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ANOTACE 

Tématem této diplomové práce je vývoj vnímání vlastního těla u žáků mladšího 

školního věku jako prevence poruch příjmu potravy. Cílem této práce je zjistit 

postoje žáků ke stravování, zjistit jejich nutriční návyky a spokojenost s vlastním 

tělem vzhledem к poruchám příjmu potravy. 

Teoretická část se zabývá poruchami příjmu potravy. Popisuje vývoj, příčiny, 

diagnostická kriteria, etiologii, průběh i léčby mentální anorexie a mentální bulimie. 

Dále se zabývá způsobem a vnímáním vlastního těla - body image. 

Druhá část zahrnuje vlastní výzkumné šetření, které je orientováno к žákům 1. 

stupně základních škol s cílem zjistit jejich nutriční návyky, postoje к jídlu a 

spokojenost s vlastním tělem. 

V poslední části diplomové práce je navržen program vzdělávacího oboru 

Výchova ke zdraví v rámci 1.stupně základní školy, v němž jsou uvedeny náměty, 

které jsou koncipované především к výchově ke zdravým stravovacím návykům, 

zdravému způsobu života, osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků v rámci budoucí 

prevence poruch příjmu potravy. 

Součástí diplomové práce jsou přílohy. 
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ANOTATION 

The topic of my diploma thesis is the development of the perception of 6 to 

10-year-old childrens' own body as a prevention of the food intake disorder. The 

aim of this work is to discover pupils' attitude to feeding, to find out their 

nitrituous habits and the satisfaction with their own body with respect to the food 

intake disorder. 

The theoretical part deals with the food intake disorder. It describes the 

development, causes, reasons, diagnostic criteria, etiology, a process and a 

treatment of anorexia nervosa and bulimy. It also considers the way of the 

perception of one's own body-body image. 

The second part includes my own research that is directed to the children at 

primary schools (at the age of 6 to 10) with the aim to discover their nutrituous 

habits, attitudes to eating and satisfaction with their own body. 

In the last part of my work there is a suggestion of the programme for the 

prevention of food intake within the primary schools'children (at the age of 6 to 

10). You can find here tips and suggestions for the work with pupils within the 

frame of the educational content "A human and his world" - area "A human and 

his health". 

A part of my diploma thesis are the supplements. 
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ÚVOD 

Dnešní moderní životní styl, jako by rozděloval společnost na lidi černé a bílé, 

nemyslím tím barvu pleti, finanční a sociální zázemí, ale to, co je in, co je out 

v dané společnosti. Je až neuvěřitelné, jak nás dokáže ovlivnit reklama, móda nebo 

životní styl známých osobností. Každého jedince někdy až příliš zajímá, co si o něm 

myslí jeho okolí. Je málo těch, kterým na tom nezáleží. Vlivu médií se neubrání 

dítě, adolescent, člověk středního věku ani senior. Každého člověka ovlivňují tyto 

získané informace jiným způsobem. 

Ráda bych se zaměřila na dnešní životní styl, u dětí na 1. stupni základního 

vzdělávání, spojený se zdravou výživou, vnímáním vlastního těla a tím 

souvisejícími poruchami příjmu potravy. Toto téma je, dle mého názoru, velmi 

medializováno, avšak nedostatečně vysvětleno široké veřejnosti. Mnoho žen, dívek, 

ale i chlapců, mužů si myslí, že tato problematika se jich netýká. Jenže podle 

statistik roste počet nemocných s poruchami přijmu potravy. Téměř každý z nás 

chce dobře jíst a zároveň vypadat nejen zdravě ale i skvěle. Jenže spojit tyto tři věci 

dohromady a docílit vynikajícího výsledku nebývá snadné. Štíhlou postavu si 

dokážeme udržet jen s vypětím sil spojených s psychickým i fyzickým strádáním. 

Diety, špatná skladba stravy, přejídání či hladovění ohrožují naše zdraví. Nejhorší 

na dané problematice je, že se týká i dětí. S poruchami přijmu potravy zápasí dívky i 

chlapci, avšak ženské pohlaví má s tímto onemocněním daleko větší obtíže. Možná 

je to dáno tím, že ženské tělo je tradičně důležitější a je vnímáno nejen ženou, 

dívkou samotnou, ale hraje významnou roli i v životě muže. Škála problémů 

souvisejících s tímto tématem je natolik pestrá, že si zaslouží hlubšího zkoumání. 

Tématem této diplomové práce je vývoj vnímání vlastního těla u žáků mladšího 

školního věku jako prevence poruch příjmu potravy. V teoretické části diplomové 

práce se budu snažit hlouběji proniknout do problematiky poruch příjmu potravy. 
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V rámci průzkumu, který bude tvořit druhou část mé práce chci zjistit, jaké jsou 

postoje žáků ke stravování, zjistit jejich nutriční návyky a spokojenost s vlastním 

tělem vzhledem к poruchám příjmu potravy. 

Poslední část diplomové práce bude tvořit návrh programu vzdělávacího oboru 

Výchova ke zdraví v rámci 1. stupně základní školy, v němž uvedu náměty 

koncipované především к výchově ke zdravým stravovacím návykům, zdravému 

způsobu života, osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků v rámci budoucí prevence 

poruch příjmu potravy. 

Mnoho autorů, kteří se zabývají poruchami příjmu potravy a zdravou výživou, 

neuvádí ve svých publikacích, jaké mají žáci mladšího školního věku postoje ke 

stravování, jejich nutriční návyky a to vzhledem к poruchám příjmu potravy. Slávka 

Fraňková zařadila do své publikace Výživa a vývoj osobnosti dítěte celou kapitolu 

věnující se tomuto problému, bohužel podrobnější studie zde chybí. Další, kdo se 

tímto problémem hlouběji zabývá je František David Krch, v jeho knize Poruchy 

příjmu potravy též můžeme nalézt kapitolu s názvem Poruchy příjmu potravy 

v dětství a rané adolescenci. Autor uvádí různé výzkumy a studie z Anglie. Přesto se 

domnívám, že tato problematika si zaslouží hlubšího zkoumání, a proto jsem se 

rozhodla napsat na toto téma diplomovou práci. 

Svou prací bych též chtěla přispět к lepší informovanosti učitelů 1. stupně ZŠ o 

poruchách příjmu potravy, postojích žáků ke stravování, jejich nutričních návycích. 

Myslím si, že dobrý učitel se rád dozví něco nového týkající se jeho oboru. 
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1 VYMEZENÍ PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

Poruchy příjmu potravy patří mezi jedny z nejzávažnějších onemocnění 

dospívajících dívek a mladých žen. Mohou způsobit řadu obtíží nejen samotným 

nemocným ale i jejich blízkému okolí. Mezi nejznámější poruchy příjmu potravy 

patří mentální anorexie a mentální bulimie. [13, s. 15] 

1.1 Mentální anorexie 

„Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním 

tělesné hmotnosti." [13, s. 16] Mezi základní příznaky mentální anorexie patří 

záměrné odmítání jídla. Postupně u nich dochází к úplné ztrátě chuti к jídlu a pocitů 

hladu. Jejich tělesná hmotnost velmi rychle klesá a to až к extrémnímu vyhubnutí. 

Některé anorektičky však mají zvýšený zájem o jídlo (sbírají recepty, velmi rády 

vaří, velmi často na jídlo myslí). 

Strach z tloušťky souvisí se zkreslenou představou o vlastním těle. Anorektičky / 

anorektici s obrovskou úzkostí sledují některé tělesné partie a nadhodnocují jejich 

proporce. Pokud je začátek onemocnění před pubertou, může vyhublost a podvýživa 

zpozdit, nebo dokonce zastavit tělesný růst. Může se zastavit jejich růst, dívkám se 

nemusejí vyvíjet prsa, u hochů zůstávají dětské genitálie. [13, s. 16] 

1.1.1 Diagnostika mentální anorexie 

Diagnostická kritéria mentální anorexie můžeme shrnout do tří základních 

znaků: 

10 



a) tělesná hmotnost je pod 85 % normální tělesné váhy s ohledem na výšku a 

věk, jejich BMI je 17,5 a nižší.1 

b) strach z tloušťky trvá i přes velmi nízkou tělesnou hmotnost vedoucí až 

к extrémnímu vyhubnutí. 

c) u žen absence minimálně tří za sebou následujících menstruačních cyklů 

v případě, že nejsou podávány hormonální přípravky. [13, s. 16-17] 

1.1.2 Specifické typy mentální anorexie 

Mentální anorexii ještě dělíme na dva specifické typy. 

Nebulimický (restriktivní) typ. U nemocného nedochází к opakovaným 

záchvatům přejídání. 

Bulimický (purgativní) typ. Během epizody mentální anorexie u pacienta 

dochází к opakovaným záchvatům přejídání. [13, s. 16] 

1.1.3 Projevy mentální anorexie 

Projevů, podle kterých může rodina, blízké okolí poznat, že jedinec trpí mentální 
/ 

anorexii, je několik. 

• Nemocný mění svůj jídelníček. Nejprve mizí jídla, která jsou považována za 

velmi energetická, nezdravá. Na začátku anorektička úplně vyloučí ze svého 

jídelníčku sladká a tučná jídla. Posupně přestává jíst bílé pečivo, knedlíky, 

maso až nakonec jí jen tzv. light potraviny. 

• Anorektičky změní zcela svůj jídelní režim. Nejí nic, co by bylo „navíc", 

postupně zmizí z jídelníčku i hlavní jídla. 

1 BMI je index tělesné hmotnosti. Vypočítá se vydělením tělesné hmotnosti v kg tělesnou výškou v metrech 
na druhou 
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• Mění se jídelní tempo a chování. Anorektičky si krájejí jídlo na miniaturní 

kousky, počítají kolikrát přežvýkaly jedno sousto nebo kolikrát si ukously. 

Někdy vypijí sklenici vody při každém soustu, jindy nepijí vůbec. 

• Vyhýbají se jídlům ve společnosti. Připravují si pro sebe jídlo, které je dle 

jejich jídelníčku, hlavně méně vydatné jídlo. 

• Anorektička se často cítí přejedené, mluví ve společnosti o tom, kolik toho 

snědla. Jednotlivá jídla jim přijdou obrovská, nedají se sníst. 

• Jejich snaha o zhubnutí je spojená s přehnanou fyzickou námahou. Nemocní 

jsou schopni chodit několikrát týdně cvičit, chodit několikakilometrové úseky 

pěšky. 

• Často postávají před zrcadlem, prohlížejí si jednotlivé partie svého těla a 

neustále se váží nebo naopak se váze vyhýbají. 

• První zhubnutí bývá spojeno se zvednutím nálady, zvýšeným sebevědomím. 

V této fázi jsou anorektičky velmi společenské a aktivní.[11, s. 27-28] 

1.1.4 Historie mentální anorexie 

Každé onemocnění má svojí historii. Je zajímavé sledovat tento vývoj, proto 

jsem do této kapitoly zařadila i něco z historie mentální anorexie. 

Odmítání jídla, dodržování půstu bylo v průběhu dějin běžné a často to bylo 

součástí různých asketických praktik nebo sebetrestání. V pozdějších dobách bylo 

naopak odmítání jídla spojováno s nadpřirozenými silami, uhranutím nebo 

s ďáblem. 

V období pozdního středověku hrál půst náboženskou roli pro mnoho věřících žen. 

Tyto věřící ženy se domnívaly, že pomocí půstu a tím i hladovění si udržují Boží 

pomoc. Ženy se často považovaly za světice. Například takové „zázračné panny". 

Byly to adolescenta! dívky, které tvrdily, že přijímají pouze minimální množství 

potravy nebo nejedí vůbec. Dostalo se jim, dnešním jazykem řečeno, velké 

popularity. Mnozí králové i poutníci jim přinášeli dary. Tehdejší lékaři vedli ostré 
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diskuse o těchto dívkách, někteří je nazývali božskými, jiní se domnívali, že člověk 

může žít z výživných částic vzduchu. Teprve 19. století začalo pohlížet na postící se 

„panny", které odmítají potravu, jako na zjevnou známku choroby a označilo 

všechny tyto lidi jako hysterické osobnosti. Bohužel tento názor trval i tehdy, kdy 

již byla popsána klinická diagnóza mentální anorexie [12, s. 25] 

První nesporně popsané případy anorexie pocházejí z druhé poloviny 19. století. 

Hlavní lékař pro duševně nemocné v Kentucky, jistý William Stout Chipley, popsal 

v roce 1859 tak zvanou sitiofobii. Toto chorobné nechutenství zahrnuje odmítání 

potravy u duševně nemocných, dále odmítání jídla u vyhublých dospívajících dívek 

z vyšších kruhů, které se tímto snažily o zvýšenou pozornost okolí. 

V roce 1860 francouzský lékař Louis - Victor Marcé uveřejnil článek o tzv. 

hypochondrickém deliriu. Sledoval mladé dívky, které nechtěly jíst nebo které 

trpěly bolestivým zažíváním. Tyto pozorované pacientky došly k „delirickému" 

závěru, že nemohou jíst. Toto vedlo к velké vyhublosti. Snaha okolí o nastavení 

normálního jídelního režimu končila tím, že dívky pod záminkou různých úskoků a 

lstí stejně nepřijímaly potravu. Ačkoliv Marcé přesně popsal příznaky mentální 

anorexie, jeho článek se nesetkal s velkou odezvou v odborných kruzích. 

Až téměř za více než deset let se mentální anorexie stala klinickou kategorií 

uznávanou lékařským světem. Autory prvního jednoznačného popisu anorexie 

nervosa byli pařížský klinický lékař Ernest-Charles Laségue a londýnský lékař Sir 

William Withey Guli. Oba autoři popsali stejné znaky mentální anorexie, které platí 

dodnes: ztráta hmotnosti, zácpa, neklid, absence menstruace, výkyvy nálady. 

I když Gull a Laségue přesně charakterizovali mentální anorexii až do 20. století se 

touto diagnózou nechtěl nikdo do hloubky zabývat. Zpočátku byla mentální 

anorexie považována za duševní chorobu. Od šedesátých let je považována za 

moderní a záhadnou nemoc. Příznakům, které popisuje Laségue a Gull přibyly ještě 

další znaky: narušené vnímání obrazu vlastního těla, neúnavná snaha o dosažení 

štíhlosti. [12, s. 26-28] 
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1.2 Mentální bulimie 

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná opakujícími se záchvaty 

přejídání, spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. [10, s.19] Pocit 

přejedení je relativní. Subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem je proto 

významnějším znakem přejedení než zkonzumované množství jídla. Přehnaná 

nebo extrémní kontrola tělesné hmotnosti zahrnuje i střídavé období hladovění, 

užívání projímadel a prostředků na odvodnění či nucené zvracení. [10] 

1.2.1 Diagnostika mentální bulimie 

Diagnostická kritéria podle DSM-IV1: 

a) konzumace velkého množství jídla během krátkého časového úseku 

b) pocit ztráty kontroly nad jídlem během záchvatovitého přejídání 

c) změna v chování vedoucí к zábraně zvýšení hmotnosti, například vyvolané 

zvracení, užívání laxativ, diuretik, časté hladovky, cvičení v nadměrné míře 

d) časté neobjektivní sebehodnocení tvaru postavy a tělesné hmotnosti 

e) porucha se nevyskytuje výhradně jen během epizod mentální anorexie [13, s. 

19] 

1.2.2 Specifické typy mentální bulimie 

Purgativní typ. 

- Nemocný pravidelně zvrací, užívá laxativa nebo diuretika. 

Nepurgativní typ. 

Nemocný drží přísné diety, hladovky nebo intenzivně cvičí, ne však 

pravidelné purgativní metody. [13, s. 15] 

1 DSM-IV Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace 
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1.2.3 Projevy mentální bulimie 

Projevů typických pro mentální bulimii je také, jako u mentální anorexie, 

několik. Těmi nejtypičtějšími jsou: 

> Jedinec trpí opakovanými epizodami přejídání. 

> Nepřiměřená někdy až nadměrná kontrola tělesné hmotnosti. 

> Ze strachu z tloušťky snaha o vyvolání zvracení nebo použití projímadel 

či diuretik. 

> Časté držení hladovky či nadměrné cvičení. 

