu sebepojetí jak podpůrně, tak i ve 

směru devalvujícím. 

Pro pozitivní sebeprožívání dívek je nejpodstatnější příznivé přijímání jejich 

okolím, především rodinou a kamarády, kteří je berou „takové jaké jsou". Mezi další 

podpůrné faktory ovlivňující sebepřijetí patří důvěra v sebe sama, všestrannost zájmů, 

zaměření na budoucnost a zájem o druhé. S tím korelují i osobnostní vlastnosti, kterých si 

dívky na sobě nejvíce cení (např. upřímnost, naslouchání, ochota pomoci druhým, 

přátelskost). Tyto vlastnosti znovu naznačují prosociální orientaci a touhu být přijímána 

svým okolím, což právě nadváha a obezita mohou znesnadňovat. 

Význam sociálních vztahů se ukazuje i u faktorů, které mohou sebepřijetí ovlivnit 

v negativním směru. Dívky, které se sebou byly více nespokojené, nejčastěji zmiňovaly 

právě neuspokojivé vztahy s někým z rodiny a nebo ve škole. Od spolužáků se jim také 

velmi často dostává negativních reakcí, které se pohybují od posměšných poznámek až 

k projevům šikany. 

Dívky popisují dva způsoby vyrovnávání se s podobnými zátěžovými situacemi, kdy 

jsou kvůli své nadváze nebo obezitě atakovány. Jsou jimi únik a útok dle klasického členění. 

Nejčastěji uváděnými jsou snaha ignorovat negativní projevy, pláč či agresivní výpady vůči 

okolí. Zcela specifickou copingovou strategií u skupiny dívek s nadváhou a obezitou je 

nadměrná konzumace jídla, „zajídání" stresu, což se jeví jako kontraproduktivní. 

Zdravotní obtíže byly hlavním důvodem pro převažující část dívek, aby na základě 

vlastního rozhodnutí zahájily proces redukce své tělesné hmotnosti a absolvovaly lázeňskou 

léčbu. Pro úspěšné snížení váhy a jejího následného udržení je podstatné, že většinu z nich 

vede vnitřní motivace „dělám to pro sebe", i když prvotním impulsem bylo třeba zalíbit se 

někomu jinému. 

Ukazuje se, že lázeňská léčba nadváhy a obezity skutečně plní svou primární funkci, 

kterou je snížení tělesné hmotnosti pacientek. Navíc kromě tohoto u dívek docházelo 
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k pozitivním změnám v sebenáhledu. Spolu s úbytkem kilogramů pociťovaly i menší 

omezení a posun ve vnímání negativních dopadů nadváhy. Zároveň se tu dá vysledovat 

i tendence k formování silnější individuality s posíleným vědomím vlastní hodnoty. 

Prvkem, který podpořil změnu v sebenáhledu, bylo spolusdílení prožitků mezi 

dívkami navzájem. Možnost povídat si s někým, kdo má podobnou zkušenost je přínosem 

pro intenzivnější uvědomování si sebe sama a tím i příhodnou příležitostí ke změnám 

v sebepojetí. 

Lázeňský pobyt tu vystupuje jako možný prostor ke změně nejen fyzických 

vlastností osobnosti, umožňuje aktérkám také „vytržením" z domácího prostředí poodstoupit 

od blízkých sociálních vztahů, z nichž mohl vzejít podnět k redukci tělesné hmotnosti dívky. 

Ta má tak možnost si nyní vytvořit vlastní pevnější motivaci a zvýšit svou šanci udržet si 

nové stravovací návyky i po návratu domů. 

Na základě zjištění o významu sociálních vztahů (zejména v rodině) pro skupinu 

dívek adolescentního věku s nadváhou a obezitou a velkému potenciálu prostředí lázní ke 

změně v sebepojímání, lze učinit tyto předpoklady: 

Je-li rodina přijímající a podporující (i ve smyslu podpory redukce tělesné váhy), má 

dívka mnohem větší vyhlídku udržet si sníženou tělesnou hmotnost i bez navozené změny 

v sebepojetí. 

Není-li rodinné prostředí přijímající a podporující, bez alespoň „nastartované" změny 

v sebepojetí dívky je její naděje udržet si novou tělesnou váhu a nevrátit se k dřívějším 

nevhodným stravovacím návykům mnohem menší. 

Proto vidím zatím nevyužité možnosti napomoci ozdravnému procesu dívek 

s nadměrnou tělesnou hmotností i na úrovni psychické v oblasti sebepřijímání a 

sebedůvěry. Zcela evidentně se tu nabízí prostředek podpůrné skupinové terapie, 

v případě potřeby doplněné o individuálně vedenou terapii. Přítomnost psychologa by 

měla být na pracovišti tohoto typu v dnešní době samozřejmostí, zvláště pokud navíc na 

problematiku nadváhy a obezity budeme nahlížet v souvislostech poruch příjmu 

potravy. 
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IV. Závěrem 

Prezentovaná diplomová práce dává nahlédnout do světa dospívajících dívek, které 

právě neodpovídají svými tělesnými proporcemi soudobému společenskému trendu. 

V osobních výpovědích dívky prozradily, jak významní jsou pro ně lidé kolem nich a 

vztahy s nimi. Dokáží je povzbudit i srazit na kolena. Velmi stojí také o přízeň a přátelství 

svých vrstevníků, snad proto si své tělo, které j im občas může bránit přiblížit se k druhým a 

které je odlišuje, uvědomují pravděpodobně více než jiní. 

Vždy je velmi obtížné mluvit o svých osobních záležitostech, zvláště když jsou 

spojeny s něčím tak niterným, jako je prožívání své tělesnosti a vztahu k sobě samé. Proto mě 

příjemně překvapilo, kolik vstřícnosti a ochoty dívky projevily při spolupráci na výzkumné 

sondě a jak mnoho jsem se o nich mohla z výsledného materiálu dozvědět. 

Z těchto důvodů bych uvítala, kdyby se tato práce a její výsledky dostaly ke čtenářům 

především z řad těch, kteří s touto specifickou skupinou dívek pracují a snaží se j im pomoci v 

jejich úsilí změnit se. 
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Příloha č. 1 

Máš před sebou dotazník, kterým se snažím přijít na to, jak na sebe a svůj život 

nahlížejí dospívající dívky s nadváhou a obezitou. 

Dotazník obsahuje otázky, které jsou svou povahou citlivé a velmi osobní. Chápu, že 

odpovídat na ně nemusí být pro Tebe snadné. Přesto Tě chci poprosit, aby ses nad každou 

otázkou zamyslela a pokusila sej i zodpovědět co nejupřímněji a nejpodrobněji. 

Na většinu otázek máš odpovídat volně, svými slovy. Jen u několika málo otázek máš 

zatrhnout jednu z nabízených možností. 

Měj, prosím, na paměti, že na žádnou otázku není správná nebo nesprávná odpověď. 

Jde o Tvoje pocity, názory a Tvoji vlastní zkušenost. 

Dotazník je anonymní a bude využit výhradně pro zpracování diplomové práce. 

Děkuji Ti za vstřícnost a ochotu odpovídat. 

Ivana Málková 

studentka Pedf UK Praha 

Zodpověz nejprve tyto tři otázky: 

Kdy ses narodila? 

Kolik měříš? 

Kolik jsi vážila na začátku tohoto pobytu v lázních? 



1. Jsi spokojená se svým životem, s tím, jak žiješ? 

Zakroužkuj, prosím, číslo, které podle tebe nejlépe vystihuje, jak jsi se svým životem 

spokojená. 

1 jsem úplně spokojená 

2 jsem spíš spokojená 

3 nejsem ani spokojená, ani nespokojená 

4 jsem spíš nespokojená 

5 jsem úplně nespokojená 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, v čem jsi spokojená. 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, v čem nejsi spokojená. 

2. A sama se sebou, svými vlastnostmi, isi spokojená? 

Zakroužkuj, prosím, číslo, které podle tebe nejlépe vystihuje, jak jsi se svými vlastnostmi 
spokojená. 

1 jsem úplně spokojená 

2 jsem spíš spokojená 

3 nejsem ani spokojená, ani nespokojená 

4 jsem spíš nespokojená 

5 jsem úplně nespokojená 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, jakých vlastností si na sobě ceníš, za co se máš ráda. 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, jaké vlastnosti ti na sobě vadí, za co se nemáš ráda. 



3. A co tvůi vzhled, isi spokojená s tím, iak vypadáš? 

Zakroužkuj, prosím, číslo, které podle tebe nejlépe vystihuje, jak jsi se svým vzhledem 
spokojená 

1 jsem úplně spokojená 

2 jsem spíš spokojená 

3 nejsem ani spokojená, ani nespokojená 

4 jsem spíš nespokojená 

5 jsem úplně nespokojená 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji co, které části těla, se ti na sobě líbí. 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji co, které části těla, se ti na sobě nelíbí. 

4. Koho jako prvního napadlo, že bys měla zhubnout a kdy to bvlo? 

5. Myslíš si. že bys měla zhubnout? 

ano 

ne 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, z jakých důvodů bys měla zhubnout. 