> Jedinec má nadměrný zájem o svůj tělesný vzhled a tělesnou hmotnost. 

[10, s. 19-20] 

1.2.4 Historie mentální bulimie 

V lékařských kruzích je bulimie spojena s dysfunkcí nebo abnormalitou 

zažívacího ústrojí. 

V 18. století se rozlišuje sedm druhů bulimie: 

• Čtyři s těchto druhů byly symptomatické1 a měly další příznaky 

(cizopasníci, průjem, křeče ) 

• Idiopatická2 bulimie byla rozdělena do tří kategorií: 

• bulimia helluonum (nadměrný hlad) 

• bulimia syncopalis (omdlévání z hladu) 

• bulimia emetica (přejídání se, zvracení) 

Roku 1979 britský psychiatr Gerald Russell poprvé použil termín bulimia 

nervosa, který charakterizoval těmito znaky: silné a neovladatelné nutkání se 

1 symptomatický » příznačný; zamčřený na příznaky, nikoli na příčiny 
samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny, vztahující se к vlastní osobě 
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přejídat, chorobný strach ze ztloustnutí, vyvolávané zvracení proti ztloustnutí, 

zneužívání pročišťujících prostředků. 

Přejídání bylo v minulosti spojováno s anorexii. Již Guli nebo Laségue ve svých 

materiálech popisovali některé typické příznaky bulimie u anorektických pacientek. 

Nejčastějším příznakem byly záchvaty přejídání. 

Na přelomu 19. a 20. století bylo nutkavé přejídání považováno za neurotickou 

poruchu nebo za jednu zmožných variant jídelního schématu anorektických 

pacientek. 

V sedmdesátých letech byla označena skupina příznaků odlišných od přesně 

popsaného obrazu mentální anorexie a obezity. Stále častěji se objevovaly ženy, 

které se přecpávaly a přitom si udržovaly svou tělesnou váhu v určité normě pomocí 

nuceného zvracení nebo nadměrného používání laxativ. 

Samostatný pojem mentální bulimie (bulimia nervosa) byl stanoven až v roce 1987 

v revidované verzi DSM-III (mezinárodní klasifikační systém duševních poruch 

publikovaný Americkou psychiatrickou asociací). [12, s. 24-31] 

1.3 Další poruchy příjmu potravy 

Mimo mentální anorexie a mentální bulimie existují ještě další poruchy příjmu 

potravy. Patří sem tzv. syndrom nočního přejídání, záchvatovité přejídání a 

různé nebezpečné diety. 

• Syndrom nočního přejídání: 

Tato porucha je spojena s životním stresem a neúspěšnými pokusy 

zhubnout. Typickým příznakem je večerní anorexie, nespavost a noční 

přejídání. Nemocní si stěžují na neschopnost přestat jíst. 
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• Záchvatovité přejídání: 

Je často spojeno s nadváhou a obezitou. Jedinec, který trpí 

záchvatovitým přejídáním přiznává, že konzumuje velké množství 

jídla aniž by měl pocit hladu. [13, S. 21-22] 

• Nebezpečné diety: 

Různé redukční diety jsou základním příznakem anorexie a jedním 

z hlavních činitelů, které přispívají к rozvoji přejídání a bulimie. 

S dietou roste hlad a zvětšuje se pozornost na jídlo, čímž se oslabuje 

kontrola v jídle. Diety mění chuť к jídlu, ve většině případů roste chuť 

na sladké, zažívání pocitu sytosti a v kombinaci s přejídáním 

způsobují hypoglykémii1. Výsledkem je chaotický stravovací režim a 

přesvědčení o ztrátě kontroly nad jídlem. [15, s. 15-16] 

Při rozvoji nevhodných stravovacích návyků hraje významnou roli 

strach z tloušťky. U každého jedince se může projevit jinak. Má 

nejčastěji podobu jakým může být strach z tuků a sladkostí, strach 

snídat nebo strach mít pocit plného žaludku. Strach z tloušťky je 

doprovázen neustálým vážením, neustálým uvažováním o tom, co je a 

co není normální porce ve srovnání s ostatními. [15, s. 17] 

Jedním z mnoha důvodů strachu z tloušťky je skandalizace obezity. 

„Již malé děti popisují obézní osoby jako líné, hloupé, nešikovné a 

smutné. Diskriminace a zesměšňování provází obezitu už na základní 

škole. V pohádkách a televizních seriálech se děti setkávají 

s postavami zlého nebo hloupého tlouštíka. V předsudcích vůči 

obézním nezaostávají ani někteří lékaři a učitelé. Nepřátelství vůči 

1 Hypoglykémie = je pokles hladiny cukru (glukózy) pod hodnoty snášené mozkovými buňkami. 
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obézním a strach z tloušťky mohou pramenit i z toho, že nadváhu 

spojujeme s nedostatkem sebekontroly a silné vůle, a protože máme 

tendenci přeceňovat zdravotní důsledky nadváhy. Tyto předsudky 

naučené často už v dětství se mohou stát zdrojem odporu vůči sobě u 

těch, kdo mají nadváhu, a zdrojem úzkosti a nejistoty u každého, kdo 

začne přibírat nebo se toho jen obává." [15, S. 17 -18] 

18 



2 ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE SPOJENÉ S PORUCHAMI PŘÍ JMU 

POTRAVY 

Poruchy příjmu potravy mohou způsobit řadu zdravotních problémů, které 

mohou v krajním případě vést až ke smrti nemocného. Zdravotní komplikace 

souvisejí hlavně s úbytkem tělesné hmotnosti, špatnými stravovacími návyky. [12] 

2.1 Zdravotní důsledky spojené s úbytkem hmotnosti 

Při velkém a přetrvávajícím úbytku tělesné hmotnosti mohou nastat tyto 

zdravotní komplikace: 

• zvýšená citlivost na chlad, unavenost; 

• zhoršení kvality pleti, vypadávání vlasů. Nemocným se snadno dělají 

modřiny; 

• zpomalení funkce střev, což vede к zácpě; 

• oslabení krevního oběhu, nízký krevní tlak, pomalý pulz; 

• zvyšuje se hladina cholesterolu v krvi; 

• nemocní trpí poruchou spánku, nespavostí; 

• menstruace je nepravidelná; 

• srdeční obtíže; 

• celková obranyschopnost organismu je oslabena; 

• nedostatkem živin se poškozují játra; 

• se zmenšením žaludku jsou spojeny pocity nevolnosti a přejedení při 

snaze o návrat к normálnímu jídlu; 

• slabý močový měchýř, častější nucení na močení; 

• dochází к odvápnění kostí, které jsou pak křehké a tenké. [11, s. 41-42] 

19 



2.2 Nadměrné užívání laxativ a diuretik 

Projímadla a diuretika narušují vnitřní rovnováhu tělesných tekutin a solí. 

Mnoho nemocných si snadno vytvoří na projímadlech závislost а к vyprázdnění 

potřebují stále vyšší dávky. Projímadla mohou způsobit zdravotní problémy 

v oblasti tlustého střeva. Kromě zácpy mohou vyvolat zvracení, nevolnosti a také 

zadržování tekutin v těle. Pokud jsou projímadla často užívána, mohou velmi 

poškodit střevní stěnu a narušit tím vstřebávání živin. [11, S. 42-44] 

2.3 Zdravotní komplikace spojené s častým zvracením 

Časté zvracení může způsobit otoky slinných žláz pod čelistí, obličej pak působí 

opuchlým dojmem. Dalším následkem zvracení je narušení rovnováhy tělesných 

tekutin a solí, což nadměrně zatěžuje srdce a ledviny. Kvůli zvracení organismus 

ztrácí draslík, což může mít za následek nepravidelný srdeční tep. Důsledkem těchto 

abnormalit mohou být i různé neurologické komplikace jako například křeč, závratě, 

stavy zmätenosti nebo ztráta vědomí. Žaludeční šťávy způsobí záněty a vředy jícnu, 

poškozují zubní sklovinu. [11, s. 43] 

2.4 Psychické a společenské důsledky poruch příjmu potravy 

Mentální anorexie a mentální bulimie mají negativní vliv na psychickou pohodu, 

osobní a společenský život nemocného. Na počátku i na konci poruch příjmu 

potravy jsou nemocní velmi nejistí, mají malé sebevědomí, stále se zabývají tím, jak 

vypadají, jaká je jejich tělesná hmotnost. Logickým krokem je držení nejrůznějších 

diet, které mohou vést až к poruchám příjmu potravy. Nemocní se stále snaží být 

dokonalí, stále se sebekontrolují, což může vést к selhání, ze kterého mohou snadno 

vzniknout deprese. [11, s. 45] U anorexie a bulimie je většina depresivních 
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příznaků spojena s obavami o postavu, tělesnou hmotnost a příjem potravy. [11, 

s. 45] 

Psychické a společenské důsledky poruch příjmu potravy lze shrnout: 

> nálada nemocného je závislá na tělesné hmotnosti a stupni sebekontroly; 

> vzrůstá potřeba úzkostné sebekontroly, které se přenáší z jídla i na jiné 

oblasti života 

> v myšlenkách se nemocní neustále zabývají jídlem, roste nutkání přejídat 

se a zvyšuje se chuť na sladké nebo naopak, zvlášť u mentální anorexie, 

nechuť к jídlu; 

> nemocní se přestávají orientovat ve svých vnitřních pocitech spojených s 

příjmem potravy; 

> zhoršuje se koncentrace pozornosti, stejně jako pracovní tempo a 

pohotovost chápat komplexní problémy; 

> posiluje se závislost nemocného na jeho okolí, které na jeho problémy 

reaguje zvýšenou úzkostí a obavami. Některá děvčata se adaptují na roli 

nemocného nebo duševně nemocného. Zvyknou si vyžadovat podporu a 

ohledy okolí a reagovat nepřiměřeně; 

> snižuje se zájem o okolí, o všechno, co se bezprostředně netýká jídla. 

Ubývá společenských kontaktů, přibývá konfliktů sokolím, vzrůstá 

napětí v rodině. [15, s. 13-14] 
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3 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY V DĚTSTVÍ A RANÉ 

ADOLESCENCI 

S poruchami příjmu potravy se nejčastěji setkáváme v souvislosti s dívkami 

staršího školního věku a i s dospělými ženami. V dnešní době poruchou příjmu 

potravy mohou trpět již děti mladšího školního věku ale dokonce i mladší. 

Toto onemocnění dětí bylo již diagnostikováno a je nyní začleněno v definicích 

znaků mentální anorexie Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch 

a také i v Mezinárodní klasifikací nemocí. [12, S. 116] 

Podle Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, se nemocné děti 

dělí podle dvou somatických kritérií, a to na odmítání udržet si vyšší tělesnou 

hmotnost než je minimální úroveň pro danou věkovou skupinu a výšku, a na 

nedostatečný přírůstek hmotnosti během růstu. [12, S. 116-117] 

Pro Mezinárodní klasifikaci nemocí, kterou ve své publikaci uvádí Krch je 

důležité, kdy se porucha projeví. V této klasifikaci se dělí onemocnění na období 

před pubertou a vznik onemocnění po pubertě. 

Odborníci přesně a jasně definují základní znaky poruch příjmu potravy, ale není 

dost dobře možné brát v úvahu přirozený vývoj dítěte, protože každé dítě je ve svém 

věku jiné. Je až zarážející, že mentální anorexii mohou trpět už děti od šesti let. Již 

zmíněná diagnostická kritéria nemohou však přesně stanovit stejné znaky pro určení 

příjmu potravy u dětí mladšího školního věku. Je těžké rozpoznat a stanovit 

diagnózu mentální anorexie u dítěte, jelikož si nemůžeme být jistí, že trpí narušenou 

představou o vlastním těle. V nemocnici v Great Ormond Street v Londýně navrhli 

alternativní diagnostický systém pro děti, podle kterého je možné rozpoznat, že dítě 

trpí poruchou příjmu potravy. Do kritérií patří : „úmyslný úbytek tělesné hmotnosti 

(vyhýbání se jídlu, vyprovokované zvracení, nadměrné zvracení), nepřiměřené 

vnímání a přesvědčení týkající se hmotnosti nebo postavy, chorobné zabývání se 

hmotností nebo postavou " [12, S. 117] 
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Snížení tělesné hmotnosti u dětí ohrožuje jejich tělesný růst a vývoj. Se začátkem 

dětství se do spektra poruch příjmu potravy zahrnuje emoční porucha vyhýbání se 

jídlu, vybíravost v jídle, odmítání jídla a syndrom pervasivního odmítání. [12, s. 

117] 

3.1 Vliv výživy na vývoj dítěte 

Jídlo se stává součástí našeho života již od početí až do posledních dnů v životě. 

Již embryo a plod potřebují přijímat látky a nezbytné živiny prostřednictvím matky. 

Dlouho dobu po narození je dítě stále závislé a to nejen v jídle na osobách ve svém 

okolí. V této fázi je jídlo zejména biologickou potřebou. Postupně dochází 

к osamostatňování a dítě se začíná ve stravě mnoho učit. Zvládne rozpoznat 

jednotlivé chutě, již ví, co mu chutná co méně. Dítě dokáže revidovat kvalitu jídla, 

jeho senzorické vlastnosti, rysy. [4] 

Čím je dítě starší, tím častěji a hlavně přesněji dokáže ovlivňovat a kontrolovat 

svůj příjem potravy. Daleko více rozlišuje chuťovou stránku stravy. Jídlo asociuje 

snovými zážitky, zkušenostmi, které mohou být pozitivní ale i negativní. Na 

základě tohoto spojování si dítě začíná vytvářet vlastní jídelníček, učí se jak se má 

při jídle chovat, zvládá základní hygienické návyky spojené s jídlem. V těchto 

částech života je dítě stále závislé na svém okolí, na tom co je mu umožněno, co je 

dostupné. Dítě začíná chápat jídlo jako možnost začleňování se do světa dospělých, 

strava mu pomáhá uspokojovat nejen jeho biologickou ale i emoční a 

psychosociální potřebu. 

Správná výživa po celý náš život by měla vést ke zdravému, vyváženému životu 

plného psychické i fyzické aktivity. Pro pochopení vztahů mezi vývojem dítěte a 

výživou je třeba se zaměřit nejen na poznatky z fyziologie, psychologie a mnoha 

dalších oborů, ale pro bližší pochopení bychom se měli zamyslet i na spojení s 

životem rodiny, společnosti, ve které dítě vyrůstá. [4, S. 9-12] 

23 



3.2 Vliv rodiny na rozvoj stravovacích zvyklostí dítěte 

Rodina, osobnost rodičů, sourozenci, nejbližší příbuzní ti všichni mohou 

ovlivňovat vývoj výživových zvyklostí dítěte, jeho postoj к jídlu, výběru jídel či 

potravnímu chování dítěte. Podle různých studií ovlivňuje postoje к jídlu řada 

faktorů. Jsou to nejčastěji genetické vlivy a vrozené dispozice, osobnost otce a 

matky, zájem rodičů o jídlo, výchovný styl rodičů a mnohé další. 

Každý jsme jiný, máme určité vrozené dispozice a i náš postoj к různým jídlům, 

naše nutriční potřeby, upřednostňování určitých potravin mohou mít vrozený 

základ. Příkladem může být odpor vůči některým druhům potravin v důsledku 

neschopnosti metabolizovat určitou složku jídla. Faktory dědičnosti mohou 

ovlivňovat velkou škálu potravin, v současné době však nejsou dostatečné studie, 

které by potvrdily či vyvrátily tyto zjištění. Větší důraz je kladen na vlivy vnějšího 

prostředí. [4, s. 91-98] 

Příjímání nových jídel dítětem mohou rodiče ovlivňovat různými způsoby. 

Nejčastější je verbální pobízení. Dítěti může být vysvětleno, co dostalo na talíř, jak 

se jednotlivé pokrmy jmenují, popř. jak je pro jeho zdraví toto jídlo nezbytné. Pokud 

dítě jídlo přijme, mělo by být pochváleno. Může se stát, že pokrm dítě nebude chtít 

jíst, zde vše záleží na temperamentu a trpělivosti rodičů. Dítě bude buď nadále 

povzbuzováno, přesvědčováno do jídla nebo naopak káráno, trestáno za odmítnutí. 

V jednom výzkumu bylo zjišťováno, jak reagovaly matky na odmítnutí jídla svým 

potomkem. Zjistilo se, že 40 % matek zcela ignorovalo odmítnutí jídla dítětem, 18% 

matek dítě potrestalo nebo mu nedalo najíst, 16 % matek nutilo dítě к jídlu pomocí 

slovního pobízení, 15 % matek dítě utěšovalo, 4 % dalo dítěti jiný pokrm, 10 % 

matek dítěti vyhrožovalo neboje uplácelo. [4, s. 112] 

Kromě verbálního pobízení může být dítě povzbuzováno také neverbálně. 

Různými gesty, mimikou obličeje při vaření, vyjádřením neverbálního postoje nad 

plným talířem. Pokud se rodič tváří velmi zhnuseně nad talířem plným dušené 
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zeleniny s bramborem, nemůže očekávat, že jeho potomek bude toto jídlo jíst se 

zájmem a chutí, zvlášť pokud je pro něj tento pokrm nový. 

Pro některé děti je důležité, kolik jídla dostane na talíř, příliš velká porce nového 

neznámého pokrmu může dítě odradit. Dítě má strach, že jídlo nedojí, následně 

bude káráno, potrestáno. Pro děti ale i pro dospělé hrají velkou roli smyslové kvality 

jídla, vůně, vzhled, úprava pokrmu a již zmiňované množství. [4, s. 110-114] 
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4 ETIOLOGIE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

V odborných kruzích panuje shoda v názoru, že není možné jednoznačně prokázat 

existenci alespoň jediného specifického faktoru, který by nám vysvětlil etiologii 

poruch příjmu potravy. Za vznikem tohoto onemocnění stojí vliv sociokultumích a 

rodinných faktorů, nepříznivých životních událostí, chronických obtíží, 

nedostatečných sociálních dovedností a dále biologické a genetické faktory. [12, S. 

57-58] 

4.1 Sociokulturní faktory 

Velmi patrný je vliv společnosti na chování jejich členů, na to jaké jsou 

stanoveny vzorce chování včetně postoje к jídlu. Podle Františka Davida Krcha si 

většina autorů myslí, že jádro problematiky příjmu potravy je v rychle se měnící 

kultuře, která často nesmyslně oslavuje vyhublou štíhlost a nutí neustále ženy ke 

kontrole svého těla. 

Na vzhled, tělesné proporce i hmotnost je v současnosti kladen veliký důraz. Tento 

trend působí především na ženy a dívky, které nejsou spokojené se svým tělem. 

Tyto ženy a dívky chtějí odpovídat ideálům prezentovaným společností. [12, S.58] 

4.2 Biologické a vývojové faktory 

Do rizikových skupin pro rozvoj poruch příjmu potravy patří ženské pohlaví 

obecně, dále typ osobnosti s nejistou identitou bez rozdílu mužského či ženského 

pohlaví, či osobnost s vysokým perfekcionizmem a v neposlední řadě také jedinec 

se silnou výkonovou orientací. Velmi důležitou úlohu rizikových faktorů zde hraje 

rozdíl mezi mužem a ženou. Zatímco chlapci školního věku hledí na svou postavu 

z pozice maskulinního ideálu krásy, který představuje svalnaté a propracované tělo, 
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dívky kontrolují každý přírůstek tuku a v pubertě jsou většinou nespokojené se 

svým tělem. Nejvíce ohroženou skupinou jsou dívky, které velmi brzy tělesně 

vyzrávají. Jejich postava bývá menší a zaoblenější. Čím má dívka vyšší tělesnou 

hmotnost, tím více experimentuje se svým tělem, v tomto nastává většinou prvotní 

příčina poruch příjmu potravy. 

V průběhu puberty a adolescence totiž dochází к dramatickým fyzickým a 

psychickým změnám, které jsou velmi významné z hlediska poruch příjmu potravy. 

V tomto období vývoje se rychle mění tělesná hmotnost a přibývají tukové zásoby. 

Spojení pubertálních změn se změnou váhy a přírůstkem tuků představuje pro řadu 

dívek obrovskou hrozbu, jelikož díky těmto vývojovým změnám se vzdalují 

standardům, které spojují ženskou krásu a přitažlivost se štíhlou postavou. [12, S. 

58 -64] 

4.3 Genetické faktory 

Různé rodinné události mohou mít značný vliv na rozvoj mentální anorexie nebo 

bulimie. Významným rizikovým faktorem pro výskyt anorexie je fakt, že tímto 

onemocněním trpí nebo prošel nějaký blízký příbuzný. Například Theander uvádí, 

že 6,6 % sourozenců od 94 sledovaných anorektiček trpělo také mentální anorexii. 

Podle Strobera trpělo mentální anorexii u sledovaných anorektiček 6,2 % jejich 

matek. Anorektické matky bývají velkou hrozbou pro své děti. I zde se znovu 

potvrzuje velký vliv rodiny na vznik poruch příjmu potravy. [12, s. 67-69] 

Velmi zajímavé jsou genetické studie rodin s dvojčaty. Jednovaječná dvojčata 

mají identické geny, při zkoumání bylo zjištěno, že výskyt příjmu poruch potravy 

se u těchto jednovaječných dvojčat pohyboval mezi 25 - 50 %. U dvojvaječných 

dvojčat pouze kolem 10 %. Dvojvaječná dvojčata jsou geneticky odlišná jako běžní 

sourozenci. Studie rodin s dvojčaty nadále pokračují a začíná se věnovat pozornost 

tomu, u kterého z dvojčat dochází к rozvoji poruchy. Zatím bylo zjištěno, že 
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většinou to bývá to z dvojčat, které je pasivnější a submisivnější. V posledních 

letech se tato vědecká oblast nadále rozvíjí. [12, S. 67-69] 

4.4 Vliv sdělovacích prostředků a reklamy 

Není pochyb, že vliv medií na názory a postoje dětí a adolescentů je značný. 

Nerealistická postava ideálního těla u žen je formována právě sdělovacími 

prostředky a časopisy pro ženy. Ženské časopisy jsou médiem, který ženám mýtus 

krásy velmi úspěšně zprostředkovává. Tyto časopisy jsou rozděleny podle věkových 

hranic žen, ale téměř vždy v nich nalezneme krásné, štíhlé a hlavně úspěšné 

modelky, herečky, zpěvačky - zkrátka tzv. VIP osobnosti. Pro dospívající dívky, 

které jsou velmi snadno zranitelné a manipulovatelné představují ještě větší hrozbu 

časopisy Bravo, Dívka či Cosmo Girl. 

Dalším médiem, které dospívající jedince značně ovlivňuje, je televize. 

V současném mediálním světě jsou neoddělitelnou součástí vysílání reklamy. 

Především reklamy, které propagují diety či hubnoucí metody jsou pro adolescenty 

velmi nebezpečné. 

Soutěže krásy, které se za posledních 10 let staly neodmyslitelnou součástí 

našeho světa mají také obrovský vliv na sebehodnocení dětí a adolescentů ve 

srovnání s účastnicemi soutěže krásy. V ČR existují soutěže Miss již pro dívky ve 

věku od devíti let. 

Média jistě mají negativní vliv na společenské hodnoty. Ale je možno zde najít i 

něco pozitivního, například společnost Dove, která se rozhodla bojovat proti 

vyhublosti pomocí propagace žen s realistickými postavami. Tato akce má název 

„Kampaň za skutečnou krásu". 
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5 BODY IMAGE - ZPŮSOB VNÍMÁNÍ A PŘEMÝŠLENÍ O SVÉM 

TĚLE 

První, kdo zkoumal prožívání těla v kontextu sociologie a psychologie, byl ve 

20. století Paul Schilder. Schilder tvrdil, že člověk nepřemýšlí jen o svém těle tak 

jak ho vnímá i cítí on sám, ale také vnímá to, jak se jeho tělo jeví ostatním lidem. [5, 

s. 11] 
Pojem „Body image" začali používat vědci od roku 1950. Tímto pojmem 

označovali vnímání přitažlivosti vlastního těla, distorze velikosti těla, percepce 

hranic těla a přesnosti vnímání tělesných vjemů. [5, S. 11 ] 

Sociální faktory mají značný vliv na vnímání a prožívání těla. Pro správné 

pochopení body image musíme propojit vnímání vlastního těla s kulturním 

prostředím, ve kterém jedinec žije. Vliv médií na vnímání a hodnocení vlastního těla 

je i v této oblasti velmi značný. Body image si můžeme vysvětlit mnoha způsoby. 

Z důvodu četnosti těchto vysvětlení budu rozdělovat text na několik částí. 

5.1 Působení kultury na vnímání a prožívání těla 

Vyspělá západní společnost vyžaduje od mužů i žen štíhlost. Ženy by měly být 

správně formované a tím i štíhlé, naopak muži by měli být samý sval, což přímo 

vylučuje jakýkoliv tukový polštář. V současnosti psychologové těchto zemí kladou 

důraz na štíhlost, protože právě ta je podle nich znakem zdraví. Obecně se tedy 

soudí, že být i mírně při těle je nezdravé. Sociální psychologové zase určují, co je 

atraktivní. Štíhlost je tím ideálem atraktivnosti. Průmysl, který vyrábí prostředky na 

hubnutí, vydává dietní programy a potraviny, opět propaguje štíhlost, ba co víc spíše 

vyhublost. Na druhé straně stojí odpůrci diet, kteří se snaží společnost varovat před 

nebezpečím diet a vyhublosti. V lékařské a psychologické literatuře se vysvětluje, 

že tělo při dietě si to vysvětlí jako období hladovění a zpomalí metabolismus. 

Jakmile však dieta skončí, okamžitě vyšle signál a vytváří zásoby rezervního tuku, 

29 



což vede к přírůstku váhy. Jediným kladným rysem zůstává propagace cvičení jako 

náhražka diet. 

Jen málo vědců se zabývá vnímán postavy v jiných kulturách. Obecně lze říci, že 

v chudších zemích je hubenost známkou strádání a kyprost známkou bohatství a 

prosperity. Přestěhují-li se lidé z jedné kultury do druhé může dojít i к posunu 

ideálu postavy. Velmi proto záleží v jaké kultuře se člověk nachází a jakou kulturu 

těla jeho společnost propaguje. [5, s. 15-29] 

5.2 Jak ženy vnímají své vlastní tělo 

V této kapitole se budu zabývat vnímáním vlastního těla žen v západních 

společnostech. Od padesátých let dochází к výraznému vnímání štíhlosti ženského 

těla. Žena chce mít své tělo jako filmová kráska Andrey Hupbernová a na konci 

devadesátých let nastupuje „heroinový styl", extrémně hubené modelky, typu Kate 

Moos, se prochází po molech a ženy se opět chtějí přizpůsobit. Nyní je společensky 

atraktivní stále žena štíhlá. Tím dochází k tomu, že většina žen je nespokojena se 

svou hmotností a postavou. 

Proto se touto nespokojeností začali zabývat psychologové i sociologové. Nyní 

už to není jen problém žen, které mají poruchy příjmu potravy, ale i žen, které mají 

tzv. „normální" vztah к jídlu. Podle výzkumu se dá říct, že takový zájem žen o 

vlastní hmotnost se stává velice problémový. 

Průzkum vnímání vlastního těla probíhá například na základě studia siluety těla, 

založené na stupnici souboru devíti siluet. Tento výzkum provedli například v roce 

1985 April Fallonová a Paul Rozin. „Vybraných 227 studentek psychologie mělo 

označit na této stupnici „ideální postavu", svou „skutečnou postavu" a „postavu, 

kterou pokládají muži za přitažlivou". [5, S. 31] 

Závěr tohoto výzkumu došel k tomu, že ženy se vidí jinak než ve skutečnosti 

vypadají a proto se snaží zhubnout. Další výzkumy na toto téma dopadly obdobně, 

vždy si ženy myslely, že ideálem muže je pouze štíhlost a proto je nutné držet dietu. 
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Další výzkumy byly založeny na vyplňování dotazníků nebo na rozhovorech se 

ženami. Závěry opět vedly к tomu, že žena se za každých okolností snaží 

přizpůsobit své tělo ideálnímu štíhlému vzoru ženské krásy. Čím se žena tomuto 

ideálu přibližuje, tím jí stoupá i sebevědomí. Ženy tak vydávají velké množství 

energie к dosažení štíhlosti, protože ta je přeci spojena s mládím a budou se více 

líbit mužům. 

V současné společnosti je na ženy vyvíjen takový tlak, že mu nedokáží odolat. 

Jejich vlastní tělo se jim odcizuje a stává se jen jejím objektem. Cestu revoluční 

estetiky těla nastolila Sadra Bartky. Prosazuje rozšíření představ o vlastní kráse i 

mimo společností vymezené hranice a tím vnímat své tělo s potěšením. Vždyť 

ženská krása je právě v zachování ženskosti. [5, s. 30-54] 

5.3 Jak muži vnímají své vlastní tělo 

V médiích se častěji můžeme setkat s hodnocením, posuzování ženského těla než 

mužského. Avšak v posledních desetiletí se sociologové a psychologové začali více 

zajímat i o muže a jejich vnímání vlastního těla. V dnešní době si neuvědomujeme, 

že i na muže je vyvíjen velký tlak. Ideál mužnosti představuje svalnatá postava, 

která v nás evokuje určitou moc, sílu a agresi, ale také pečovatelské sklony.Většina 

mužů by chtěla mít svalnatou postavu s vyvinutými svaly na hrudi, ramenou a 

pažích, štíhlý pas a boky. Příliš svalnatá až kulturistická postava v některých lidech 

může vzbuzovat odpor. Kulturním ideálem je štíhlý, „tak akorát" svalnatý muž. [5, 

s. 55] 

Podle různých výzkumů bylo zjištěno, že většina mužů je spokojena se svým 

tělem. Nespokojenost s tělem u mužů je spojena většinou s pocitem nadváhy nebo 

naopak podváhy. 

Diety u mužů jsou méně běžné než u žen. Podle výzkumu Clare Donaldsonové 

z roku 1996 drželo 11 % dotazovaných mužů „výjimečnou" dietu, 4 % mužů 
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uvedla, že drží dietu jen občas, 4 procenta „často" a 1 % „velmi často". Držení diet 

je stále více pokládáno za ženskou aktivitu. Dietou muž nezíská svalnatou postavu, 

proto nejsou diety pro muže typické. Větší procento mužů se někdy snažilo vylepšit 

svou postavu cvičením nebo pomocí estetické chirurgie. 

Muži se věnují sportovní aktivitě především proto, aby si vylepšili svoji stávající 

postavu. Nejčastěji při této sportovní aktivitě používají činky, navštěvují fitness 

centra. 

Dalším v dnešní době bohužel běžným prostředkem к vysněné svalnaté postavě 

slouží užívání steroidů. Steroidy umožňují vytvořit svalovou hmotu mnohem 

rychleji, než by se svaly vytvořily běžným posilováním. Steroidy se používají 

především v oblasti kulturistiky, ale některé steroidy jsou běžně dostupné 

v posilovnách a fitness centrech. Rozhovory a dotazníky u kulturistů prokázaly, že 

kulturisté se ve fitness centrech velmi často srovnávají s ostatními cvičícími muži, 

což je motivuje к dalšímu tréninku a snaze o větší nárůst svalové hmoty. [5, s. 56-

71] 

5.4 Vliv médií na vnímání a prožívání vlastního těla 

Jak bylo již zmíněno u etiologie poruch příjmu potravy, média a jiné sdělovací 

prostředky mají velký vliv na vnímání těla jak u mužů tak u žen. Vědci stále 

zkoumají, jak velký vliv média mají. 

Média představují mužské a ženské tělo odlišným způsobem. Muž je průměrné 

tělesné hmotnosti, má štíhlé svalnaté tělo. Žena má být naopak velmi štíhlá. Tlak 

na ženy je daleko silnější než na muže. Ženy jsou daleko citlivější. Studie, které 

zkoumaly vliv sdělovacích prostředků na vnímání a prožívání vlastního těla, 

ukazují, že muži i ženy po zhlednutí idealizovaných mediálních ukázek lidského 

těla, mělo špatný pocit z těla vlastního. 
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Štíhlé někdy až vychrtlé modelky, herečky, zpěvačky se stávají vzorem pro 

velkou část žen nejčastěji do 40 let věku. Pro muže se vzorem stávají herci, 

svalnatí sportovci. 