6. A ty sama chceš opravdu zhubnout? 

ano 
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Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, z jakých důvodů ty sama chceš zhubnout. 

7. A kdo vlastně bude mít nejvétší radost, když se ti podaří shnhnnn* R07eniš se nrosím nn 
nejpodrobněji. proč právě tato osohn 4— 

8- Co vlastně znamená pro dívku tvého věk,, mít nadváh,, hvt nbézní? I W n i S ^ 0 tom 
prosím, co nejpodrobněji. " í-

9- A co všechno by se pro tebe změnilo kdybys zhubnula? Ro^piš se o tom prosím co 
nejpodrobněji. 4 

10. Je pro tebe důležité povídat si o sobě, svvch pocitech a ykušenostech'? 

ano 

ne 

11. A je pro tebe důležité povídat si o svých peripetiích s váhou'? 

ano 

ne 

12. A máš vlastně vůbec ve svém okolí někoho, s kvm si o peripetiích s váhou můžeš povídat? 

ano 

ne 

Napiš, prosím, kdo to je. 



13. A tady v lázních je někdo, s kvin si o sobě, svých peripetiích s váhou můžeš povídat a 
komu se můžeš třeba i svěřit? 

ano 

ne 

Napiš, prosím, kdo to je. 

Není-li tady v lázních nikdo takový, rozepiš se, prosím, co nejpodrobněji, zda bys někoho 
takového tady přivítala a z jakého důvodu by to pro tebe mohlo být přínosné. 

14. Jak vycházíš se svou rodinou - rodiči, sourozenci, prarodiči, atd.? Rozepiš se o tom, 
prosím, co nejpodrobněji. 

Dává ti někdo z tvé rodiny najevo, že máš nadváhu, jsi tlustá? 

ano 

ne 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, kdo to je a jakým způsobem ti to dává najevo. 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, jak na to reaguješ. 

15. Ink vycházíš se svými spolužáky? Rozepiš se o tom, prosím, co nejpodrobněji. 



Dává ti někdo ze spolužáků najevo, že máš nadváhu, jsi tlustá? 

ano 

ne 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, kdo to je a jakým způsobem ti to dává najevo. 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, jak na to reaguješ. 

16. .Ink vvcháziš se svými učiteli? Rozepiš se n tom, prosím, co nejpodrobněji. 

Dává ti někdo z učitelů najevo, že máš nadváhu, jsi tlustá? 

ano 

ne 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, kdo to je a jakým způsobem ti to dává najevo. 

Rozepiš, prosím, co nejpodrobněji, jak na to reaguješ. 

17. Napadá tě něco dalšího, co v předchozích ot^kách nezaznělo a zaznít mělo? Máš tu 
prostor volně se rozepsat. 



Příloha č. 2 

Přepis písemných výpovědí dívek adolescentního věku (v rozmezí 13 - 17 let) 

nadváhou a obezitou, které podstupovaly lázeňskou léčbu za účelem redukce tělesné 

hmotnosti v Lázních Bludov (listopad 2006) 

Tereza, 17 let 

Takže, je mi 17 let, takže už nejsem v pubertě, a proto neřeším „slepičiny". Troufám si 

říct, že jsem se svým životem spokojená, až na pár věcí. Začnu tím, jak to mám od mala. Moje 

maminka vystudovala gymnázium, ale nešla na vysokou, protože jí nikdo, ani rodiče, 

neporadil co dál. Jelikož byla v té době „hipík", oblékala se na komunistickou dobu 

nemorálně. Měla veliké problémy sehnat práci, a to i přes to, že měla maturitu. Nakonec tedy 

zůstala u dopravního podniku (protože tam se nosí uniformy, takže její oblékání nevadilo). 

Tam se seznámila s mým otcem, který měl nedostudovaná práva. Vzali se, měli spolu 1. dítě -

můj tehdy nejstarší bratr. Z otce se pomalu stával cholerický, brutální alkoholik. Pak jsem se 

narodila já (Tereza). To už můj otec mlátil mého tehdy ročního bratra i mamku. Maminka se 

od něj bála odejít, protože jí vyhrožoval. 4 roky po mně se narodila má sestra, která je tu se 

mnou a taky píše tohle téma. Moje dětství pokračovalo dál ve stresu, agresi a strachu z otce, 

který propil jak svou podporu (vyhodili ho z DPMB), tak i mamčinu výplatu. Neměli jsme 

nic. Poté, co otec prohodil mamku skleněnýma dveřma, mamka zavolala stěhováky a době, 

kdy byl otec v hospodě, jsme utekli k babičce a k dědovi. Začali jsme chodit do školy atd. Od 

prarodičů jsme začali být vykrmováni a rozmazlováni. Po dlouhé době se mamka seznámila a 

omylem (na seznamce, volala někam jinam) s naším nevlastním otcem. Dělal jak je hodnej a 

suprovej chlap. Pomohl nám dostavit rodinej domek, který dostala mamka svatebním darem. 

Tak jsme se nastěhovali a pořídili se naše první vysněné zvíře - psa. Život šel dál, ale 

nevlastního otce jsem nesnášela a nesnáším doteď. On má z prvního manželství dva syny, jsou 

starší než můj vlastní bratr. Takže jsem najednou měla 3 starší bratry. Pak se vzali a měli spolu 

další děti - dvouvaječná dvojčata (kluky). Jsou super, strašně je zbožňuju. Ze mě se stal 

talentovanej, inteligentní, kamarádskej „hipík" s pár kily navíc (cca 10 kilo). Přeskočíme... 

Teď chodím na gymnázium, hraji na violoncello, bonga, kytaru, flétnu a klavír. 

Chodím do sólového a komorního zpěvu, maluji, jezdím na koních a hraji v divadle (muzikál 



i činohra). Mám spoustu super kamarádů, a to i ve škole. Jsem mluvčí třídy. Velice 

dominantní a soutěživý typ. Vznětlivý, hádavý, výbušný, vtipný, přátelský, usměvavý, 

impulzivní, emotivně založený, zasněný, filozofující, průbojný, ctižádostivý, nepořádný, 

citlivý, ochranářský, obětavý človíček se smyslem pro spravedlnost. Miluji zvířata a přírodu a 

bojuji za jejich práva. Nevěřím v boha. Věřím sobě a svému myšlení. Mám ráda rock, punk, 

metal, anarchy, muzikály, etno, africké bubny, jazz a mystickou hudbu. Nesnáším hloupé a 

omezené lidi. Nejsem rasista. Nesnáším omezování, takže miluji svobodu. Raduji se 

z maličkostí, ale mnohem radši rozdávám. Vždycky se postavím za lidi, které mám ráda. 

Miluji svého přítele, svoji mamku, svoje sourozence, moje prarodiče, našeho psa a zbožňuji 

své kamarády. Přeji si být v životě hodně úspěšná a chci, aby na mě mamka byla hrdá. Moje 

tloušťka mi nikdy nevadila. Nemám problém se seznamovat, jak se slečnama, tak 

s chlapcema. Nikdy jsem neslyšela od svých chlapců nebo od mých kamarádů jedinou 

narážku na moje kila navíc. S čistým svědomím prohlašuji, že se mám lOOx lip než některý 

vychrtlý, růžový pipiny. Jsem spokojená. Zhubnout chci kvůli divadlu a abych měla větší 

šanci se dostat na Jamu. Když to nevyjde a já věřím, že jo, tak půjdu na Fildu nebo na 

Veterinu. Jenže já vím, že to dokážu. Jsem člověk, který se životem proplétá s koutky úst 

nahoru. Takže, prostě, jsem šťastná!!! Strašně moc :-)))) 

Markéta, 14 let 

Je mi 14 let a vůbec na to nevypadám a určitě se tak i nechovám... Tím nemířím 

k tomu, že mám velké sebevědomí, ale prostě asi špatnou výchovu rodičů, ale to mně vůbec 

nevadí. Můj život byl až do sedmé třídy úplně normální - rodiče, pár kamarádů, škola atp. Do 

čtvrté třídy jsem byla hubená... pak jsem ale začala hrozně jíst, ani sama nevím proč... 

koncem páté třídy mně už došlo, že jsem oplácaná nebo spíš by se dalo říct vyžraná... Ale 

bylo mně to jedno... Nic se nezměnilo, kromě toho, že jsem se nevešla do těch kalhot, co 

jsem nosila předtím (ve čtvrté třídě). V šesté třídě mně to bylo taky jedno... Ale J a k už jsem 

psala, v sedmé třídě se najednou všechno změnilo... Na začátku září jsem potkala super 

kluka... Chodil o dva ročníky výš... Najednou jsem měla oči jenom pro něho a byla jsem do 

něho úplně zblázněna, jmenoval se Michal Fiala... Asi po třech měsících jsem zjistila, že se 

všechno kolem mě změnilo, moje známky ve škole šly aspoň o tři stupně níž... Nebyla jsem 

vůbec doma a každej den jsem vykouřila tři krabičky cigaret... Nechala jsem všech svých 

koníčků, včetně koní, jezdila jsem na nich pravidelně od pěti let... Většinu svého času jsem 

trávila v hospodě, jenom, abych mohla být jako on... Začala jsem hulit trávu, jenom proto, že 



on to dělal taky. Ze školy jsem chodila tak v deset večer domů... Rodiče jsem už přestala brát 

tak jako předtím, úplně jsem na ně kašlala. On mě ale nechtěl, protože jsem byla o dva roky 

mladší a byla jsem oplácaná... Ve škole jsem měla průser za průserem... a taky záškoláctví, 

chtěli mě vyhodit... 