Současná měnící se společnost se snaží bránit, ženy se kriticky staví 

к omezenému výběru ženské postavy, která je charakterizována v médiích, některé 

modelky, herečky, zpěvačky jim přijdou nereálně a hlavně nezdravě hubené. [5, s. 

85-101] 

5.5 Vnímání vlastního těla v různých obdobích ontogeneze 

5.5.1 Školní dětství (období mladšího žáka) 

Může se zdát, že dívky a chlapci mladšího školního věku1 nejsou ještě natolik 

ovlivněny médii a nedělají si starosti s tím, jak vypadá jejich postava. Bohužel z 

výzkumů Kim Cherninové z roku 1983 vychází najevo, že dívky napodobují 

rozhovory starších žen a vyjadřují nespokojenost se svou postavou, tělesnou 

hmotností. Nespokojenost s vlastním tělem zaznamenaly také M. Tiggemannová a 

B. Penningtonová, které zjistily, že v Austrálii již 9-ti leté holčičky byly silně se 

svou postavou nespokojené a preferují velmi štíhlé ženské tělo jako mají některé 

modelky, které můžeme vidět v televizi nebo v časopisech. [5, s. 102-104] 

U chlapců bylo zjištěno, že i oni si uvědomují rozdíly ve tvaru postavy a to již 

od pěti let. Od této doby se snaží mít atletický tvar těla. Podle Lernera, který 

v šedesátých letech provedl řadu experimentů, bylo zjištěno, že chlapci přičítají 

pozitivní charakterové vlastnosti mužům mezomorfiií postavy a naopak negativní 

charakterové vlastnosti mužům plnoštíhlé postavy. Hubená postava je někde 

uprostřed. Již osmiletí chlapci chtějí být štíhlí a svalnatí, mají tedy stejný ideál jako 

1 „Období mladšího žáka = jde o vývojovou etapu mezi šestým až desátým, respektive jedenáctým 

rokem života dítěte. Začíná vstupem do školy". [29, s. 45] 
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dospívající chlapci a muži po dvacítce. Obě pohlaví mají strach z tloušťky a 

uznávají ideál štíhlosti. [5, S. 105-107] 

5.5.2 Adolescence 

Adolescence1 je chápana jako doba změn, sebeuvědomování a hledání identity. 

Většina mladých dívek je nespokojena se svým tělem, v tomto období se jim mění 

jejich postava a ony se často vzdalují od svého ideálu štíhlosti. V této fázi začínají 

dívky držet první diety. Dívky si připadají tlusté a mají snahu zhubnout. Thomas 

Wadden uvádí, že jednou z nejdůležitějších obav v životě dospívajících dívek je 

starost o svou postavu. [5, s. 107-108] 

Studie byly prováděny i u chlapců a to jedenáctiletých a třináctiletých. Zde byly 

zjištěny velké rozdíly ve spokojenosti se svým tělem. Třináctiletí chlapci byli méně 

nespokojeni se svou postavou než chlapci jedenáctiletí. Třináctiletí chlapci mají 

velmi podobný ideál mužské postavy jako dospělí muži. Dospívající chlapci 

přisuzují postavu, vzhled následnému štěstí v životě. [5, s. 108-109] 

5.5.3 Dospělost2 

Ideál štíhlosti je obvykle spojován s mládím. Mladistvý vzhled je očekáván 

hlavně u žen v západních společnostech. Známky stárnutí u mužů jsou chápány jako 

přirozený vývoj, kdežto u žen, jsou známky stárnutí posuzovány podle fyzické 

přitažlivosti, jelikož, dle kultury západní společnosti, ženy s vyšším věkem na své 

přitažlivosti ztrácejí. 

1 „ADOLESCENCE = období adolescence trvá přibližně od 15 (16) do 20 (21) let a je etapou završení 
dospívání po stránce psychické. Dolním vývojovým mezníkem je dosažení pohlavní zralosti, popřípadě 
ukončení povinné školní docházky, horním mezníkem je dosažení dospělosti". [29, s. 54] 

2 „DOSPĚLOST = po právní stránce je jedinec dospělým od 18 let, po stránce tělesné dospívá už v 15-17 
letech, v oblasti psychické většinou až po 20 roce. Za dospělého můžeme považovat jedince, který je schopen 
se postarat nejen sám o sebe, ale dokáže převzít odpovědnost i za druhé. Z tohoto pohledu někteří jedinci 
nedospějí nikdy". [29, s. 60] 
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Ženy nad 30 let jsou nespokojené s vlastním tělem, nejvíce jim vadí jejich 

břicho, boky a stehna a to bez ohledu na jejich věk. Téměř všechny ženy by si přály 

zhubnout. 

Mladší a starší ženy a starší muži by chtěli vypadat podle ideálu krásy, jejich 

postava by měla být štíhlejší než je ve skutečnosti. Studie prokázaly, že pouze 

mladší muži byli spokojeni se svou postavou, kdežto muži středního věku by na své 

postavě rádi něco změnili. Podle odborníků by to mohlo souviset s fyziologickými 

procesy stárnutí, kdy ženy i muži přibírají na váze a tím se vzdalují svému ideálu 

krásy a štíhlosti. [5, s. 109-113] 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE 

6.1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem mého šetření je zjistit postoje žáků ke stravování, zjistit jejich nutriční 

návyky a spokojenost s vlastním tělem vzhledem к poruchám příjmu potravy. 

6.2 Hypotézy 

S ohledem na cíl jsem vytvořila několik hypotéz o výsledcích mého šetření. 

Hypotézy jsem stanovovala na základě prostudované literatury, ve které se autoři 

podobným tématem již zabývali. Dalším vodítkem к vytvoření hypotéz byly 

v rámci různých praxí strávené chvíle s dětmi ve škole, se kterými jsem si na dané 

téma povídala. 

His 

- odpovědi dívek a chlapců se budou lišit 

H2: 

- dívky budou méně spokojené se svým tělem než chlapci 

H3: 

- u otázky 2 budou žáci vybírat postavu štíhlejší než ve skutečnosti jsou 

H4: 

- u otázky 3 budou žáci vybírat postavu silnější než ve skutečnosti jsou 

H5: 

- dívky se více zajímají o zásady správného stravování 

H6: 

- dívky i chlapci jí pravidelně, pouze výjimečně vynechávají snídani nebo 

večeři. Oběd nevynechávají nikdy. Pravidelně nevynechávají žádné z hlavních 

jídel 
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H7: 
- děti v tomto věku konzumují pravidelně ovoce a zeleninu, ale dívky jí více 

ovoce a zeleniny než chlapci 

H8: 

- chlapci ve 4. a 5. třídě nebudou mít zkušenosti s dietami 

H 9: 

- dívky 4. třídy nebudou mít zkušenosti s dietami, dívky v 5. třídě ano 

H10: 

- dívky i chlapci budou spokojeni se svou postavou 

НИ: 

- žáci nemají strach z toho, že přiberou 

H12: 
- někomu, kdo chce zhubnout, by žáci poradili omezit sladká a tučná jídla, 

hodně cvičení a nepřejídat se 

H13: 

- děti v tomto věku nebudou mít zkušenosti s projímadly ani se zvracením 

H14: 

- dívky a chlapci ve 4. třídě nebudou vědět, co je to mentální anorexie a bulimie 

H15: 

- chlapci 5. třídy nebudou vědět o mentální anorexii a bulimii, dívky budou znát 

termín mentální anorexie, mentální bulimie však nikoliv 

6.3 Metoda výzkumného šetření 

Metodou výzkumného šetření jsem zvolila formu dotazníku. V dotazníku se 

vyskytují škálové a otevřené otázky. U prvních třech otázek musejí respondenti 

vybírat obrázek1 dle míry spokojenosti se svým tělem a zároveň odpovědi ukazují 

1 Obrázky ženských postav [15], obrázky mužských postav [5] 
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na jejich sebehodnocení a to jak si myslí, že je vnímá okolí. Další otázky se týkají 

nutričních návyků žáků vzhledem к poruchám příjmu potravy. V dotazníku se 

vyskytují i otevřené otázky, kde mají respondenti možnost odpovědět vlastními 

slovy. 

Dotazník je anonymní, děti musí pouze napsat svůj věk a jaký ročník třídy 

navštěvují. 

6.4 Cílová skupina respondentů 

Pro své šetření jsem, vzhledem ke svému studijnímu oboru, zvolila děti mladšího 

školního věku a to 4. a 5. ročníky ZŠ. Dotazníky dostali zvlášť chlapci a zvlášť 

dívky. Otázky jsou stejné, liší se pouze obrázky postav, dívky dostaly s ženskou 

postavou, chlapci s mužskou. Domnívám se, že nutriční návyky dětí je třeba 

ovlivňovat již v tomto útlém věku, proto je dobré znát jejich postoje, nutriční 

návyky. Na základě tohoto výzkumu jsem se pokusila vytvořit návrh vyučovacích 

hodin dle RVP. 

Dotazníkové šetření proběhlo mezi žáky pražských základních škol. Pro tuto 

studii bylo zpracováno 189 dotazníků. Z toho 53 chlapců a 51 dívek ze 4. tříd ZŠ. A 

47 chlapců a 38 dívek z 5. tříd ZŠ. 

6.5 Zadávání dotazníků 

Dotazníkové šetření proběhlo mezi žáky pražských základních škol se svolením 

ředitelů těchto škol a jednotlivých učitelů osobně. Dotazníky jsem zadávala 

v hodinách přírodopisu, ale někdy jsem se musela přizpůsobit rozvrhu hodin a 

požadavkům učitelů, takže jsem dotazníky zadávala i v jiných hodinách. U všech 

dotazníků jsem byla přítomna osobně. 

Učitelé i žáci byli předem seznámeni s cíli a metodou tohoto výzkumu. Bylo jim 

podrobně vysvětleno, jak dotazník vyplňovat. Zdůraznila jsem, že dotazník je 
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anonymní. Vyplnění trvalo respondentům přibližně 10 - 15 minut. Pouze ve dvou 

třídách chtěli žáci po vyplnění a odevzdání dotazníku vysvětlit, co je to mentální 

anorexie a mentální bulimie. Byla to jedna 5. třída a jedna 4. třída na různých 

základních školách. V ostatních třídách mi žáci dotazníky odevzdali a na nic víc se 

neptali, po ničem nepátrali. 
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6.6 Dotazník pro dívky 

Chodím do: třídy 

1) Vyber postavu na obrázku, která se nejvíce podobá tvému tělu: 

A B C D E F G H CH 

3) Vyber postavu na obrázku, podle toho, jak si myslíš, že tě vnímá tvé okolí: 

A B C D E F G H CH 
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4) Zajímáš se o zásady správného stravování? 

a) ano b) ne c) občas d) nevím 

5) Jíš pravidelně? Nebo vynecháváš jedno г hlavních jídel jako je snídaně, oběd nebo veěeřc? 

a) vynechávám _ 
b) ano, jím pravidelně 
c) občas vynechám 

6) Kolikrát denně jíš ovoce? 

a) lx denně b) 2x denně e ) v í c k r á t denně d ) n i k d y nejím ovoce e)jenobčas 

7) Kolikrát denně jíš zeleninu? 

a) lxdcnnč b)2xdcnnč c)vickrttdenné d)nikdynejímzeleninu e)jenoběas 

8) Držela jsi někdy nějakou dietu? 

a) ano, někdy b ) no, nikdy e ) s t á l e dhíím nějaké diety 

9) Jsi spokojená se svou postavou? 

a) ano b) ne {napiš proč) _____ 

10) Máš strach z toho, že přibereš? 

a) ano, stále b) často c) občas d) nikdy 

11) Když chce někdo zhubnout, co bys mu poradila? 

a) přestaň jíst, hladověním se hubne 
b) vynechej j^dno z hlavních jídel (snídané, oběd nebo večere) 
c) nejez sladká a tučná jídla 
d) začni cvičit a nepřejídej se 
e) něco jiného •— 

12) Zkusila jsi někdy zvracet, když jsi se přejedla? 

a) ano, zkusila b) ne, nikdy c) ano, často 

13) Zkusila sis někdy vzít projímadlo? 

a) ano, zkusila b) ne, nikdy c) ano, často 

14) Zkus vysvětlit svými slovy, co jc to mentální anorexie. 

15) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální bulimie. 
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6.7 Dotazník pro chlapce 

Věk Chodím do: 

1) Vyber postava na obrázku, která se nejvíce podobá tvému tSu: 

Vyber postavu na obrázku, podle toho, Jak bys chtěl vypadat: 

3) Vyber postava na obrázku, podle toho, jak si mysl«, že tě vnímá tvé okolí 



4) Zajímáš se o zásady správného stravování? 

a) ano b) ne c) občas d) nevím 

5) Jíš pravidelně? Nebo vynecháváš jedno z hlavních jídel jako je snídaně, oběd nebo večeře? 

a) vynechávám 
b) ano, j im pravidelně 
c) občas vynechám — 

6) Kolikrát denně jíš ovoce? 

a) Ix denně b)2x denně e) víckrát denně d) nikdy nejím ovoce e) jen občas 

7) Kolikrát denně jíš zeleninu? 

a) lx denně b)2xdcnnč c) víckrát denně d) nikdy nejím zeleninu e)jenobčas 

8) Držel jsi někdy nějakou dietu? 

a) ano, někdy b)ne,mkdy c) s t á l e držím nějaké diety 

9) Jsi spokojený se svou postavou? 

a) ano b) ne (napiš proč) 

10) Máš strach z toho, že přibereš? 

a) ano, stále b) často c) občas d) nikdy 

11) Když chce někdo zhubnout, co bys mu poradil? 

í , ob" -bo Vrfere, 
c) nejez sladká a tučná jídla 
d) začni cvičit a nepřejídej se 
e) něco jiného 

12) Zkusil jsi někdy zvracet, když jsi se přejedl? 

a) ano, zkusil b) ne, nikdy c) ano, často 

13) Zkusil sis někdy vzít projímadlo? 

a) ano, zkusil b) ne, nikdy c) ano, často 

14) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální anorexie. 

15) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální bulimie. 
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6.8 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníků 

Jednotlivé otázky jsem rozdělila do tabulek. Pro každou tabulku je zpracován 

navíc i graf. Tabulka má shodný název s otázkou. Každá odpověď žáků je 

vyhodnocena, zvlášť jsem rozdělila chlapce a dívky 4. třídy a chlapce a dívky 5. 

třídy. 

Pro větší přehlednost jsem zvolila sloupcové grafy. Ke grafu je vždy legenda, 

osa X je popsána dle odpovědí. Osa Y uvádí hodnotu z tabulky, tedy počet odpovědí 

žáků na danou otázku. 

Za každým grafem je shrnutí, zhodnocení vzhledem к mým hypotézám, popř. 

můj komentář к odpovědím žáků na danou otázku. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

B O D Y I M A G E 

<$y 

4. tř ída 5. t ř ída 

<$y chlapci d ívky chlapci d ívky 

c h c i b ý t št fh le jš ( 2 5 15 16 14 

c h c i m (t v ě t š í h m o t n o s t 14 8 10 4 

j s e m s p o k o j e n ý ( á ) 2 11 6 5 

okoli mě vnimá: 

silnější 15 15 0 6 

okoli mě vnimá: hubenější 8 9 16 7 okoli mě vnimá: 

stejně, jako se 
vnímám já 18 13 11 14 

j s e m s p o k o j e 
p o s t a v o u a 

s t e j n ě , jak 

r i ý (á ) s e s v o u 
j k o i í m ě v id í 
s e v id ím já 

12 15 14 13 
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Otázky 1 až 3 jsem zpracovala do jedné tabulky a jednoho grafu. Název jsem 

zvolila Body Image - vnímání vlastního těla. Tyto otázky jsem vyhodnocovala 

následujícím způsobem. 

Porovnávala jsem otázku 1 s otázkou 2. Pokud respondenti zaškrtli u otázky 1 

silnější postavu než u otázky 2, vyhodnotila jsem to tak, že chtějí být štíhlejší. 

Pokud zaškrtli u otázky 1 hubenější postavu než u otázky 2, přepokládala jsem, že 

by naopak chtěli mít větší hmotnost, u chlapců se většinou jednalo o větší svaly. 

Žáci, kteří u otázky 1 a 2 zakroužkovali stejné postavy, zde jsem to vyhodnotila 

jako spokojenost se svou postavou. 

Dále jsem porovnávala otázku 1 s otázkou 3. Žáci, kteří zaškrtli u otázky 1 

štíhlejší postavu než u otázky 3, mají pocit, že okolí je vnímá silnější než se oni 

sami vnímají. A naopak, pokud žáci zaškrtli u otázky 1 silnější postavu než u otázky 

3, myslí si, že je okolí vnímá štíhlejšími než oni vnímají sebe. 

Někteří žáci zaškrtli shodnou postavu u otázky 1 a otázky 3, to jsem hodnotila, 

že okolí je vnímá stejně, tak jak vnímají sami sebe. 

Poslední odpovědí v tabulce je jsem spokojený(á) se svou postavou a okolí mě 

vidí stejně, jak se vidím já, zde jsem zařadila odpovědi respondentů, kteří zaškrtli 

shodný obrázek u všech tří otázek. 

Předpokládala jsem, že dívky budou méně spokojené se svým tělem než chlapci, 

což byla špatná hypotéza. Dívky ve 4. třídách jsou spokojené se svou postavou, 

kdežto chlapci stejného věku by většinou chtěli být štíhlejší. Musím uvést, že na 

školách, kde jsem výzkum prováděla je hodně dětí obézních či mají к obezitě 

sklony. A více je to patrné právě u chlapců. I z tohoto důvodu se domnívám, že by 

zdravá výživa, zdravý životní styl neměl být zařazován hlavně na 2. stupeň 

základního vzdělávání, ale ve větší míře, než je tomu doposud, i na 1. stupeň ZŠ. 

Dále jsem předpokládala, že dívky nebudou chtít mít větší hmotnost, což se 

potvrdilo. Pouze 8 dívek z 51 ve 4. třídách by chtělo zvýšit svou hmotnost a 4 

dívky z 38 v 5. třídách. 
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U třetí otázky měli respondenti posoudit, jak jejich postavu vnímá jejich okolí. 

Mým předpokladem bylo, že většina dotázaných si bude myslet, že je okolí vnímá 

silnější než ve skutečnosti jsou. Toto se potvrdilo pouze u žáků 4. tříd bez rozdílu 

pohlaví. Zhruba V* respondentů má pocit, že je okolí vnímá silnějšími než oni 

vnímají sebe. U žáků 5. tříd tomu bylo naopak. Hlavně chlapci mají pocit, že pro 

okolí působí hubenějším dojmem. 

Z odpovědí vyplynulo, že zhruba lA respondentů si myslí, že okolí je vnímá 

stejně jak se vnímají oni sami. Což ukazuje na spokojenost s jejich postavou a určitě 

i vyšším sebevědomí než u ostatních žáků. 

Avšak zarážející je počet žáků, kteří jsou se svou postavou spokojení a mají 

pocit, že i okolí je vnímá stejně. Je to jen zhruba Vi žáků, jak chlapců tak dívek. 

Tito žáci mají zajisté „zdravé" sebevědomí, nepřemýšlejí o dietách, jsou sami se 

sebou spokojení, což si myslí je v tomto věku zcela normální a přirozené. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

Zajímáš se o zásady správného stravování? 

4. třída 5. třída 

chlapci d ívky chlapci d ívky 

A N O 17 28 17 14 

NE 3 3 7 2 

O B Č A S 28 17 21 17 

NEVÍM 5 3 2 5 

Z a j í m á š s e o z á s a d y s p r á v n é h o s t r a v o v á n í ? 

3 5 

3 0 

2 5 

2 0 

1 5 

1 0 

5 

0 

28 

17 

chlapci 

28 

21 
17 17 

dívky 

4. třída 

chlapci 

17 
14 

dívky 

5. třída 

• A N O D N E • O B Č A S • NEVÍM 
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Jak je patrné odpovědi dívek a chlapců se liší. Z odpovědí žáků na tuto otázku 

vyplývá, že žáci ve věku od 9 do 11 let se občas zajímají o zásady správného 

stravování. Domnívala jsem, že dívky se budou více zajímat o zásady správného 

stravování, což se potvrdilo. U respondentů, kteří zaškrtli možnost d) nevím, 

předpokládám, že pojem zásady správného stravování neznají, a proto zaškrtli tuto 

možnost. Z odpovědí dále vyplývá, že pokud by se zdravá výživa, zásady správného 

stravování zahrnuly do RVP 1. stupně základního vzdělávání každé školy, žáky by 

toto téma zajímalo a nebylo by to pro ně zcela nové a neznámé téma. 
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6.8.3 Otázka 5 

Jíš pravidelně? Nebo vynecháváš jedno z hlavních jídel jako je 
snídaně, oběd nebo večeře? 

<P 
of" 

4. třída 5. třída 
<P 

of" chlapci dívky chlapci dívky 

s 

1 
z 
о 
ш z >-
> 

snídaně 7 2 2 3 s 

1 
z 
о 
ш z >-
> 

oběd 3 1 2 1 

s 

1 
z 
о 
ш z >-
> večeře 2 3 3 2 

ANO, JÍM 
PRAVIDELNĚ 29 33 26 22 

O
B

ČA
S 

VY
N

EC
H

Á
VÁ

M
 

snídaně 8 8 8 7 

O
B

ČA
S 

VY
N

EC
H

Á
VÁ

M
 

oběd 2 1 3 1 

O
B

ČA
S 

VY
N

EC
H

Á
VÁ

M
 

večeře 2 3 3 2 



Vzhledem к věku respondentů jsem předpokládala, že jí pravidelně, 

nevynechávají ani jedno z hlavních jídel jako je snídaně, oběd a večeře. Pouze občas 

mohou vynechat snídani nebo večeři. Oběd, alejí všichni žáci. Bohužel zhruba jen 

polovina žáků zaškrtla, že jí pravidelně. Velmi mne překvapilo, že jsou žáci, kteří 

vynechávají oběd, domnívám se, že jsou to ti, kteří nechodí do školní jídelny a 

chodí po vyučování ihned domů, kde jsou sami. Jak jsem předpokládala bylo i 

několik dětí, které občas vynechávají snídani nebo večeři. Snídani vynechávají 

častěji. Zde se mohu pouze domnívat, že důvodem je „neznalost snídat" z rodiny 

nebo opět jsou ráno sami doma, a tak se nenasnídají, jelikož není nikdo, kdo by jim 

snídani připravil nebo nakázal, aby ji snědli. 

Při vyplňování dotazníků se mě v některých třídách děti zeptaly, zda je tato 

otázka myšlena na pracovní týden nebo na víkend. Odpověděla jsem, že pokud se 

hodně liší, jak jedí o víkendu s tím jak jedí přes pracovní týden, tak ať se zamyslí 

nad jídlem, které snědí v pracovní týden. Těchto dětí jsem se zeptala, jak moc se to 

liší, většina odpověděla, že o víkendu jí pravidelně, ale přes týden vynechávají 

snídani, protože ráno většinou nestíhají. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

Kolikrát denně jíš ovoce? 

oT 

4. třída 5. třída 

oT chlapci dívky chlapci dívky 

1x denně 10 9 14 11 

2x denně 16 11 15 13 

víckrát denně 13 19 10 11 

nikdy nejím ovoce 1 0 0 1 

jen občas 13 12 8 2 

Kolikrát denně jíš ovoce? 
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Kolikrát denně jíš ovoce? Tuto otázku jsem do dotazníku vložila záměrně, 

zajímalo mě, zda se potvrdí má hypotéza, že děti v tomto věku konzumují ovoce 

ještě pravidelně. 

Ve 4. třídách se odpovědi dívek a chlapců lišily. Dívky jí ovoce vícekrát denně 

než chlapci a žádná dívka nikdy nejí ovoce. Jeden chlapec odpověděl, že nejí ovoce. 

Asi % z celkového počtu dívek a chlapců ve 4. třídě jí ovoce jen občas. 

V 5. třídách se naopak našla dívka, která nikdy nejí ovoce a u chlapců tuto 

odpověď nezaškrtl žádný. 

Odpovědi žáků jsou zhruba ve stejném počtu. Jsem ráda, že alespoň lx denně 

většina respondentů ovoce konzumuje a je součástí jejich jídelníčku. 
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6.8.3 Otázka 5 

Kolikrát denně jíš zeleninu? 

4. třída 5. třída 

chlapci dívky chlapci dívky 

1xdenně 19 16 14 14 

2xdenně 7 8 14 10 

víckrát denně 8 12 4 9 

nikdy nejím zeleninu 1 1 0 0 

jen občas 18 14 15 5 

Kolikrát denně jíš zeleninu? 
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Zelenina obecně patří к méně konzumovaným potravinám. Opět jsem 

předpokládala, že dívky budou zeleninu jíst častěji než chlapci, což se potvrdilo u 

dvou možností odpovědi. Dívky 4. a 5. třídy, konzumují zeleninu 2x či vícekrát 

denně než chlapci téhož věku. Chlapci 4. a 5. třídy jí zeleninu nejčastěji lx denně 

nebo pouze občas. Na slovní otázku, kolik porcí zeleniny by se mělo jíst každý den, 

většina žáků odpověděla, že tak 2 až 3 porce zeleniny. Velmi se divili, že jsem jim 

jejich odpověď vyvrátila a řekla, že zhruba až 5 porcí zeleniny. Z toho je patrné, že 

děti mladšího školního věku nemají dostatečné informace o zdravé výživě. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

Držel(a) jsi někdy nejakou dietu? 

4. třída 5. třída 

chlapci dívky chlapci dívky 

někdy 19 17 17 8 

nikdy 32 33 27 30 

stále držím nějaké diety 2 1 3 0 
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Držel(a) jsi někdy nějakou dietu? 
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U této otázky jsem předpokládala, že stále diety budou držet pouze děti, které 

mají nějaké zdravotní problémy (alergie, diety kvůli nějakému onemocnění). Dva 

chlapci ze 4. třídy, kteří odpověděli, že stále drží diety, к otázce ještě připsali, že 

mají zdravotní problém. V 5. třídě má chlapec alergii na lepek. A 2 chlapci mají též 

zdravotní problémy. Dívka ze 4. třídy, která také zaškrtla tuto možnost odpovědi, 

připsala, že má alergii na mléko. Jsem ráda, že žádné z dětí v tomto věku nedrží 

záměrně nějakou dietu z důvodu, že by nebyly spokojené se svou postavou. 

Počet dětí, které zaškrtly NIKDY by vzhledem к jejich věku mohl být vyšší. Je 

alarmující, že zhruba % žáků ve věku od 9 do 11 let, již někdy držela nějakou dietu. 

Pokud to byla dieta ze zdravotních důvodů, děti mi to do dotazníků většinou 

napsaly. Bohužel bylo jich velmi málo, ani ne čtvrtina z nich. 

Dle mé hypotézy mělo z dotazníku vyplynout, že dívky 4. třídy nebudou mít 

zkušenosti s dietami a dívky v 5. třídě ano. Hypotéza se nepotvrdila, dívky již ve 4. 

třídě zkušenosti s držením nějaké diety mají a to dokonce 17 dívek z celkového 

počtu 51. V 5. třídě je těchto dívek naopak méně, což také mou hypotézu nestvrzuje. 

8 dívek z počtu 38 již zkušenosti s držením diety má. Z toho vyplývá, že zdravý 

životní styl by měl být zahrnut do RVP 1. stupně ZŠ již od začátku 4. třídy. 
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6.8.3 Otázka 5 

Jsi spokojený(á) se svou postavou? 

f V / 
4. třída 5 . třída 

Ф у 
chlapci dívky chlapci dívky 

ANO 44 40 32 30 

jsem tlustý(á) 3 5 2 4 

jsem hubený(á) 0 2 5 0 

NE chci zhubnout 1 2 4 2 

chci m(t svaly 2 0 3 0 

důvod neuveden 3 2 1 2 

Jsi spokojený(á) se svou postavou? 
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d 2 1 2 
Шш-п 

důvod 
neuveden 

• 4. třída chlapci • 4. třída dívky • 5. třída chlapci • 5. třída dívky 



Má pracovní hypotéza byla: dívky i chlapci budou spokojeni se svou postavou. 

Jak je vidět v grafu i v tabulce, většina respondentů je se svou postavou spokojená 

Ti, kteří zaškrtli ne, uvedli jako důvod: 

- větší svaly a fyzičku 

- jsem tlustý(á) 

- chci být hubenější 

- jsem hubený(á) 

- chtěla bych trochu zhubnout 

Bylo zajímavé, že děti, které nejsou se svou postavou spokojené, v předchozí 

otázce, zda již drželi nějakou dietu, odpověděli kladně. Což ukazuje na přemýšlení 

při vyplňování dotazníku, jejich upřímností a také tím, že opravdu vědí, co se jim na 

nich nelíbí. Otázkou však zůstává, zda mají dostatek informací k tomu, aby drželi 

tzv. správné diety a v budoucnu netrpěli nějakou z poruch příjmu potravy. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

M á š s t r a c h z t o h o , ž e p ř i b e r e š ? 

4 . t ř í d a 5 . t ř í d a 

chlapci d ívky chlapci d ívky 

stá le 8 8 7 1 

čas to 8 5 1 3 

o b č a s 1 6 17 9 16 

nikdy 21 21 30 18 

Máš strach z toho, že přibereš? 
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30 
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• 4. třída chlapci • 4. třída dívky • 5. třída chlapci • 5. třída dívky 

Překvapilo mě, kolik žáků mladšího školního věku, má neustálý strach z toho, že 

by mohli přibrat na hmotnosti. Domnívala jsem, že spíš dívky se budou bát o svou 

hmotnost, ale počet chlapců a dívek, kteří mají tento strach je hlavně ve 4. třídách 

téměř stejný. Rozdíl můžeme vidět v 5. třídách, kde většina chlapců z dotázaných se 

nebojí o svou hmotnost, dívek zhruba polovina. 
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6.8.9 Otázka 11 

Když chce někdo zhubnout, co bys mu poradil(a)? 
(můžeš zaškrtnout i více možností) 

o O X 
4. třída 5. třída 

o O X 

chlapci dívky chlapci dívky 

přestaň jíst, hladověnhi se hubne 0 2 0 0 

vynechej jedno z hlavních jídel 2 0 0 0 

nejez sladká a tučná jídla 33 27 31 25 

začni cvičit a nepřejídej se 39 55 36 35 

něco jiného 1 8 7 2 

Když chce někdo zhubnout, co bys mu poradil(a)? 
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U otázky 11 mě zajímalo, zda žáci vědí, jakým způsobem se dá snížit tělesná 

hmotnost. Dala jsem jim na výběr z pěti možných odpovědí. Do možnosti e) žáci 

museli napsat své vlastní doporučení. Nejčastěji odpověděli: 

• musíš jíst ovoce a zeleninu 

• na noc se nepřejídej 

• pravidelně jez, po 6 hod. už ne 

• dietní jídla 

• hodně sportovat 

• jsi dítě, váha ti nevylítne, nedrž žádnou dietu 

U této otázky měly děti možnost zaškrtnout více variant. Nejčastěji by doporučily 

omezení tučných a sladkých jídel v kombinaci s pravidelným cvičením a 

nepřejídáním se. Žáci nedoporučili hladovění nebo vynechání jednoho z hlavních 

jídel. Naopak mají v podvědomí, že sladká a tučná jídla tělu neprospívají. Cvičení je 

podle nich na snížení těsné hmotnosti vhodné. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

Z k u s i l ( a ) j s i n ě k d y z v r a c e t , k d y ž j s i s e p ř e j e d l ( a ) ? 