Pak jsem začala chodit ven s jeho kamarádama ze třídy a najednou jsem se už 

nechovala jako 13-tiletý dítě, ale jako pubertální hovado, který chlastalo, hulilo, kouřilo atd... 

Z mých šesti kamarádů bylo najednou asi třicet, znala jsem najednou celý město, pořád to 

bylo jenom „ahoj", „ahoj", „čau", „pojď na pivko" atd... Tak jsem šla... V květnu, to jsem 

s Michalem skoro chodila, ale pak nic, jenom proto, protože jsem mu jeden den neřekla 

posvátný „ahoj". V ten den jsem byla úplně hotová, když mně to vyřídil... Přišla jsem ze 

školy domů a vzala si do ruky žiletky. Přála jsem si umřít, protože jsem si myslela, že bez 

Michala není život... Tak jsem se podřezala, pak mně ale v hlavě něco trklo, jako kamarádi, 

rodina a všichni blízcí, všechny ty zážitky atd... Takže jsem se na to vykašlala a ruku si 

zavázala před ránou, aby mně tam netekla krev. Musela jsem to někomu říct... své nejlepší 

kamarádce... Mamka to samozřejmě zjistila po chvíli taky... protože to uviděla... Ale bylo 

mně to jedno... Můj život byl prostě Michal... Byla jsem do něho zamilovaná. Pak jsem 

začala chodit s kamarádem, kterej mně hodně pomohl... Ale vedlo to k rozchodu... protože 

jsem milovala „JEHO"... Michala... Kvůli němu jsem jela sem... abych byla jako kost a kůže 

a líbila se mu. Tady mně ale teprve došlo, že Michal je naivní, puberťáckej debílek... a teprve 

tady mně došlo, jak jsem byla hrozná. Kvůli němu se mně změnil celej život. Vyhodili mě ze 

školy, takže chodím jinam. Rodiče na mě začali hrozně dohlížet a už mi nevěří. Ztratila jsem 

své dobré kamarády, ale už mně to došlo. Naštěstí. Mám jinýho kluka, sice ho nemiluju, ale 

mám ho hrozně moc, moc, moc ráda! Všechny moje kamarády mám už nazpátek, začínám se 

učit, abych se dostala na školu... Ale jsem zase ráda, že jsem přes něho dostala tolik nových 

super lidí a jsou to mí super kamarádi. Můj život jde od začátku a jsem velice ráda, a už bych 

takovou blbost nikdy neudělala. Sice Michala pořád miluju, ale za to mně vážně nestojí. 

Už jsem dostala rozum! 

Petra, 15 let 

Čím začít? Asi nepatřím mezi holky, který mají 15-ti kilovou nadváhu, ale přesto 

cítím, že bych pár kilo shodit měla. 

V naší rodině je to tak napůl. Můj taťka váží přes 100 kilo. Sám si občas stěžuje na 

bolesti kloubů, ale nijak zhubnout se nesnaží. Je spokojenej s tím, co má. Jí co chce a hýbe se 



kdy chce. Mamka má pěknou, souměrnou postavu, i když si občas stěžuje, že po porodu mýho 

bráchy už nikdy neměla tak hezký břicho. Můj 14-tiletý brácha je prostě dobře stavěnej. Je 

větší než já a má klučicí postavu. Je pravda, že od doby, co je v pubertě jí víc než já nebo 

moje starší sestra, ale všechno mu jde spíš do výšky. Pak jsem já, jako prostřední z nás dětí. 

Moje postava se mi přestala líbit asi před 2 lety. Ale už teď vím, že jsem si stěžovala 

předčasně! Všechno to vlastně začalo, když moje, teď už 19-tiletá začala před asi třemi až 

čtyřmi lety přibírat. Porovnávala se se mnou, což je samozřejmě nesmysl, protože já v té době 

měla ještě hodně dětskou a spíš hubenou postavu. Měla mindráky a pak začala hodně cvičit. 

Nechtěla ale cvičit a hubnout sama, a tak jsem začala s ní. Pak, asi před 2 lety, jsem si i já 

začala připadat tlustá a přitom z fotek vím, že tou dobou jsem měla dost hezkou postavu. 

Moje sestra po dvouletém úsilí prodělala anorexii. Sice jen slabší formu, ale stejně. Dostala se 

z toho sama a začala jíst cokoli. Od té doby má pěknou, i když velmi štíhlou postavu. No a já 

začala jíst s ní. Vždycky jsme měly spolu dobrý vztah a já v ní viděla tak trochu svůj vzor. 

Ona byla pořád stejně hubená, ale já jsem začala závratně přibírat. Je to asi rok, co mi došlo, 

že už je dávno pryč doba, kdy jsme si stouply před zrcadlo a říkaly si, co všechno bychom 

měly společně zhubnout. Tou dobou to bylo tak, že ona chtěla mít větší prsa (jako mám já), 

ale já už svoji postavu nechtěla. Sestra si naštěstí uvědomila, že teď je doby, kdy potřebuju 

pomoct shodit já. Začaly jsme spolu chodit cvičit. Pak jsem se dozvěděla o Bludově. Došla 

jsem si za svou lékařkou a požádala ji, jestli by mě sem mohla poslat. Musela jsem ještě za 

doktorkou na endokrinologii, ke které chodím, protože jsem (zřejmě v souvislosti s mojí 

špatnou činností štítné žlázy) začala chodit, protože jsem měla reťlux žaludku. Ta mi to také 

povolila. Teď jsem tady, je už konec 6ti týdenního pobytu a já od doby, co jsem se cítila tlustá 

zhubla 7 kilo. Teď bych chtěla postavu už jenom zpevnit, možná tak 3 kila ještě shodit, ale 

jsem už celkem spokojená. Vím, že mě moje sestra zase podrží a ten zbytek mi shodit 

pomůže. 

Ve škole jsem s nadváhou nikdy problémy neměla. Jednu dobu jsem se sice styděla 

chodit jen v triku a nosila jsem pořád mikinu, ale pak mi došlo, že je to jedno. 

Teď vím, že já i moje sestra jsme dvě různé a VELMI ROZDÍLNÉ osoby a už nás 

nesrovnávám. Ani fyzicky, ani psychicky nejsme, ani nebudeme stejné. A je to dobře. Ona 

chce od života jiné věci než já. Ale díky ní vím, že ségry si mají pomáhat. U nás dvou to platí 

určitě. Ona sice nemá moc v oblibě moji nejlepší kamarádku, ale respektuje, že je to člověk, 

se kterým si rozumím nejvíc. Možná na ni i trochu žárlí, ale to už snad přešlo od doby, co 

jsme si zvykly trávit každá svůj volný čas podle sebe: se svými kamarádkami, kluky a 

s partou. A je nám moc příjemný, když si (což děláme pravidelně tak dvakrát či jedenkrát 

týdně) zajdeme spolu na kafe a popovídáme si o všem možném. Ona už s námi nebydlí, ale 



chodíme obě na stejnej gympl a vídáme se i mimo školu - DOST ČASTO. Občas jdeme spolu 

i mezi její nebo moji „partu". Doufám, že nám tenhle bezva vztah vydrží, protože se jedna bez 

druhé neobejdeme. 

Lenka, 14 let 

Moje kila navíc 

Já sama za sebe můžu říct, že jsem měla i nějaký ty problémy, ale ty jsou už dávno 

pryč. To je tak problém z 1., 2. a 3. třídy. To byli všichni (hlavně kluci) ještě nerozumní a 

mysleli si, že když je někdo o malinko tlustší než oni sami, že se mu musí hned smát a říkat 

o něm věci, které mu ubližují a které hlavně nejsou pravdivé. 

Nikdy jsem nebyla tlustá. Teda až do 11 let. Pak jsem ztloustla. Nejsem sice tlustá, spíš 

jen oplácaná, ale i tak jsem prostě jiná než ostatní. Ale i tak, i když jsem byla ještě před rokem 

nejtlustší ze třídy, přestali mi říkat takový ty věci, že jsem tlustá a podobně. Ve třídě máme 

holku, která je o něco méně tlustší než-li já a říkají jí špekáčku a mně ne. 

Já to nikdy nepochopila a snažit se to pochopit nebudu, prostě jsem měla štěstí, že vše 

špatné - nadávky, pro mě přestalo. Ale teď budu vyprávět, jak jsem se dostala sem - do 

Bludova!!! 