<P/ 
с У 

4. třída 5. třída 
<P/ 

с У c h la p ci d ívky ch la p ci d ívky 

ano 10 7 8 3 

nikdy 43 43 39 35 

ano, č a sto 0 1 0 0 
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Zkusil(a) jsi někdy zvracet, když ses přejedla? 
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• 4. třída chlapci Ш 4. třída dívky • 5. třída chlapci • 5. třída dívky 

Když jsem do testu dávala tuto otázku, doufala jsem, že všechny děti odpoví 

NIKDY. Bohužel našli se respondenti, kteří po přejedení, zkoušeli zvracet. Otázkou 

zůstává, zda-li to bylo z důvodu snížení tělesné hmotnosti nebo jen, že se opravdu 

přejedli a bylo jim natolik špatně, že museli jít zvracet. Vzhledem к věku 

respondentů věřím, že má druhá hypotéza je správná. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

Z k u s i l ( a ) s i s n ě k d y vz í t p r o j í m a d l o ? 

o X 

4. třída 5. třída 

o X chlapci dívky chlapci dívky 

ano 2 3 3 1 

nikdy 50 48 4 4 37 

ano, často 1 0 0 0 

Zkusil(a) sis někdy vzít projímadlo? 
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• 4. třída chlapci H4. třída dívky • 5. třída chlapci П5. třída dívky 

U této otázky se mě hodně dětí ptalo, co je to projímadlo, po vysvětlení skoro 

všechny děti zaškrtly, že zkušenosti s projímadly nemají, což byla také má 

hypotéza. Je zarážející u chlapce 4. třídy, že často bere projímadlo. I zde můžu jen 

doufat, že měl někdy zdravotní potíže, při kterých musel projímadlo užívat nebo že 

nepochopil otázku. Děti, které odpověděli ANO, mohly vzhledem к jejich věku vzít 

projímadlo pouze ze zdravotních důvodů. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální anorexie 

4. třída 5. třída 

< r chlapci dívky chlapci dívky 

nevím 45 47 41 27 

špatná odpověd 8 0 2 0 

správná odpověď 0 4 4 11 

Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální anorexie. 
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Má hypotéza: dívky a chlapci ve 4. třídě nebudou vědět, co je to mentální 

anorexie. Jak je patrné z grafu, z tabulky, má hypotéza se potvrdila. 45 chlapců 

odpovědělo na tuto otázku, že neví, 8 chlapců odpovědělo špatně. Pouze 4 dívky 

z 51 odpověděly správně. Přesně vysvětlit pojem mentální anorexie nedokázala 
žádná dívka 4. třídy. Za správnou odpověď jsem považovala: 

• když chce někdo zhubnout a zhubne moc 

• někdo, kdo jí zdravě, drží diety za každou cenu, 

• myslí si, že přibere a stále drží diety 

• že je člověk vyžle a skoro vůbec nejí 

Má hypotéza: chlapci 5. třídy nebudou vědět, co je to mentální anorexie, většina 

dívek 5. třídy bude umět tento termín vysvětlit. Má hypotéza se téměř potvrdila 

Pouze 4 chlapci uměli vysvětlit co je to mentální anorexie, dívek bylo 11 

z celkového počtu 38. 

Za správnou odpověď (+ viz. výše) jsem považovala: 

• člověk skoro nejí a myslí si, že je tlustý 

• že si někdo myslí, že nesmí jíst, proto když se nají, tak zvrací a pak hubne 

může i umřít 

• když je někdo posedlí tím, že je tlustý a musí zhubnout, ale on je doopravdy 

hodně hubený 

• nemoc, kterou trpí většina dívek, které si o sobě myslí, že jsou tlusté 

• někdo, kdo váží třeba 40 kg a stále drží diety, může i umřít 

Žáci 5. tříd by se již ve škole mohli učit o poruchách příjmu potravy, tuto látku 

lze zařadit do nauky o člověku a tím předcházet PPP na 2. stupni ZŠ. 
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6.8.1 Otázka 1 až 3 

Z k u s v y s v ě t l i t s v ý m i s l o v y , co je to m e n t á l n i b u l i m i e 

4. t ř íd a 5. t ř íd a 

chlapci d ivky chlapci d ivky 

nevím 52 50 47 27 

š p a t n á odpověc f 1 1 0 1 

s p r á v n á o d p o v é d 0 0 0 1 0 

Zkus v y s v ě t l i t s v ý m i s l o v y , c o je to m e n t á l n i bu l imie . 

4 . tř ída с Ы а р с П и 4 . tř ída dívky П б . t ř ída c h l a p c i n e . tř ída dívky 

Termín mentální bulimie neznala většina respondentů. Pouze 10 dívek v jedné 5 

třídě vysvětlilo tento termín. Za správou odpověď jsem považovala: 

• člověk dlouho nejí a pak se přejí a zvrací 

• když někdo po jídle schválně zvrací 

• 1 den nejím, 2. den se přejím, pak zvracím nebo hodně cvičím 

• 3 dny nejí, pak se přejí a zvrací 
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6.9 Výsledky šetření 

Mým cílem bylo zjistit postoje žáků ke stravování, dozvědět se něco o jejich 

nutričních návycích a spokojeností s jejich vlastním tělem vzhledem к poruchám 

příjmu potravy. 

Žáci mladšího školního věku se snaží dodržovat zásady správného stravování, 

snaží se jíst pravidelně, do svého jídelníčku zařazují ovoce a zeleninu. Většina dětí 

mladšího školního věku je spokojená se svým tělem a nemají velké zkušenosti 

s dietami. O poruchách příjmu potravy toho vědí velmi málo. Při snižování tělesné 

hmotnosti by žáci volili omezení sladkých a tučných jídel, nepřejídání se a zahrnuli 

by do svého denního programu sport. 

Domnívám se, že zdravý životní styl, do kterého patří mimo jiné zdravá výživa a 

s tím související i poruchy příjmu potravy, by měl být podrobněji zařazen do RVP 

na 1. stupni základního vzdělávání každé školy. Dětem by mělo být poskytnuto 

dostatek informací z tohoto oboru. Jistě by se tím dalo předejít i případným 

poruchám příjmu potravy nebo jiným zdravotním komplikacím, se kterými se 

v dnešní době můžeme setkat již na druhém stupni základních škol. 
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7 NÁVRH OPATŘENÍ, PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

V RÁMCI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Jak jsem již uvedla, poruchy příjmu potravy jsou velkým problémem 

současného světa a postihují již děti školního věku. Jak lze těmto poruchám 

předcházet? Určitě důležitá je základní prevence, která spočívá především v rodině, 

ale svou roli by měla hrát i škola, která může využít všech svých možností v rámci 

programu výchovy ke zdravému životnímu stylu, jež nabízí Rámcový vzdělávací 

program. 

7.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program vychází z nové koncepce vzdělávání, která 

zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich spojitost se vzdělávacím obsahem a následné 

uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. RVP je veřejným 

dokumentem přístupným pro širokou pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. 

RVP je programovým dokumentem, který není určen к výuce. Podle RVP má každá 

škola povinnost připravit si svůj Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

podle zásad stanovených v příslušném RVP. [28, s. 9-10] 

Základní vzdělávání musí navazovat na předškolní vzdělávání a na výchovu 

v rodině. Toto vzdělávání musí povinně absolvovat celá populace. Základní 

vzdělávání je rozděleno do dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících 

stupňů. 

Na 1. stupni je základní vzdělávání založeno na poznávání, respektování a 

rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka. Žáci by měli být dostatečně 

motivováni к dalšímu učení. Měli by se učit samostatnosti, aktivitě к nalézání 

vhodných řešení. [28, s. 12] 

Základní vzdělávání na 2. stupni by mělo pomoci žákům získávat vědomosti, 

dovednosti a návyky. Žáci by měli být schopni samostatně pracovat, kultivovaně se 
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chovat, rozhodovat, respektovat práva a povinností, které jako občané ČR a 

Evropské unie mají. [28, s. 12] 

Vzdělávací obsah RVP je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé 

vzdělávací oblasti tvoří jeden vzdělávací obor nebo více obsahově blízkých 

vzdělávacích oborů: 

o „Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

o Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

o Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie) 

o Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

o Člověk a společnost (Výchova к občanství, Dějepis) 

o Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

o Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

o Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

o Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) " [28, s. 18] 

7.1.1 Člověk a jeho svět 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP 

základního vzdělávání, která je určena pouze pro l.stupeň ZŠ. Do této oblasti jsou 

zahrnuty témata týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, 

techniky, zdraví a dalších témat, která zahrnují jak historický tak i současný pohled 

a snaží se směřovat žáka к dovednostem pro praktický život. [28, s. 37] 

Většinu poznatků, dovedností již žáci získali v rodině nebo předškolním 

vzdělávání. Vzdělávací oblast připravuje základy pro specializovanější výuku ve 

vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím 

oboru Výchova ke zdraví. [28, s. 37] 

Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů: 
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1) Místo, kde žijeme, 

2) Lidé kolem nás, 

3) Lidé a čas, 

4) Rozmanitost přírody, 

5) Člověk a jeho zdraví. [28, S. 37-38] 

Pro tuto diplomovou práci a návrhy opatření a prevence poruch příjmu potravy 

je nejdůležitější pátý okruh Člověk a jeho zdraví. Zde žáci poznávají především 

sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a 

fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do 

dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, 

hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají základní poučení o zdraví a 

nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých 

životních situacích. Žáci jsou cíleně vedeni к poznám, že zdraví je to nejcennější v 

životě člověka. [28, s. 38] 

7.1.2 Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je koncipována pro 2. stupeň základního 

vzdělávání. Jak jsem již uvedla vzdělávací oblast Člověk a jeho svět připravuje žáka 

mimo jiné i pro tuto vzdělávací oblast, proto jej do své diplomové práce také 

uvádím, aby byly patrné navazující souvislosti a učivo. 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby se žáci 

naučili chápat sami sebe, aby pochopili jak důležitou hodnotu má zdraví v jejich 

životě, smysl zdravotní prevence i problémy vycházející z nemocí či nějakým jiným 

poškozením zdraví. Žáci se učí poznávat různá nebezpečí, situace, které mohou 

zdraví ohrozit a naopak se učí způsoby chování, které vedou к zachování a posílení 

zdraví. Jde především o poznávání zásadních životních hodnot, postojů k nim. Pro 
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uskutečnění těchto záměrů je třeba žáky dostatečně motivovat, dělat s nimi takové 

činnosti, které budou posilovat jejich zájem o problematiku zdraví. [28, s. 72] 

Do této vzdělávací oblasti je zahrnut vzdělávací obor Výchova ke zdraví a 

Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah 

oblasti Člověk a zdraví se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. [28, s. 72] 

7.2 Návrh vzdělávacího oboru VÝCHOVA KE ZDRAVÍ v rámci RVP 

pro 1. stupeň základního vzdělávání 

7.2.1 Specifické cíle návrhu 

Návrh jsem sestavila pro 4. a 5. ročník ZŠ v rámci hodin přírodovědy. Pokud by 

bylo třeba je možné některé učivo vložit do hodin vlastivědy. Žáci se učí porozumět 

základním potřebám zdravého vývoje člověka, osvojují si vybrané poznatky a 

dovednosti tohoto oboru. Žáci jsou cíleně vedeni к poznání, že zdraví člověka patří 

к nejcennějším hodnotám života. [28] 

V rámci výuky je vhodné uplatňovat metody aktivního sociálního učení, 

zadávat žákům úlohy, jejichž cílem je výchova ke zdravým stravovacím návykům. 

Poskytovat žákům takové informace, které se týkají možností ohrožení zdraví 

v důsledku poruch příjmu potravy. Je třeba učit žáky vnímat své vlastní já, rozvíjet 

jejich sebedůvěru, sociální dovednosti. [15, s. 22] 

Žáci si cíleně upevňují a rozšiřují základní poznatky a dovednosti v oblasti 

péče o zdraví, osobní hygienu, vztahy mezi lidmi, osobní bezpečí apod., které již 

získali v nižších ročnících v hodinách prvouky nebo přímo ve vlastní rodině. [28] 
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7.2.2 Náměty pro práci s žáky 

Náměty jednotlivých témat nejsou rozděleny do ročníků, učitel si sám sestaví 

konkrétní vzdělávací plán. Učivo by na sebe mělo logicky navazovat, doplňovat se 

rozšiřovat o další poznatky a dovednosti. 

Vyučovací metodou mohou být různé situační hry, práce s pracovními listy, 

řešení modelových situací nebo konkrétní praktické činnosti. 

Náměty jsem dle RVP rozdělila do 4 skupin. [28] 

1) Zdraví, osobní hygiena, režim dne, první pomoc 

2) Výživa a zdraví 

3) Základy rodinné a sexuální výchovy 

4) Osobní bezpečí 

Zdraví, osobní hygiena, režim dne, nrvní pomoc 

Učivo 

- vlastní péče o zdraví, lékařská péče 

- nemoci, jejich příznaky, infekční onemocnění 

- osobní, intimní hygiena dívek a chlapců 

- hygiena odívání 

- režim dne žáka, hygiena práce, pracovní prostředí 

- dušení hygiena 

- pohyb v režimu dne žáka 

- zásady při poskytování první pomoci, jak předcházet úrazům dětí 

v 

Činnosti 

- měření teploty, péče o nemocného člena rodiny (modelová situace) 

- vytváření samostatných návrhů propagující zdravý životní styl 
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- praktická cvičení zaměřená na hygienu odívání, péče o pleť, vlasy, ruce apod. 

- návrh denního režimu žáka 

- modelová situace přivolání lékařské pomoci 

- první pomoc, základy ošetřování běžných poranění, úrazů - praktická cvičení 

v 

Zák by měl umět 

- chránit své zdraví 

- dodržovat základy hygienických zásad 

- poskytnout základní péči nemocnému členovi rodiny 

- dbát o svou pravidelnou tělesnou a intimní hygienu 

- naplánovat si a vhodně naplňovat svůj režim dne 

- vědět, co vše se zahrnuje do zdravého způsobu života 

- přivolat lékařskou pomoc 

- poskytnout první pomoc u lehčího poranění 

Výživa a zdraví 

Učivo 

- zásady zdravé výživy, vliv na stravování člověka 

- nákup a skladování poživatin (pojmy: datum spotřeby, minimální trvanlivost, 

apod.) 

- základní živiny a jejich význam v organismu (bílkoviny, tuky, sacharidy, 

vitaminy, minerální látky) 

- pyramida zdravé výživy 

- kultura stolování 

Činnosti 

- sestavení jednoduchého jídelníčku podle zásad zdravé výživy 

- sestavení seznamu poživatin s negativním vlivem na zdraví 
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- situační hry zaměřené na praktické uplatňování zásad zdravé výživy 

- modelové situace rodinného stolování, stolování ve veřejných prostorách 

- sestavení nejdůležitějších zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a 

minerálních látek 

v 
Zák by měl umět 

- uvést základní zdroje bílkovin, sacharidů, tuků, vitamínů a minerálních látek 

- zkontrolovat při nákupu a skladování poživatin v domácnosti datum výroby, 

datum spotřeby, minimální trvanlivost, neporušenost obalů apod. 

- uplatňovat základní pravidla společenského chování při stolování 

- rozpoznat potraviny s negativním vlivem na zdraví s ohledem na civilizační 

choroby (obezita, srdeční choroby, aj.) 