Zhruba před rokem jsem poznala skupinu Green Day. K narozeninám jsem si moc 

přála jejich cd. Měla jsem zase jednou to štěstí a taky moc hodnou babičku. Do toho cd jsem 

se úplně zamilovala. Asi tak půl roku na to, možná, že i dříve, jsem se začala o tu skupinu 

hodně moc zajímat. Sehnala jsem si i starší cd a nějaké informace o ni. A znova, asi tak čtvrt 

roku na to, jsem chtěla (a chci) elektrickou kytaru. Měsíc na to jsem měla preventivní 

prohlídku u lékařky. Ta měla na nástěnce obrázek lázní na hubnutí. Máma dostala nápad, že 

bych tam mohla jet. Já jsem nejdříve souhlasila, ale pak jsem náhle změnila názor. Ale už bylo 

pozdě. Máma přišla do mého pokoje (asi o měsíc později) a v ruce držela jakousi obálku. 

S úsměvem na tváři mi řekla, že mě přijali do lázní. V ten moment mnou proběhla myšlenka 

„A CO TEĎ!!!". Začala jsem řvát na mámu, že nikam nejedu a strašně jsem se rozbrečela. 

Mámě jsem ten dopis vyrvala z ruky a roztrhala ho! Mámě to moc nevadilo, asi o 3 dny 

později mi řekla: „Chceš tu kytaru? Tak musíš jet do těch lázní!" já nevěděla co teď. Mít 

kytaru nebo ne? A já tu kytaru tak moc chtěla. Přišel nám dopis a v něm bylo napsáno, že 

15. 8. mám nastoupit do lázní s číslem 174. A zase mnou projela myšlenka: „Vždyť to je jak 

ve vězení: Nástup, odchod a číslo vězně". No co, snad to tak nebude v těch lázních vypadat a 

ouha, ono to tu jak ve vězení vypadá. Naštěstí za 4 dny už jedu domů. Ale i tak jsem tu utrpěla 



veliká traumata. Téměř úplná ignorace sester a hlavně vrchní. Ale i toho, že doktor, ke 

kterému chodíme na vizity je obyčejnej „gynekolog". A když s náma mluví, tak nám kouká na 

prsa a říká nám, že bysme si je měly masírovat, aby byly stále krásný. Ale když vám je blbě, 

tak ani neví, co vám je řekne, že si máte vzít ibalgin. Nebo když se zraníte, tak řekne: „To je 

z toho, že jsi tlustá!". A tím pro něj všechno končí. Taky, všichni kromě našeho III. oddělení 

byli venku a my jsme tvrdly vevnitř jako v akvárku. A když jsme řekly, že taky chceme jít 

ven, tak nám sestry odpověděly, že se po druhé večeři na hřiště už nechodí. Tak proč ostatní 

na tom hřišti byli? To nás pak nutí utíkat ven a nebo aspoň si sednout na schody. Pak je ale 

nevýhoda, protože dostaneme Zápis. Vím, že to je velmi zmateně napsané, ale psala jsem to, 

co mi hned přišlo „pod jazyk". 

Já se bojím vrátit domů.. Ne kvůli rodičům, ale kvůli babičce. Ona se mně směje za to, 

že jsem musela jet pryč do lázní, abych zhubla.. Napsala mi asi 10 dopisů a ve všech psala 

skoro totéž - „Škola, že nejsi doma. Kukuřici, kterou jsem s Lucinkou a Míšou (sestřenice) 

zasadila už vyrostla. Lucince moc chutnala. Byla sladká jako med". V posledním dopise mi 

napsala: „Teď na týden jedeme na chalupu. Škoda, že nejedeš taky. Teda nevím, jestli máš 

rybářský lístek. Ale jestli ne, tak kapra koupíme - a nebo radši si snad koupíme dietního 

pstruha". A ještě předtím napsala: „Tak je posvícení. Napekla jsem koláčky. Lucince a Míše 

moc chutnaly. A litovaly, že tu nejseš". Já myslela, že se rozbrečím, i když mi nechutnají 

koláčky, tak jsem věděla s jakými myšlenkami mi babička ten dopis psala. Mě to strašně trápí 

a nevím co s tím a teď mám pocit, že jsem poražená a že ona nade mnou vyhrála. Já nemůžu 

nic říkat a když tak mi zrovna teď nikdo nepomůže!!! 

Tak doufám, že to je vše, co jsem chtěla napsat. 

Jinak toho vím moc, ale nedokážu to napsat, i když se mi lépe píše než-li mluví, tak za 

to se asi omlouvám. Tak doufám, že to bude opravdu stačit. 

S kamarádama žádný problém nemám. Mají mě rádi takovou, jaká jsem, i s těma 

17 kg navíc. Mají na mně rádi moje chování a sebedůvěru ve veřejném životě. O mých 

problémech ví jen má nejlepší kamarádka. 

Veronika, 15 let 

Já... 

Já s mojí nadváhou mám moc, moc velké problémy :-( ! Když jsem byla malá, tak 

jsem byla docela hubená. (Nikdy „nebudu" úplně hubená, protože to mám prostě vrozený, 

mám hodně velké lícní kosti a tím pádem mám kulatý obličej :-( , a kdybych zhubla, tak 



nebudu mít hubenou postavu jako mají modelky, ale bude prostě ROBUSTNÍ TYP :-() . Ale 

potom jsme se s mamkou přistěhovali k babičce a ta mě začala vykrmovat a mně se to 

samozřejmě hróózně líbilo! No prostě, potom už to jelo, že? - sladkosti, přejídání atd. Ve 

školce jsem slýchávala hodně posměchu :-( . Dvakrát jsem vyzkoušela dětské lázně pro 

obezitu v Javorníku, podruhé tam se mnou jela kamarádka a tam jsme slyšely taky spousty 

nadávek! (Nevím, proč to dělají? Vždyť je to hnusný! A já mám potom hodně velký depky). 

No, potom jsem šla do první třídy - to jsem byla pořád tlustá! - taky samý nadávky: „Jsi jak 

tlustý prase", „bečko sádla", „kole" a další...). V páté nebo šesté třídě se to nějak zklidnilo 

(co jsem se koukala na školní fotky, tak jsem tam moc tlustá nebyla, měla jsem břicho, ale ne 

takový, rozumíte mi?). Takže se tedy ty nadávky uklidnily. Až v polovině osmé třídy, kdy 

jsem měla moc, moc velký psychický problémy. Vystřídala jsem 2 psychiatrické léčebny, 

vyzkoušeli na mě snad miliony prášků - antidepresiva. A já jsem svůj stres zaháněla jídlem a 

poškozováním se. Což znamená, že jsem za rok nabrala 30 kilo :-( . Byla jsem hodně 

změněná, byla jsem nebo já vlastně ještě pořád jsem o hodně jinačí než jsou spolužáci a další 

lidi v mém věku - jsem jinačí než „oni"! 

Nenávidím se, nenávidím to, jak vypadám, to, jak koktám, to, jak žiju, to, jak se 

chovám. Prostě je to HNUS!!!!! 

A „ONI" si toho všimli, což byla dost drsná zkušenost! Celých 8 hodin ve škole jsem 

slyšela, jakej jsem kamion, almara, prostě spousta nadávek a já jsem moc, opravdu MOC 

trpěla (mám jinačí vnímání než mají oni, takže jim to možná ani tak nepřišlo, nebo se prostě 

pobavili a vybili se na mně svoji energii, ale vůbec nepomysleli na to, že já jsem tady taky a 

všechno tohle mě moc trápí a bolí! :-(). Já jsem přišla domů s ubrečenýma očima, první na co 

jsem se vrhla byl můj pejsek „DENISKA". Kdyby se stalo ještě něco jí, tak se už určitě 

ZABIJU. Druhý na co jsem se vrhla bylo jídlo, kterým jsem se přejedla, tím pádem jsem se 

uklidnila nebo když to nebylo jídlo,tak to byl skalpel, se kterým jsem si dělala nový rány na 

těle! Je to hnus! Nenávidím tenhle svět, nenávidím sebe a lidi kolem :-( . Jediný na kom mi 

opravdu, ale OPRAVDU záleží je Deninka! Chce se mi brečet, když vám to povídám při 

představě na minulost! Současnost! Doufám, že budoucnost bude aspoň trošičku lepší, byla 

bych za to moc vděčná! :-) 

Je mi 15 let a myslím, že tady už brzo nebudu! Ale to už je kapitola úplně o něčem 

jiným. Prostě mám s nadváhou velké problémy, nemohla jsem na sebe sehnat normální 

kalhoty, ale teď jak to vypadá, tak je seženu raz dva :-) ! Doufám, že těch 10 kilo půjde aspoň 

malinko vidět a třída mě přestane buzerovat! :-( 



Daniela, 14 let 

Já mám s nadváhou docela problémy. Doma mi mamka říká, že bych se měla snažit 

zhubnout, že vypadám jako koule. Ve škole se mi spolužáci (hlavně kluci) smějí a říkají, jak 

jsem tlustá a mívají někdy i různá přirovnání. Jednou mě ve škole úplně rozbrečela jedna 

učitelka. Holky o mně na tabuli napsali, že jsem kráva, hroznej špekoun a podobný výrazy. 

A ona, ne aby vynadala holkám, tam začala mluvit o mně taky v tom smyslu, že jsem tlustá. 

Jak byla naštvaná, tak se začala navážet i do mýho taťky, protože ho taky kdysi učila a měli 

školní sraz a tam ji pozvali na panáka Ferneta a ona se z toho opila. Řekla o mým taťkovi, že 

ho furt před sebou vidí s flaškou Ferneta. Já jsem to nevěděla a tak jsem byla z ticha. Pak 

když jsem to říkala mamce a ta mi řekla, jak to bylo, že toho Ferneta měla v ruce ona (ta 

učitelka). Teta mi jako mamka říká, abych se snažila zhubnout. Mě osobně to taky štve, ale 

nikdy nemám vůli krotit se v jídle a přes den alespoň půl hodiny cvičit. Jinak raději přehlížím, 

jak mi všichni nadávají. Teď si, ale říkám, že v hubnutí musím pokračovat. Chci zhubnout do 

své optimální váhy. Musím se snažit a pak se mi snad nikdo smát nebude. Chci si na sebe 

koupit i normální, moderní kalhoty. 

Štěpánka, 16 let 

Moje kila navíc 

Popravdě řečeno s tím moc problémy nemám. Jsou to spíš problémy ve mně. Já jsem 

vždycky tlustá nebyla. Asi před třema lety jsem byla dost dlouho nemocná, asi měsíc jsem 

měla zápal plic. Pak jsem se uzavřela sama do sebe a říkala si, že jsem hnusná a tlustá. Čím 

víc jsem chtěla zhubnout, tím víc jsem se přejídala a tloustla. Rodiče měli svých problémů 

dost s mým bráchou, který věčně dělal problémy. Například nám zastavil v zastavárně 

všechny cenné věci a prohrál je v automatech. Naši si potom napůjčovali peníze, které neměli 

jak splácet. Někdy to bylo tak strašné, že měsíc v kuse jsme pomalu neměli co jíst. A vlastně 

pro mě jídlo bylo jedinou útěchou. Proto, když mamka nakoupila, tak jsem toho snědla co 

nejvíc, abych si to vynahradila a připravila se na další takový měsíc, kdy jsem takřka nic 

nejedla. Ve škola (na základce) to bylo fajn. Měli jsme skvělý kolektiv, jak holky, tak kluci. 

Na střední se na mě šíleně navalilo učení a já nestíhala, rapidně se mi zhoršil prospěch. To 

jsem zase řešila jídlem. Na střední škole nejsou moc dobří kamarádi. Já sice chápu, že se zas 

moc neznáme, ale když jste jediná tlustá, tak je to dost deprimující, když vám to dávají různě 

najevo. Když jsem sama, tak se chovám úplně jinak, než když jsem v kolektivu. Je to asi 



mnou. V kolektivu si nechám lecos líbit (třeba když mi spolužák podtrhnul židličku a já si 

kecla na zadek před celou třídou, sice se všichni smáli a možná to i komicky vypadalo, ale 

mně to směšný rozhodně nepřipadalo - ještě když to nebylo poprvé). 

I babička s dědou mi rozhodně na náladě nepřidají. Od malička upřednostňovali moji 

sestřenici přede mnou a bráchou. Já sice chápu, že bydlíme daleko, že se nevídáme, ale o tolik 

větší radost by měli mít,když přijedeme. Už ve dveřích, když přijedeme, tak se nás ptají, kdy 

odjedeme. Mojí sestřenici říkají, že je to jejich hvězda a tak a že bych měla zhubnout, abych 

vypadala jako ona. Leze mi to fakt na mozek. 

Pro Bludov jsem se rozhodla z vlastní vůle, protože chci všem dokázat (hlavně teda 

sobě), že na to, abych zhubla, mám. Až tady jsem pochopila, že nejsem sama, kdo má 

problémy, protože jsou tu i holky, který mají mnohem horší problémy a že jsou to super holky, 

když se s nima lip poznáte. Poznala jsem tu holčinu, která je něco jako senzibil a ona mi 

strašně moc pomohla. I když jsem ji tolik neznala, řekla jsem jí takový věci, o kterých neví 

i moji nejbližší. Hrozně moc mi pomohla a taky jí moc děkuju, že mě vyslechla a poradila mi. 

Lída, 16 let 

Moje kila navíc 

Je spousta věcí, které mě napadají při větě „moje kila navíc". V první řadě bych se 

měla zmínit, že na obezitu trpím už 5 let. Asi v 7. třídě jsem začala přibírat. Nebudu se 

zmiňovat proč, protože je bolestivé vracet se k určitým věcem. Tehdy jsem si myslela, že to je 

v pohodě a dále už přibírat nebudu. Opak byl bohužel pravdou. Teď je mi skoro 17 let a má 

míra dosáhla docela velkých rozměrů. Pociťovala jsem vždy bolest z toho, že jsem jiná, ale 

snažila jsem si to moc nepřipouštět. Až jednou jsem s tím měla hodně velké problémy. Víte, 

kdy se to stalo? Tehdy, když mi to začalo říkat okolí. Stále jsem se utěšovala různými 

výmluvami, ale vymlouvat se nedá až do smrti. Začala jsem si uvědomovat, že s tím musím 

něco udělat. Pokaždé jsem si představovala, jaké to bude až budu štíhlá, ale zatím se mi to 

nepovedlo uskutečnit. Problémy se začaly vršit a na mě toho bylo najednou moc. Rozhodla 

jsem se proto jet do lázní. Posud nevím, jak to se mnou dopadne, ale jedno vím určitě. Nikdy 

už nechci zažít bolest, kterou jsem musela den po dni procházet ve škole. Nejen, že se mi 

spolužáci smáli, ale dokonce mě napadali, vyhrožovali mi apod. Dále jsem pociťovala i odpor 

jiných např. Učitelů a hlavně kluků. Řeknu to jednoduše „nikdo nepochopí ani z toho, co mu 

napíšu jaké to je být tlustý, dokud si to sám neprožije". Můžu Vám aspoň pomoc trochu to 

přiblížit. Je to něco, co vás pomalu svírá a i když někteří tvrdí, že jim jejich vzhled nepřekáží. 



lžou a to ne jen sami sobě, ale i ostatním. To je asi všechno, je to prostě velmi těžká věc, která 

se nedá tak lehce popsat. Je to jen samá bolest. 

Např.: Bratr si našel před 2 roky přítelkyni, která je ve stejném věku jako já. Problém 

je v tom, že ona je štíhlá. Od té doby se ke mně bratr chová úplně jinak. Dává mi znát, že jsem 

tlustá atd. Myslím, že ho změnilo to, že najednou začal stejně jako ostatní vnímat to, že jsem 

jiná. Nebo prostě chce, abych si to uvědomila a začala s tím něco dělat. 

Vendula, 14 let 

Jako malá jsem si to moc neuvědomovala. Moji rodiče se rozvedli, když mi bylo asi 

6 let. Hodně jsme se stěhovali a já s bratrem jsem nakonec zůstala s tátou, takže jsem 

vyrůstala a pořád žiju bez mámy. Když jsem nastoupila do školy, do které jsme chodili 

s bratrem až do páté třídy (brácha je o 1 rok starší), tak mě tam kluci začali nadávat, že jsem 

tlustá. A já jsem se uzavřela do sebe, nikomu jsem o tomhle problému neřekla, ani učitelkám, 

ani rodině, takže jsem to dusila v sobě. Věděly to jenom moje dvě kamarádky, které mi 

pomáhaly. Ti kluci se pomalu, ale opravdu pomalu začali lepšit. Když jsem byla už v páté 

třídě, tak jsem se bála přestoupit do města do jiné školy. Rodině jsem říkala, že se tam bojím 

kvůli učení, ale bylo to jinak. Já jsem se bála, že tam budu procházet tím samým a možná 

i něčím horším, čím jsem si už prošla. Tak jsem nastoupila do 6. ročníku do třídy D, ve které 

jsme byly holky z tý předešlý školy (já, Andrea, Lucka a Sabina, které bydlí ve stejné vesnici 

jako já). Samozřejmě i ti kluci, co byli v téhle „nové" třídě se do mě naváželi, že jsem tlustá. 

Jenomže mě časem poznali a většina kluků mě před ostatními začala bránit. Kvůli tomu, že mi 

ve škole nadávali jsem doma hodně brečela, ale tak, aby to jiní nezpozorovali. Potom, když 

jsem zase měla depresi, tak stačilo málo a já kvůli úplný blbosti vyjela na bráchu nebo 

dokonce i na tátu a vykřičela jsem svůj vztek na ně, i když za to nemohli. Mně se sice ulevilo, 

ale potom jsem si vyčítala, že jsem to udělala. A tak to šlo pořád dokola. Protože bydlím 

i s babičkou, která je trošku staromódní a s dědou, takže jsem vystupovala jako samostatná. 

Pomáhám se vším doma - vařím, uklízím atp. Takže jsem si dětství moc neužila. I když bych 

chtěla být jako normální holky. Já jsem jim i záviděla, že jsou hubení, že vyrůstali s mámou, 

mohli si hrát, měli prostě bezstarostné dětství. Teď jsem v deváté třídě. Učení mi jde výborně. 