Základy rodinné a sexuální výchovy 

Učivo 

- vztahy mezi lidmi - kamarádství, láska, manželství, rodičovství, příbuzenské 

vztahy 

- komunikace v rodině, mezi lidmi 

- konflikty v mezilidských vztazích 

- rodina - funkce rodiny, rodinné role, náhradní rodinná péče 

- fyziologické a psychické změny v pubertě 

- sexuální chování - pocity, představy, láska 

- pohlavně přenosné choroby - ochrana, cesty přenosu 

- sexuální zneužívání - ochrana, linky důvěry 

Činnosti 

- diskuse o různých vztazích v rodině, rodič a dítě 
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- modelové situace rozvíjející komunikaci o intimních záležitostech s rodiči, 

vrstevníky popř. učiteli 

- modelové situace na vzájemnou pomoc, vcítění se do problémů druhých 

- příběhy sexuálního zneužívání - pomoc, volání na linku důvěry 

Žák by měl umět 

- orientovat se ve vztazích mezi lidmi, chápat přátelství, jako pouto, které je 

založeno na důvěře, respektu, vzájemné pomoci 

- porozumět skutečnosti, že složení rodiny se může v průběhu života měnit, že 

některá manželství se řeší rozvodem 

- si uvědomit, že každý v rodině má svá práva a povinnosti 

- otevřeně hovořit o svých potřebách, citech, o tom co chce a co nechce, co se 

mu líbí a naopak nelíbí 

- znát základní rozdíly ve stavbě mužského a ženského těla 

- znát základní příčiny onemocnění - AIDS - virus HIV, cesty přenosu 

- rozpoznat rozdíl mezi sexuálním zneužíváním a péčí rodiče o dítě, popřípadě 

lékaře v dětské ordinaci 

Osobní bezpečí 

Učivo 

- ochrana dítěte a jeho bezpečné způsoby chování v různých prostředích 

(dopravní prostředky, schodiště, veřejné toalety, výtahy) 

- šikanování, kontakt s deviantní osobou 

- přivolání pomoci v situacích ohrožujících osobní bezpečí dítěte 

- dětská krizová centra, linky důvěry 

Činnosti 

- procvičování způsobů tísňového volání 
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- vytipování nebezpečných míst a situací 

- simulační hry zaměřené na osvojování sebejistoty, schopnosti zvládat 

nebezpečné situace (hry „Co byste dělali, kdyby ") 

- modelové situace zaměřené na nácvik způsobů chování v různých krizových 

situacích 

Žák by měl umět 

- vědět o nebezpečných místech v blízkém okolí 

- používat adresy, telefonní čísla institucí poskytujících první pomoc, pomoc 

v nesnázích 

- rozpoznat možná nebezpečí ohrožující zdraví 

- účelně se chovat v případě osobního ohrožení (útěk, křik, protiútok apod.) 

7.2.3 Konkrétní návrhy námětů vyučovacích hodin 

Tyto návrhy námětů vyučovacích hodin by měly vést především к výchově ke 

zdravým stravovacím návykům, zdravému způsobu života, osobnostnímu a 

sociálnímu rozvoji žáků. 

Pro přípravu těchto vyučovacích hodin jsem použila literaturu ze seznamu 

informačních zdrojů. 4 návrhy vyučovacích hodin vyžadují pracovní listy, které jsou 

vždy za námětem hodiny. 

Některé z těchto návrhů hodin jsem si sama odučila. Pracovní listy vyplněné 

dětmi nebo fotografie z hodin jsou součástí příloh diplomové práce. 
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TÉMA ZDRAVÍ NA MISKÁCH VAH 

mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata 

osobnostní a sociální výchova, komunikace, kooperace, 
český jazyk, výtvarná výchova 

organizační forma výuky individuální, skupinová 

předpokládaný čas. nárok 1 vyučovací hodina 

cil 
Žák definuje, co musíme dělat, jaké zásady dodržovat, 

abychom vedli zdravý způsob života. 

pomůcky lepidlo, nůžky, lístečky s větami, pracovní list s váhou 

zadání 

Rozdělte se do skupin po 3 žácích, každá skupina 
dostane papír, na kterém je vytištěná velká váha, dále 

dostanete list, na kterém jsou různé věty. Vaším úkolem 
bude rozstříhat papír podle vět. Na pravou misku váhy 

nalepte lístečky s větami, o jejichž obsahu si myslíte, že 
jsou dobré pro zdravý způsob života. Na levou misku 

nalepte naopak ty, jejichž význam může negativně 
působit na naše zdraví. 

vyhodnocení 
Společné zhodnocení a porovnání vah. Návrhy dalších 

možností, které patří pod pojem zdravý životní styl. 

pracovní list č. la, lb formát A4 s váhou, papír s větami 

reflexe na odučenou 
hodinu 

Při této hodině jsem předpokládala, že žáci budou vědět, 
co je to zdravý životní styl, proto jsem žáky rozdělila do 

skupin po 3 žácích, jedna skupina byla po 4. Zadala 
jsem jim úkol viz. zadání. Nalepování a vystřihování vět 

jim trvalo přibližně 20 minut. Ke každé skupině jsem 
během této doby přišla a zeptala se, zda všemu rozumí. 
Skoro všechny skupiny si nebyly jisté, jak je myšleno: 

„ochrana před působením znečištěného životního 
prostředí", a co je to „pohoda v mezilidských vztazích". 

Po vyplnění pracovního listu následovala společná 
diskuze. Každá skupina představila své misky vah. Žáci 
mi pak diktovali, co vše přispívá ke zdravému životnímu 

stylu, já jsem jejich věty, slovní spojení zapisovala na 
tabuli. Na druhou část tabule jsme zapsali, co naopak 

nepatří pod pojem zdravý životní styl. 
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PRACOVNÍ LIST Č. lb 

VYROVNANÝ A PRAVIDELNÝ DENNÍ REŽIM 

DOSTATEK POHYBOVÉ AKTIVITY 

STRES 

STRAVA BOHATÁ NA TUKY A CUKRY 

KOUŘENÍ 

ČASTÁ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 

NEDOSTATEČNĚ DODRŽOVANÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY 

OCHRANA PŘED ÚRAZY A NAKAŽLIVÝMI NEMOCEMI 

HÁDKY S OKOLÍM 

ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ V NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 

POHODA V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH 

DUŠEVNÍ POHODA 

DOSTATEČNÁ A PLNOHODNOTNÁ VÝŽIVA 

DOSTATEK SPÁNKU 

OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM ZNEČIŠTĚNÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
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TÉMA CO NEJRADĚJI JÍM 

mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata 

osobnostní a sociální výchova, komunikace, kooperace, 
český jazyk - sloh, psaní 

organizační forma výuky individuální 

předpokládaný čas. nárok 1-2 vyučovací hodiny 

cil 

Žák na příkladu dokáže aplikovat, že správná výživa 
ovlivňuje zdraví člověka. Žák se vyjádří vlastními slovy 

nad tím, jaké má stravovací návyky, vzhledem к zásadám 
zdravé výživy. 

pomůcky pero, slohový sešit, tabule 

zadání 
Každý z vás napíše do slohového sešitu, co nejraději jí 
během dne. Nic nevynechejte, řádně se zamyslete nad 

skladbou svého jídelníčku. 

vyhodnocení 

Učitel si vybere slohové sešity, přečte si, co děti napsaly. 
V další hodině napíše na tabuli pokrmy, potraviny, které 

děti jedly nejčastěji. Společná diskuze, zda jejich 
jídelníček odpovídá zdravé výživě. 

reflexe na odučenou 
hodinu 

Při hodině českého jazyka mi děti napsaly sloh na dané 
téma. Některé jejich práce šije možné prohlédnout v 

přílohách diplomové práce. Diskuze к jejich slohu 
proběhla při hodině "Pyramidy jsou nejen v Egyptě". 
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TÉMA PYRAMIDY JSOU NEJEN V EGYPTĚ 

mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata 

osobnostní a sociální výchova, komunikace, kooperace, český 
jazyk, výtvarná výchova 

organizační forma výuky individuální, skupinová 

předpokládaný čas. nárok 1 vyučovací hodina 

cíl Žák sestaví pyramidu zdravé výživy. 

pomůcky pastelky, papír A4 

zadání 

Nejprve si přečteme pohádku o dvou mravencích. 
Diskuze nad pohádkou. Který mravenec žije zdravěji? Co 

byste vy dali do nejvyššího patra mraveniště? Otázky 
vyplývají z diskuze žáků. Znáte pojem „pyramida zdravé 

výživy"? Může mraveniště svým tvarem připomínat takovou 
pyramidu? Ve skupinách nakreslete pyramidu zdravé výživy. 
Aby pyramida byla pevná a bytelná, musí mít pevné základy. 
Do jednotlivých pater pyramidy nakreslete různé potraviny, 

tak aby to splňovalo zásady zdravé výživy. 

vyhodnocení 
Porovnat pyramidy vzájemně. Shodují se? Co tvoří základnu? 

Co bychom měli jíst nejčastěji? Porovnání pyramid s 
pyramidou zdravé výživy od odborníků. 

pracovní list č. 2 pohádka[22] 

reflexe odučené hodiny 

S žáky jsme utvořili společný kruh a přečetli jsme si krátkou 
pohádku. Žáci okamžitě začali diskutovat, které mraveniště 

žije zdravěji, při jejich diskuzi jsem byla téměř jen 
posluchačem, který občas položil otázku, jež buď rozvinula 

jejich diskuzi dalším směrem nebo je přinutila к zamyšlení se 
nad vlastními slovy. Žáci dobře věděli, uměli uspořádat, co 

patří do jednotlivých pater pyramidy, proto nakreslení vlastní 
pyramidy zdravé výživy pro ně byl příjemnou činností. Na 
konci hodiny jsme zhodnotili jejich pyramidy a shodli jsme 

se, že většina má v patrech pyramidy podobné potraviny, 
pokrmy. Nakonec jsem jim ukázala pyramidu od odborníků, 

děti se na ní podívaly a řekly, že ta jejich je hezčí. 
V této hodině jsme zhodnotily sloh, který děti psaly při hodině 

českého jazyka. Většina dětí se shodla na tom, že nežijí 
zdravě a úplně nesplňují pyramidu zdravé výživy. 

82 



PRACOVNÍ LIST Č. 2 

Pohádka o dvou mravencích 

Potkali se jednou dva pohádkoví mravenci, rezavý a černý a začali si povídat o 

svých mraveništích: 

"My," povídá rezavý mravenec, "máme v nejnižším patře mraveniště především 

sladkosti a uzeniny. Je jich tam spousta, protože my je milujeme a každý den toho 

sníme ze všeho nejvíce. V prvním patře pak máme hromadu masa, sýrů a bílého 

pečiva. Je toho sice méně než v přízemí, ale každodenně toho spořádáme také 

požehnaně. Ve druhém patře jsou potom jogurty, mléko, ryby, brambory, rýže a 

müsli. Toho sníme každý den docela málo. V posledním patře máme chléb, 

celozrnné pečivo, ovoce a zeleninu, toto my přes den skoro vůbec nebaštíme. A jak 

to vypadá u vás?" ptá se černého mravence. 

Ten mu odpovídá: "U nás je to přesně naopak. Za den sníme nejvíce celozrnného 

pečiva, ovoce a zeleniny, potom zdlábneme dostatek mléka, netučných mléčných 

výrobků, ryb, brambor, můsli a rýže, dáme si trochu masa, sýrů, bílého pečiva a 

sladkosti nebo uzeniny jíme ze všeho nejméně." 

"Víš, co by mě zajímalo," ptá se rezavý mravenec, "co je zdravější?" [22] 
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B S 

TĚMA CHRÁNÍME NAŠE SRDCE 

mezipředmětově vztahy, 
průřezová témata 

osobnostní a sociální výchova, komunikace, kooperace, český 
jazyk, výtvarná výchova, přírodověda 

organizační forma výuky individuální, skupinová 

předpokládaný čas. nárok 1 vyučovací hodina 

cíl 
Žák vysvětlí, definuje, objasní souvislosti mezi vysokou 

spotřebou tučných, sladkých, slaných pokrmů s civilizačními 
nemocemi (obezita, srdeční choroby). 

pomůcky 
pracovní listy, tužka, pyramida zdravé výživy, anatomie člověka -

obrázek 

zadání 

Na pracovní listě vidíte dva urostlé chlapíky. Jeden z nich je 
Pepa, druhý Vašek. Pepa má nejraději potraviny a pokrmy, které 

neprospívají jeho srdci a přispívají к jeho obezitě. Vašek dodržuje 
zásady správného životního stylu. Zdravě jí, pravidelně sportuje. 

Přiřaď pokrmy, potraviny, které bys určitě našel u Pepy doma a ty 
které by měl doma jistě Vašek. 

vyhodnocení 
Diskutovat o správnosti řešení. Hledat možnosti nápravy, 

doporučení pro Pepu. Co všechno Pepovi hrozí, pokud bude 
nadále takto žít? 

pracovní list č. 3 papír A4 s obrázky Pepy a Vaška 
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TĚMA ŠVÉDSKÝ STÜL 

mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata 

osobnostní a sociální výchova, komunikace, kooperace, 
český jazyk, 

organizační forma výuky skupinová, individuální 

předpokládaný čas. nárok 1 vyučovací hodina 

cíl 

Žák aplikuje dosavadní znalosti, termíny, fakta při 
aktivitě v hodině zaměřené na praktické uplatňování 

zásad zdravé výživy a společenského chování při 
stolování. 

pomůcky 
obrázky různých pokrmů, potravin, školní lavice, tácy ze 

školní jídelny 

zadání 

Naše třída je na škole v přírodě v hotelu, kde snídani, 
oběd i večeři podávají formou švédského stolu. Výběr je 
opravdu velmi široký. Najdeme zde různé druhy ovoce, 

zeleniny, salámů, sýrů, sladkých a slaných pokrmů. 
Teplých a studených jídel. Bílé a celozrnné pečivo 

apod.Takový švédský stůl nám nyní představují tyto tři 
spojené školní lavice, na kterých vidíte lístečky s názvy 
různých potravin, pokrmů, nápojů. Vašim úkolem bude 
ve skupině určit jednoho zástupce, který přinese jídlo 
vhodné к snídani, dalšího pro oběd a poslední, který 
přinese jídlo na večeři. Dále platí dodržovat zásady 

chování při stolování. 

vyhodnocení 
Diskutovat o tom, co mají jednotlivé skupiny к hlavním 

jídlům, jak se chovali jednotliví členové skupiny při 
nabírání jídel. Další návrhy, připomínky. 

86 



TÉMA ERB MÉHO JÁ 

mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata 

osobnostní a sociální výchova, český jazyk 

organizační forma výuky individuální 

předpokládaný čas. nárok 1 vyučovací hodina 

cíl 
Poznat sám sebe, naučit se vážit si sám sebe a najít na sobě 

to "pozitivní". 

pomůcky pracovní list s erbem, pero, pastelky 

zadání 

Do jednotlivých částí erbu napište nějaké vaše úspěchy, na 
které jste pyšní. V čem byste se chtěli zlepšit, co se vám líbí 
x nelíbí na vašem vzhledu. Jaké máte dobré vlastnosti a čím 

si myslíte, že jste druhým protivní. 

vyhodnocení 

Žáci přemýšlejí sami nad sebou. Musí zjistit, co umí nebo 
naopak v čem jsou horší. V čem by se měli zdokonalit, 

v čem vynikají. Je velmi těžké napsat jen jednu věc, která se 
nám na sobě líbí. 