Ale došlo ke zvratu. Jako už několikrát předtím jsem se pohádala se svojí kamarádkou 

Sabinou. Jenomže tohle nebyla ta obyčejná hádka. My jsme si nadávaly, prostě to bylo dost 

příšerný. Kluci ve třídě se samozřejmě postavili za mě. Brácha a ostatní kámoši z vesnice se 

postavili taky za mě. A nakonec to dopadlo tak, že ta Sabina šla po prázdninách na jinou 



školu. Sice jsme si spolu podaly roce, ale já jsem si dávala a ještě dám vinu za to, že odešla. 

Já jsem musela být ve třídě nejlepší v učení, protože jsem si myslela, že to je jediný způsob, 

jak získat obdiv. Byla jsem naštvaná, když někdo dostal lepší známku než já. Ale teď už vím, 

že to není ta nejdůležitější věc na světě. S klukama jsme kamarádi a je to super. Teď mám 

obavy z toho, jak mě vezmou spolužáci na střední, ale doufám, že dobře. 

Jitka, 15 let 

No jo, moje obézní maličkost a lidi kolem mě. Fakt super téma... 

Co se týče mých kamarádů, záleží mi na tom, aby to nebyli takoví ti povrchní, 

dementní týpkové, co se každému jen posmívají, když má nějaké to kilo navrch. Mně osobně 

se líbí lidi, kteří jsou vyrovnaní, inteligentní, ať si s nimi prostě a jednoduše mám o čem 

povídat a nenudím se s nimi. Nesnáším holky, co si myslí, že mít 40 kg při výšce 170 cm je 

normální. Povrchní a vychrtlá - to je přesně to, co nechci. Kamarádů mám docela dost. 

A v poslední době zjišťuju, že i víc kluků, než holek. A ani mi to nevadí. Rodičům taky ne. 

Těm spíš vadí moje špeky. Sice jsem na nápad jet sem do lázní přišla sama, ale moje matka 

mě sem docela hnala. Už předtím mě „buzerovala", že jsem tlustá, špekatá a sádelnatá, a že 

necvičím, jenom sedím a jím. Akorát, že ona vidí jen to, co dělám, když přijde z práce domů. 

Teda - co jsem dělala tak před třema rokama. Možná dvěma. Teď tak nežeru, a než přijdou 

všichni z práce, cvičím. Jenže to oni nevidí. A co oči nevidí... 

Taťka to bere lip. Sice říkal, že bych s tím něco měla dělat, ale zas takový jako 

u mamky to nebylo. Je sice pravda, že se s rodičema i s dvěma bráchama dost často hádáme, 

třeba i několikrát denně (spíš řvou oni na mě, protože já své matce to, že je kráva, prostě říct 

neumím), ale snad to teď bude lepší, když jsem zhubla těch 9 kg. 

Ve škole mi sice kluci nadávali a dělali si ze mě srandu, že jsem tlustá bečka, ale 

vcelku jsem s nimi vycházela. Celkem vzato, oni si na každé holce něco našli. Jinak to bylo 

docela v pohodě. 

„Moje parta" - což je asi deset holek a dvacet kluků - to bere úplně jinak. Všechno to 

jsou pohodový lidičky (teda až na jednu slepici, která se jmenuje Markéta), kterým nic nevadí. 

Žádné módní trendy se u nás nevedou (znovu až na Markétku, vůbec nevím, jak se k nám 

dostala), tenisky, triko, ošoupaný kalhoty jsou všední záležitostí. Nejlepší kámoš, o kterého 

Markéta (blondýna, dokonalá 90-60-90, ale taková ta rozmazlená pipka) usiluje, řekl, že jsem 

mnohem sympatičtější než ona. Řeknu teda, že mě to tak potěšilo, že jsem se celý následující 



týden smála, jako sluníčko. A to je u mě co říct. Jsem totiž spíš pesimista. Sice se ráda směju, 

ale vždycky hned zvážním. Asi moc přemýšlím :-)). 

V tělocviku jsem měla mindráky, že jsem nejpomalejší ze třídy, ale tady v lázních se to 

změnilo. Je ze mě úplná sportsmanka. Většina holek je ještě větší dřevo než já. Ne, fakt, 

prostě zjišťuju, že mi třeba míčové hry a posilování doopravdy jdou. A začalo mě to už 

i bavit. Mám ze sebe lepší pocit, přestože mi pořád padají džíny a každou chvíli na někoho 

vyletím, ale prostě jsem více happy, páč se na mě už dá i koukat:-)). 

Někdy si říkám, jaké by bylo být tou obyčejnou holkou, která si může dovolit nosit 

minisukně a krátká tílka, avšak vždycky nakonec dojdu k tomu názoru, že jsem vlastně ráda, 

jaká jsem. Jinak bych taky možná skončila jako ta povrchní a nafoukaná Markéta - pár lidí ji 

obdivuje, ale většina... 

Vážím si lidí, které zajímá, jaký je člověk uvnitř, a ne na povrchu. 

Mirka, 14 let 

Vztah okolí ke mně 

Myslím si, že okolí má ke mně takový zvláštní vztah. Třeba kamarádi. Někdy jsou na 

mě hodní, někdy nejsou. Pamatuju si třeba dobu, kdy jsem chodila do první třídy. To už jsem 

byla trochu oplácaná. Dodnes nevím, proč se mě někteří štítili. Nadávali mi a dokonce jsem 

na nějakou chvíli zažila na vlastní kůži, co je to šikana!!! Jeden nejmenovaný spolužák mě 

dokonce mlátila a kopal do mě. A to jsem třeba jen prošla okolo lavice, kde seděl. Možná mě 

nesnášel jen proto, že nejsem hubená. Byla jsem hubená v době, kdy jsem chodila do školky. 

To jsem byla malá, droboučká holčička. Tak to pokračovalo až do asi šesté třídy. To jsem 

chodila domů s modřinami a mamka se mě vyptávala, od čeho to mám. Vždycky jsem řekla, 

že jsem se o něco bouchla. Mamce to začalo být divné. Ten, kluk, co o něm píšu, mě i slovně 

napadal. Jenže mamka to vždycky řeší a já jsem pak ve škole za idiota. Ale naštěstí ten kluk 

už odešel na gympl, a tak má od něj konečně pokoj. I když ne tak docela. Vždycky mě ale 

mrzí, že se ke mně někdy chovají, jako kdyby mi bylo pět let. A taky mě dost mrzí to, že se mi 

smějí při matice. Jsem totiž dyskalkulik. Dost často mě taky pomlouvají. Jenže to vždycky 

poznám buď podle toho, že je vidím, jak na mě koukají a povídají si o mně a nebo je slyším. 

Dodnes mě to mrzí. Ale co můžu dělat. Nic. Někdy bych si přála, aby se mi změnil život tak, 

abych s ním byla spokojená. Ale vím, že to nejde. Ve škole jsem měla peklo. Snad v deváté 

třídě to bude lepší. Myslím si, že na základku budu mít většinou špatné vzpomínky a těch 

dobrých bude jen pár. Snad na učňáku, kam chci jít, to bude lepší. 



Jana, 14 let 

Já a moje okolí 

Já nikdy problém s chováním okolí ke mně neměla. Do té doby, než jsem přešla na 

onu školu. Tím to začalo. Do té školy chodím od druhé třídy. Jméno školy raději neuvádím. 

Nevím proč, ale možná je to i kvůli nadváze, mi spolužáci říkali, že beru drogy. Ale já mám 

atopický ekzém. A pak se mi různí spolužáci začali posmívat. Jenže teď se přidaly i holky ze 

třídy. Jsou namyšlený a štíhlý a tak si myslí, že jsou nejlepší a na city ostatních ohledy 

neberou. A když se mi líbí nějaký kluk, tak mě nechce většinou jen kvůli mé postavě. Jenom 

tři kamarádky ze třídy se se mnou baví v pohodě, ale i tak nevím přesně co si o mně myslí 

nebo co si pak říkají, když s nima nejsem. I učitelé mají ke mně někdy připomínky. To je asi 

vše z mé školy. 

Teď téma „rodina". Maminka a babička nikdy nic neřekli, až na to, že kdybych zhodila 

10 kilo, tak že bych byla hezká holka. Ale to mi moc nevadí nebo mě to nijak nemrzí. Horší je 

to s mým tátou. Teď máme sice ještě dvě děti (dvojčata). Ale myslím, že to moc nezměnilo. 

Někdy mi táta sprostě nadává a říká mi bečko a tlustoprdko. A podobný slova. A děda, ten 

taky nic neříká. S dědou si hodně rozumím. I když v poslední době to je trochu horší. Ale ne 

v ohledu na mou postavu. Je mi už 14 let a myslím, že to bude lepší až budu na střední škole. 

Teda, aspoň jsem tak o tom slyšela. Ve většině případů je to prý na základce horší, že tam jsou 

90-60-90 a myslí si, že jsou prostě nejlepší a nejhezčí a většinou si to myslí i kluci. A na 

střední škole je to prý jiný, že na to, jak kdo vypadá, kolik kdo váží, lidé nekoukají. A tak 

doufám, že to tak bude. Toť vše. Jinak si myslím, že v mé rodině na mě v hubnutí nijak netlačí 

a naopak mi jídla dopřejí. 

Katka, 14 let 

Nejvíc jsem přibrala, když jsem se vrátila z lázní. A přibírala jsem, co jsem chodila na 

základní školu. Mám dvě starší sestry. Pokaždé cestou do školy mi něco kupovaly a cestou ze 

školy taky. Snad to bylo, aby mi udělaly radost. A tak jsem tloustla a tloustla. Doma mi nikdy 

nenadávali. Vždycky jsme se jen z legrace se sestrami pošťuchovaly. Ta nejstarší sestra byla 

vždycky štíhlá, ta prostřední sestra byla taky oplácaná jako já, ale pak najednou vyrostla a je 

už taky štíhlá. Rodiče taky nemají potíže s obezitou. Mamince šly vždycky kila navíc 

zhubnout. Ve škole mi ale nadávali. Nebyla jsem sice nejtlustší, ale i přesto mi nadávali. Když 

se mi ve škole někdo líbil, tak jsem to nikdy neřekla, protože jsem věděla, že by mě 



odpálkoval s tím, že jsem tlustá. Nejhorší to ale bylo u mého příbuzného. Byla jsem tam celé 

prázdniny, protože jsme opravovali byt. Od něho jsem jela rovnou do těchto lázní. Pořád jsem 

poslouchal, jak jsem tlustá, a že do těch lázní stejně jedu zbytečně, že to určitě zase naberu 

zpátky. Pomalu jsem měla strach si říct kolik si dám jídla na oběd. Mám toho dotyčného 

příbuzného hrozně ráda, a tohle mi děsně vadí. Mu hodně záleží na tom, abych to jednou 

někam dotáhla (ve škole). Vždycky jsem to dělala pro sebe, rodiče a toho příbuzného. I přesto 

všechno ho mám hrozně ráda. Pro mě samotnou taky nebylo příjemné mít kila nahoru. Nikdy 

jsem se necítila dobře mezi ostatními kamarády. Protože byli hubení. V tělocviku jsem nikdy 

nevyšplhala, neudělala výmik a různé jiné cviky se mi taky nedařily. Byla jsem tlustá! 

Nemohla jsem se oblékat, jak jsem chtěla. Bála jsem se, že se mi budou ostatní smát. Styděla 

jsem se za to, že mám kila nahoru. Teď jsem ráda, že jsem trochu štíhlejší. I když jen asi 

o 8 kg. Teď se toho pro mě moc změnilo. Můžu se oblékat, jak budu chtít a nebudu se muset 

rozmýšlet, jestli se mi ve škole nevysmějí, když si obléknu to nebo ono. Můžu častěji nosit 

sukni, atd., atd. Rozhodně chci ještě něco zhubnout, abych se cítila ještě o něco lépe. 

Julie, 14 let 

Mít nadváhu není jednoduché se s tím smířit. Ale jestli máte rodinu, kamarády, tak to 

jde. Musíte si je něčím získat, třeba jako já svým humorem :-) . Když jsem začala chodit do 

školy, bylo to pro mě velmi těžké. Děti se mi posmívali, ale po několika letech už to bylo 

dobré. Mamka mi vždycky říkala: „ať jsi tlustá nebo hubená, buď vždy sama sebou". A to teď 

já jsem. Když hledáte kluka, trvá to dlouho. Ale kluk jednou pochopí, že na ty hubený nic 

není a že jim půjdou jen po penězích (myslím takové ty fiflenky :-)). 

Martina, 13 let 

Je to strašný mít nadváhu. Všichni tě odsuzujou, přitom ani neví, jaká jsi uvnitř. 

Kamarádi mě mají rádi takovou, jaká jsme. Rodiče taky, akorát táta má s tím trochu problémy. 

Chtěla bych zhubnout, abych se líbila klukům a ostatním kolem mě, aby mě hned 

neodsuzovali. Moje kila navíc mi berou kamarády, možnost poznat takovou tu dětskou lásku. 

Největší přátelství. Nadváha mi akorát dává samotu! Bere mi mé sny, má přání. A vše po čem 

toužím. Problémy jsou to velké, ale nerada se s mma svěřuju. 



Hanka, 17 let 

Kila navíc mají více negativ než pozitiv. Ze strany bratra se mi dostávalo hodně urážek 

a ponižování. Cekala jsem, že mi s hubnutím pomůže, ale on jen přihlížel, jak kila přibývají a 

jeho narážky rostly a stupňovaly se. Nyní, když mu došlo, že se snažím s nadváhou bojovat, 

mě začal obdivovat. 

Na základní škole jsem zažila šikanu ze strany všech spolužáků, ale nyní jsem na 

obchodní akademii, kde se nic podobného neděje. Mamka. Moje opora. Má sice nějaké to kilo 

navíc, ale pomáhá mi ve všem a nikdy mě neodsuzuje. 

Obezita je hrozná věc. Hubne se pomaleji než se přibírá a hlavně ty zdravotní 

problémy. Dva týdny po příjezdu do lázní jsem zjistila, že trpím nestabilitou kolene. 

Způsobila to obezita, kterou jsem začala řešit moc pozdě. S kolenem už to nešlo zastavit. Ale 

na druhou stranu, před hubnutím jsem trpěla vysokým tlakem. Nyní jsem zhubla 10 kg a tlak 

mi klesl na normu. Dnes se cítím lépe. Vydržím více sportu, tlak mi nekolísá a i bolest kloubů 

ustupuje. 

Nyní se budu snažit, abych dosáhla ideální váhy, tedy 6 1 - 6 6 kg. 

Amálie, 15 let 

Moje kila navíc nevadí mým rodičům, ani sestře a ani nikomu blízkému. Kamarádi a 

kamarádky mě berou takovou, jaká jsem a nikdy se mi neposmívali, ani mi neříkali, abych se 

sebou něco dělala. Jenom, když jsem byla na základce, tak mě pořád nadával a smál se mi 

můj spolužák. A přitom je tlustší než já. Já jsem ze začátku kvůli tomu chodila domů 

s pláčem, ale potom jsem si zvykla a už jsem jeho nadávky a posměchy ignorovala. Nejdřív 

mi to ani nevadilo, že jsem tlustá, ale po čase jsem si uvědomila, že bych měla se sebou něco 

dělat. A taky jsem začala chodit k paní doktorce, které mně strašně moc pomohla a poradila 

mi, jak mám správně jíst a pít a co všechno bych měla dělat za sporty a já jsem to dodržovala. 

Podařilo se mi zhodit 5 kg za měsíc a pak mi doporučila lázně Bludov. Tak jsem je vyzkoušela 

a co jsem se tu naučila, tak to doma budu dodržovat, protože chci být pěkná a chci se cítit 

dobře, a proto bych chtěla do léta zhodit něco přes 20 kg. Já vím, že to bude těžké, ale já to 

chci a taky vím, že to zvládnu. Je mi 15 let a 10. listopadu mi bude 16. 



Renáta, 15 let 

Doma se mi nikdo nesměje, tedy až na bráchy, ty mají někdy narážky, spíš dřív, teď už 

ne, čím jsou starší, tím je to lepší. Se svými bráchy vycházím SKVĚLE, na nic si nemůžu 

stěžovat. Ani příbuzný nic neříkají. Mamka mi vždycky říká tuhle větu: „Ty nejsi tlustá, ty to 

potřebuješ jen zpevnit, tlustý člověk vypadá jinak". Ale já si myslím SVÉ! 

Ve škole je to horší, tam se mi posmívají, ne že bych byla tlustá, ale furt mi říkají, jak 

mám strašně velkej zadek. Mně to strašně moc vadí! Jsem pak z toho smutná. 

Moje okolí: Já jsem strašně nesebevědomej člověk, protože vím, že jsem tlustá, a 

strašně MOC, MOC se za to stydím. Nemůžu jít třeba do KINA, NA PLAVEČÁK? KOUPIT 

SI NĚCO, no prostě nic. Vadí mi, když na mě někdo, kdokoli, kouká!!! 

Já strašně sním o tom být HUBENÁ. Ne štíhlá, ale HUBENÁ. Já mám 59,8 kg při 

výšce 165 cm, zdá se mi to MOC. Chtěla bych vážit 50 kg, to by bylo úžasné. Až přijdu 

domů, budu se snažit, budu cvičit a míň jíst. A pak doufám, že se mi už nikdo smát nebude!!! 

Tady mi říkají, že hubnout nemusím, ale já chci hubnout a za tím si budu stát a 
NIKDO mi to nevezme! 

Alena, 14 let 

Chtěla bych zhubnout, aby se mi spolužáci neposmívali, abych se vešla do kalhot, aby 

se mi dařilo ve škole ve sportu, se kterým mi to nešlo při nadváze. Jsem spokojená, že jsem 

teď tady lázních v Bludově zhubla 7,60 kg. Jsem ráda, že jsem sem jela a že jsem zhubla. Teď 

bych si to chtěla udržet. Až se vrátím domů, chtěla bych hubnout dál, aby se mi třeba podařilo 

mít optimální váhu 5 1 - 5 6 kg. Jsem spokojená, že jsem tolik zhubla, protože to je znát ve 

sportu. Také jsem sem jela, protože se mi doma nedařilo zhubnout, tak abych zhubla aspoň 

v lázních v Bludově. Moc se mi tu líbí, jsem spokojená s procedurami, líbí se mi tu v sauně, 

na břišních tancích, baví mě tu tělocvik, bazén a posilovna. 

Denisa, 16 let 

Má kila navíc 

Když jsem byla menší, tak to bylo v pohodě. Jenže jak jsem byla na základní škole, 

tak se to změnilo. Všichni mi začali nadávat, že jsem koule, buřt, tlustoprd a ty nadávky pro 



silný lidi. Měla jsem z toho nervy, furt jsem brečela. Když jsem to řekla doma, tak mám šla za 

třídní a stejně se to neřešilo. V páté třídě jsem zažila šikanu. Holky ze třídy mně braly věci, 

nadávaly mně a taky mě mlátily a kopaly mezi nohy. To bylo fakt nejhorší utrpení v celým 

mým životě. Potom se to táhlo dál až do osmý třídy. Holky už mě pomalu nechávaly na 

pokoji, protože chytly napomenutí ředitelky školy. V deváté třídě mě nechali na pokoji, 

protože věděli, že se mnou už nic mít nebudou. Kvůli těm problémům jsem začala i kouřit. Já 

vím, že to nemělo cenu vůbec začínat kouřit, ale stalo se, co se mělo stát. Nic na tom 

nezměním. Doma mě zatím brali takovou, jaká jsem. A pořád jsem přibírala. Děda mi řekl, že 

jsem jak medvěd a nevejdu se do dveří. To mě dost zamrzelo, protože přeci jen je to můj 

příbuzný. A mám ho moc ráda!!! 

Máma mi řekla, že jsem machna a to mě zamrzelo nejvíc a od tý doby se furt jenom 
hádáme. 

Jinak, kamarádi mě berou jaká jsem, protože ono jim nezáleží na vzhledu, ale na tom, 

jaké mám srdíčko! Třeba můj nejlepší kamarád Aleš. Když potřebuju, tak on mě vždycky 

podrží. Nebo kamarádka Lenka, Sabina, Mili a Káťa. To jsou nejskvělejší kamarádky, které 

jsem poznala a vůbec mi nevadí, že si občas udělají ze mě srandu. Ale já to beru, protože to 

jsou moje kamarádky. To je tak asi všechno, co bych Vám chtěla napsat. 

Kristina, 13 let 

Jelikož je mi 13 let, tak se snažím shodit dokud je mi tak málo. Snažím se jíst menší 

porce, ale kolikrát si dám více. Můj problém je v tom, že když mám něco na talíři, tak to tam 

nedokážu nechat a říct si „dost" a nechat si to třeba na potom. Už jsem od spolužáků zaslechla 

párkrát posměšky, ale snažím se je ignorovat. Babička a všichni doma mi drží palce, ale já 

mám strach, že to doma nedokážu. Budu se snažit jíst podle jídelníčku co byl tady. Moje 

obezita je asi rodová, tak se budu muset hlídat celej život. Myslím si, že něco shodím, ale do 

optimální váhy se nikdy nedostanu. 

Začala jsem přibírat až od 3. třídy a bude to asi tím, že mám špatný jídelníček a mám 

málo pohybu. V létě jsem pořád v bazéně, ale taťka říkal, že právě po bazénu pak „dostaneš 

hlad a stejně se zase najíš". Teď přes zimu chodím hodně se psem na vycházky asi zhruba 

1 - 2 km. Už je mi ze mě smutno a doufám, že v dietě budu pokračovat i doma :-). 



Alena, 15 let 

Já jsem s nadváhou vyrůstala, takže mi to tak strašné nepřijde. Navíc jsem v poslední 

době docela zhubla, takže mě okolí spíše chválí a povzbuzuje. Mí rodiče mi s tím také velice 

pomáhají, kamarádi mě také berou mezi sebe a nedělají rozdíly. Moji učitelé jsou naprosto 

perfektní, ani jedna připomínka k mé váze. Mám i brigádu, takže penízky na to, co potřebuji. 

Kila navíc mě připravují pouze o to, nosit oblečení na modelky, což mě tak netrápí. Sama 

nemám až tak velkou nadváhu, takže trika a kalhoty na sebe normálně seženu. 

Karolína, 14 let 

Můj život je velmi snadný. Moje nadváha se mi sice nelíbí, ale jsem schopná pro svůj 

život a zdraví udělat cokoliv. Nemám žádné zábrany k tomu, aby mi někdo plány překazit. Mí 

rodiče mě hrozně pomáhají, jsou pro mě něco jako mí kamarádi, snaží se mně vyjít vstříc. 

Pokud se jim to zdá být dobrý krok v mém životě, tak pro mě udělají cokoliv. Ale 

samozřejmě, že mě nepodporují třeba v drogách a různých takových špatnostech. Mí 

kamarádi jsou mi také oporou, snaží se být co nejvíc se mnou, líbí se mně, že za nimi můžu 

přijít a poprosit je o pomoc. To samé můžu říct i o jiných lidech u mě v mojí rodině. 

Danča, 16let 

Když jsem byla mladší, tak mi to dost vadilo, nechodila jsem vůbec ven a dost se pro 

ta kila trápila. Styděla jsem se. Potom, jak mě změnila moje kamarádka, se beru taková, jaká 

jsem. Styděla jsem se za svoje velká prsa a teď si klidně vyrobím tričko s rukama na prsou a 

na zádech s nápisem I love you. Jsem taková, jaká jsem. Jsem výjimečná. Nemůžu si koupit 

třeba oblečení nejnovější módy, protože se do něj nenarvu, ale co?! To se dá přežít. Hlavní je, 

že jsem SVÁ a zdravá. Lidi mě za to mají rádi. Zvykli si na mě. Pořádám různé akce, 

prodávám v létě na koupališti. Žiju normální život jako druzí. Už se neschovávám. Jsem SVÁ 

a to se mi líbí, a to jestli bude HUBENÁ nebo TLUSTÁ - to je přeci jedno. Hlavně že nejsem 

zlá, atd. (jen škoda, že tohle neví i ostatní - ten, kdo vás nezná, vás pomluví). 

Ps. Už mi i narážky na můj vzhled nevadí. Ignoruju je a nebo ty, co mi nadávají 

odpálkuju tím, co mají jako nedostatek oni, protože NIKDO NENÍ DOKONALÝ. Pouze 

u někoho to jde vidět víc a u někoho míň. 



Hela, 15 let 

Já a moje nadváha. Začněme u mých rodičů. Rodiče jsou taky tlustí - u nás doma 

tomu říkáme „krásná těla". Nikdy mi nic k mé nadváze neřekli. Každý den, který prožívám, je 

úplně jiný. Na škole s tím problémy nemám. A v muzice, kterou dělám, mi to taky nevadí. 

Umění se můžu věnovat i s nadváhou. Lidé mě berou takovou, jaká jsem. Protože o sobě vím, 

že nemám ideální postavu, tak se podle toho oblékám. A vlastně mi to oblékání vyhovuje, 

neznám nic lepšího než černé kalhoty a pončo. Ke svému životu, který mi pár lidí prý i závidí, 

hubenou postavu nepotřebuju. Jsem tu hlavně ze zvědavosti, jaké to je být hubenější. Nikdy 

jsem nebyla hubená, takže nevím o co přicházím. Je zajímavé, že spousta lidí si myslí, že být 

hubený znamená být krásný - i vevnitř vás samých. Spousta holek co znám, chtějí zhubnout 

jen kvůli tomu, aby se líbily klukům. Já s klukama problémy nemám. Myslím si, že je jedno, 

zdaje člověk hubený nebo ne. Hlavní je, aby byl dobrým člověkem. 

Monika, 14 let 

Nadváha v naší rodině není až takový problém, protože u nás doma jsou obézní skoro 

všichni. Takže nadváhou se až zase tolik nezabýváme, ale také to nějak řešíme. Snažíme se 

chodit na procházky a jízdy na kole. Ale okolí to vadí docela dost, a tak sem tady a chci zkusit 

zhubnout. Zatím se to daří, ale nevím, jestli jestli budu hubnout i doma a nebo jestli si váhu 

aspoň udržím. U kamarádů to není až zas takový problém, protože ti mně berou takovou jaká 

jsem a nesnaží se mi nadávat. A u spolužáků je to různé, protože někteří jsou kamarádští a 

někteří jsou „kreténi" a tak se do mě navážejí a já jim nezůstávám nic dlužná. A proto se naše 

třída dělí na skupiny. Na holky, které jsou se mnou a na ty co jsou proti mně. Takže u nás ve 

třídě vznikají konflikty. A učitelé k tomu přihlížejí různě a nejvíc to vadí naší tělocvikářce, 

která nemůže snést, když neudělám nějaký cvik. Ale ostatním to je vcelku jedno. 
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