Společná diskuze nad tím, co žáci nakreslili a napsali. Pro 
některé dítě to může být zvlášť citlivé téma, může se stydět, 
proto je třeba, aby ve třídě vládlo pozitivní, přátelské klima. 

pracovní list č. 4 erb [6] 

reflexe na odučenou 
hodinu 

Při vyplňování erbů byli žáci plně soustředěni na práci. 
Během vyplňování erbů jsem procházela třídou a dívala se, 

jak děti pracují. 2 děti v této 4. třídě si s vyplněním nevěděly 
rady. Převážně se to týkalo otázek ohledně vzhledu a 
dobrých vlastností. Po odevzdání papíru s erbem jsme 

s dětmi utvořily kruh, snažila jsem se rozvázat diskuzi nad 
proběhlou činností. Dětem jsem kladla otázky typu: „Co 

bylo pro vás nejhorší na vyplnění?", „Nahradili byste 
některou část erbu jinou otázkou?", Proč si myslíte, že jsme 

dělali právě tuto činnost?". Velmi mě potěšilo, že víc jak 
polovina třídy pochopila, že tato činnost byla zaměřená na 
sebehodnocení, sebepoznání. Nej větším problémem bylo 
pro děti vyplnit části týkající se jejich vzhledu a také tyto 
části erbu by nejraději nahradily něčím jiným, například: 

„co mám rád(a)", „co mě baví". 
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TÉMA BLUDIŠTĚ MÝCH POCITŮ 

mezipředmětové vztahy, průřezová 
témata 

osobnostní a sociální výchova, český jazyk, tělesná 
výchova, výtvarná výchova, matematika 

organizační forma výuky skupinová 

předpokládaný čas. nárok 1 vyučovací hodina 

cíl 

Utvořit bludiště pocitů z různě barevných klubíček 
vlny. Žák umí ocenit vlastnosti, skutky, vědomosti, 

o v 

dovednosti svých spolužáku. Zák umí přijmout a 
provést kritiku. 

pomůcky barevná klubíčka vlny 

zadání 

Vytvořit společně s učitelem kruh. Pro spojení kruhu 
v jeden celek použít červené klubko, každý ke komu 
se klubko dostane, si jej omotá okolo zad a pošle jej 

dalšímu spolužákovi. Červené klubko se předává 
podle křestních jmen dle abecedy. Kruh se upevní 
zeleným klubkem (opět každé dítě omotá kolem 

zad). Zelené klubko se předává spolužákovi s 
komentářem "Co se mi na něm líbí, za co bych ho 
chtěl pochválit, co mám na něj rád(a)". Posledním 

spojovacím "materiálem" kruhu je bílé klubko. Toto 
klubko se předává spolužákovi s komentářem: "Co 

na tobě nemám ráda, co podle mě děláš špatně". 

vyhodnocení 

Děti se učí lepší komunikaci s ostatními. Učí se 
vyjadřovat se nejen ke vzhledu, ale i к vlastnostem 
svých spolužáků. Musí se zamyslet nad tím, jak je 

těžké někomu říkat pravdu. Diskuze nad činnostmi v 
hodině. 

reflexe na odučenou hodinu 

Po celou vyučovací hodinu vládlo ve třídě pozitivní 
klima. Žáci 4. třídy byly činností zaujati. Hodina 

proběhla dle plánu. Jak jsem předpokládala 
největším problémem pro děti bylo sdělit 

kritiku spolužákovi. Musela jsem dětem vysvětlit, že 
i dobře myšlená kritika může být pro člověka 

přínosná. Tato třída je zvyklá na různé skupinové 
práce a diskuze nad činnostmi v hodině. 
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TÉMA IDEÁL KRÁSY? CO JE TO? 

mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata osobnostní a sociální výchova, český jazyk, výtvarná výchova 

organizační forma 
výuky individuální, skupinová 

předpokládaný 
čas. nárok 2 vyučovací hodina 

cíl 
Žák dokáže vysvětlit, že není žádný ideál krásy, každý je něčím 

krásný a výjimečný. 

pomůcky módní katalogy, časopisy, noviny, reklamní letáky, kreslicí karton 
A3, pero, lepidlo, nůžky, pastelky 

zadání 

Pomocí časopisů, katalogů, letáků, novin vytvořte na čtvrtku 3 
postavy. Jedna z nich bude hodně hubená, druhá obézní a třetí tak 
akorát (je na vás, co si pod tím představíte). Pod každou postavu 

napište, jaký je asi její den, co jí, kde pracuje, kdy chodí spát, kdy 
vstává, jaké má koníčky, jak se obléká. 

vyhodnocení 

Diskuze nad hotovými obrázky dětí. Hledání ideálu krásy podle 
postav, které děti vytvořily. Pro každého z nás je ideálem krásy 
něco jiného. Každý může být něčím krásný, nějak výjimečný. 

Diskuze musí vyplynout z děl dětí, jejich reakcí. Nelze předem 
naplánovat, učitel musí být dostatečně pohotový, kreativní. 
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TĚMA ZRCADLO ŘEKNI, KDO JE NEJKRÁSNĚJŠÍ? 

mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata osobnostní a sociální výchova, český jazyk 

organizační forma výuky skupinová 

předpokládaný čas. nárok 1 vyučovací hodina 

cíl 
Podpořit sebedůvěru, zdůraznit, že každý z nás je něčím 

přitažlivý. 

zadání 

V období dospívání se mění naše tělo, stravovací návyky, 
představy o sobě i lidech blízkých. V současné době panuje 
názor, že žena musí být štíhlá, aby byla atraktivní. Muž má 

být svalnatý a urostlý. Většina dívek v době dospívání nemusí 
v důsledku toho být se svou postavou spokojená. Tak to může 

být i u chlapců, f 15] 

vyhodnocení 

Diskuze, v čem spočívá opravdová hodnota člověka. Co je to 
krása a co ošklivost. Kdo může určit, co je opravdu krásné a 
co ne? Vysvětlení pojmů poruchy příjmu postavy, následky, 

příčiny, vývoj. Hodina plynule navazuje na hodinu Ideál 
krásy? Co to je? 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se snažila zjistit postoje žáků ke stravování, 

dozvědět se něco o jejich nutričních návycích a také o spokojenosti s jejich vlastním 

tělem jako prevence poruch příjmu potravy. 

V teoretické části jsem se zabývala poruchami příjmu potravy. Popsala jsem 

vývoj, příčiny, diagnostická kriteria, etiologii, průběh i léčby mentální anorexie a 

mentální bulimie. Dále jsem se zabývala způsobem a vnímáním vlastního těla -

body image. 

Druhou část mé práce tvoří výzkumné šetření, při kterém jsem zjistila, že žáci 

mladšího školního věku mají základní informace o zdravé výživě, zásadách 

správného stravování, snaží se jíst pravidelně, do svého jídelníčku zařazují ovoce a 

zeleninu. Většina dětí v tomto věku je spokojená se svou postavou, nechtěly by nic 

změnit. S dietami převážně nemají zkušenosti. O poruchách příjmu potravy nejsou 

dostatečně informováni. 

Při svém šetření jsem dospěla к názoru, že zdravý životní styl, do kterého patří 

mimo jiné zdravá výživa a s tím související poruchy příjmu potravy, by měl být 

podrobněji zařazen do RVP základních škol a to již na 1. stupeň základního 

vzdělávání. Do své diplomové práce jsem zařadila i návrh vzdělávacího oboru 

Výchova ke zdraví v rámci RVP pro 1. stupeň základního vzdělávání. Součástí 

návrhu jsou podrobné náměty vyučovacích hodin. К některým z nich jsem 

vypracovala i pracovní listy. Část těchto náměrů jsem měla možnost vyzkoušet 

v praxi, což vedlo к zdokonalení samotných návrhů, popř. pracovních listů. Jsem si 

jistá, že tyto návrhy využiji v budoucnu ve své profesi a věřím, že budou inspirací i 

pro mé další budoucí kolegy. 

V literatuře, kterou jsem pro napsání této práce musela přečíst a prostudovat, se 

jen velmi málo autorů zmiňuje o problému poruch příjmu potravy u dětí mladšího 

školního věku, z tohoto důvodu věřím, že tato práce přispěje к lepší informovanosti 

učitelské, ale i mimo školní veřejnosti. 
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,</: ' j i Q 
Věk rff/ Chodím do: •'/'. Í j třídy 

1) Vyber postavu na obrázku, která se nejvíce podobá tvému tělu: 

2) Vyber postavu na obrázku, podle toho, jak bys chtěla vypadat: 

3) Vyber postavu na obrázku, podle toho, jak si myslíš, že tě vnímá tvé okolí 

л > 

C \ D/ E F G H CH 
i ! \ / \ S 



4) Zajímáš se o zásady správného stravování? 

a) ano b) ne { c) občas d) nevím 

5) Jíš pravidelně? Nebo vynecháváš jedno z hlavních jídel jako je snídaně, oběd nebo 

a)., vynechávám 
(oj J ano, jím pravidelně 
č)' občas vynechám 

6) Kolikrát denně jíš ovoce? 

a) lx de rmě(^^ )^den^ . ) c) víckrát denně d) nikdy nejím ovoce e) jen občas 

7) Kolikrát denně jíš zeleninu? 

d) lx denně /bJIjTdennS ч; c) víckrát denně d) nikdy nejím jetenibus) jen občas 
V у 

8) Držela jsi někdy nějakou dietu? 

a) ano, někdy) b) ne, nikdy c) stále držím nějaké diety 

9) Jsi spokojená se svou postavou? 

'^a^âncP) b) ne (napiš proč) 

10) Máš strach z toho, že přibereš? 

a) ano, stále b) často цс) občas/ d) nikdy 

11) Když chce někdo zhubnout, co bys mu poradila? 

a) přestaň jíst, hladověním se hubne 
b) vynechej jedno z hlavních jídel (snídaně, oběd nebo večeře) 

^ zy nejez sladká a tučná jídla 
d) začni cvičit a nepřejídej se 
e) něco jiného 

12) Zkusila jsi někdy zvracet, když jsi se přejedla? 

a) ano, zkusila , / í f n e , nikdy^) , c) ano, často 

13) Zkusila «ta někdy vzít projímadlo? 

ano, zkusila C b) ne, nikdy \ c) ano, často 

14) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální anorexie. 

/ 

15) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální bulimie. 

II 



Věk ЛА Chodím do: třídy 

1) Vyber postavu na obrázku, která se nejvíce podobá tvému tělu: 

A 

Ä t 
i © 

G H CH 

2) Vyber postavu na obrázku, podle toho, j ak bys chtěla vypadat : 

А В Ô D H CH 

3) Vyber postavu na obrázku, podle toho, jak si myslíš, že tě vnímá tvé okolí: 

В H CH 

ш 



4) Zajímáš se o zásady správného stravování? 

(ä) ano b) ne c) občas d) nevím 

5) Jíš pravidelně? Nebo vynecháváš jedno z hlavních jídel jako je snídaně, oběd nebo večeře? 

a) vynechávám 
ano, jím pravidelně 

c) občas vynechám 

6) Kolikrát denně jíš ovoce? 

a) lx denně b) 2x denně © víckrát denně d) nikdy nejím ovoce e) jen občas 

7) Kolikrát denně jíš zeleninu? 

<á) lx denně b) 2x denně (Cj víckrát denně d) nikdy nejím e) jen občas 

8) Držela jsi někdy nějakou dietu? 

a) ano, někdy (Б} ne, nikdy c) stále držím nějaké diety 

9) Jsi spokojená se svou postavou? 
/ 

a) ano Í6) ne (napiš proč) 

10) Máš strach z toho, že přibereš? 

a) ano, stále b) často Q) občas d) nikdy 

11) Když chce někdo zhubnout, co bys mu poradila? 

a) přestaň jíst, hladověním se hubne 
b) vynechej jedno z hlavních jídel (snídaně, oběd nebo večeře) 
c) nejez sladká a tučná jídla 

začni cvičit a nepřejídej se 
e) něco j iného 

12) Zkusila jsi někdy zvracet, když jsi se přejedla? 

a) ano, zkusila (fî) ne, nikdy c) ano, "často 

13) Zkusila šib někdy vzít projímadlo? 

b) ano, zkusila 0 ne, nikdy c) ano, často 

14) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální anorexie. 

toi «uO wjJ^ tni ^ »зулЬ^хЛ, M y v*-/ 

15) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální bulimie. 
. i 

rfia^L cL -̂ ^ OJ Ag-kdyC 

IV 



Věk j o . Chodím do: Ц-. třídy 

1) Vyber postavu na obrázku , k terá se nejvíce podobá tvému těl u : 

A B (c) D E G H CH 

2) Vyber postavu na obrázku , podle toho, j a k bys chtěl vypadat: 

В © D G H CH 

3) Vyber postavu na obrázku , podle toho, j a k si myslíš, že tě vnímá ívé okolí : 

V 



4) Zajímáš se o zásady správného stravování? 

ГаУапо^ b) ne c) občas d) nevím 

5) Jíš pravidelně? Nebo vynecháváš jedno z hlavních jídel jako je snídaně, oběd nebo večeře? 

a) vynechávám 
b) ano, jím pravidelně 
c)4) občas vynechám 

6) Kolikrát denně jíš ovoce? 

a) lx denně b) 2x denně c) víckrát denně d) nikdy nejím ovoce (e)jenjöbč^ 

7) Kolikrát denně jíš zeleninu? 

^ , ^ x denně \b) 2x denně c) víckrát denně d) nikdy nejím iclervtM/ e) jen občas 

8) Držel jsi někdy nějakou dietu? 

a)(^anoJněkdy^ b) ne, nikdy c) stále držím nějaké diety 

9) Jsi spokojený se svou postavou? 

(jÔjínp) b) ne {napiš proč) 

10) Máš strach z toho, že přibereš? 

a) ano, stále b) často c) občas nikdy, 

11) Když chce někdo zhubnout, co bys mu poradil? 

a) přestaň jíst, hladověním se hubne 
b) vynechej jedno z hlavních jídel (snídaně, oběd nebo večeře) 
c) nejez sladká a tučná jídla 

( d p začni cvičit a nepřejídej se 
e) něco j iného 

12) Zkusil jsi někdy zvracet, když jsi se přejedl? 

a) ano, zkusil (^^ne^ňikdy^) c) ano, často 

13) Zkusil 6IS někdy vzít projímadlo? 

b) ano, zkusil Çb^è^tikdy^ с) ano, často 

14) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální anorexie. 

MJMĺijuLujs ^ f S d Á UL ÂIl M, Muk 

15) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální bulimie. 

-Ш/ ŤIímmÍa, 
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Věk i í i i Chodím do: 5 - třídy 

1) Vyber postavu na obrázku , k te rá se nejvíce podobá tvému tělu: 

2) Vyber postavu na obrázku , podle toho, j a k bys chtěl vypadat: 

a d D H CH 

3) Vyber postavu na obrázku , podle toho, j a k si myslíš, že tě vnímá tvé okol í : 

VII 



4) Zajímáš se o zásady správného stravování? 

ano b) ne c) občas d) nevím 

5) Jíš pravidelně? Nebo vynecháváš jedno z hlavních jídel jako je snídaně, oběd nebo večeře? 

a) vynechávám 
|>) ano, jím pravidelně 
c) občas vynechám 

6) Kolikrát denně jíš ovoce? 

a) (bj denně b) 2x denně c) víckrát denně d) nikdy nejím ovoce e) jen občas 

7) Kolikrát denně jíš zeleninu? 

cï) lx denně (£))2X denně c) víckrát denně d) nikdy nejím zefenínu e) jen občas 

8) Držel jsi někdy nějakou dietu? 

a) ano, někdy (fĉ  ne, nikdy c) stále držím nějaké diety 

9) Jsi spokojený se svou postavou? 

i ano b) ne (napiš proč) ___ 

10) Máš strach z toho, že přibereš? 

a) ano, stále b) často c) občas nikdy 

11) Když chce někdo zhubnout, co bys mu poradil? 

a) přestaň jíst, hladověním se hubne 
b) vynechej jedno z hlavních jídel (snídaně, oběd nebo večeře) 
c) nejez sladká a tučná jídla 

t začni cvičit a nepřejídej se 
něco jiného — 

12) Zkusil jsi někdy zvracet, když jsi se přejedl? 

a) ano, zkusil (Q ne, nikdy c) ano, často 

13) Zkusil někdy vzít projímadlo? 

b) ano, zkusil nikdy c) ano, často 

14) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální anorexie. 

ЛЛАуч /TUZJHAU- cJLxJl /-^m^kWL f, iï^L , 

15) Zkus vysvětlit svými slovy, co je to mentální bulimie. 
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PŘÍLOHA E -fotografie z hodiny „Bludiště mých pocitů" 
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PŘÍLOHA E -fotografie z hodiny „Bludiště mých pocitů" 



PŘÍLOHA F - vyplněné pracovní listy z hodiny „Erb mého já " 

Moje úspěchy: 

-̂ ÛtnA-w (̂ Jijr 

o- A V ^ v ï àiA^ ' 

JxXAl̂ , ЛМЛ^Д -̂'̂ Я. ЛХЯл̂  Ajr 

V čem bych se chtěl(a) zlepšit: 

ĵ JV^VA (CT 

oK 

Оч ЧлАлУ^ ^ Л л ^ л 

Со se mi líbí na mém vzhledu: Co se mi na mém vzhledu 
nelibí: 

.Г / \ f . V w У 1 S 
/v4jljn Лл/Ч Злл^ч ЛГ/ЧЛЧ 

Moje dpbré vlastnosti: 
ОлХлАА̂л 

Čim jsem asi druhým 
protivný(á): ( 

ŶP̂iWVvs-Js ОЛЛ 
/о- mi. . 

XI 



PŘÍLOHA F - vyplněné pracovní listy z hodiny „Erb mého já " 

V àem bych se M M zlepši«; Moje úspěchy 

Co se mi na mém vzhledu 
nelíbí: 

Co se mi líbí na mém vzhledu 

Čím jsem asi druhým 
protivný^á): 

км/ rfW 

XII 



PŘÍLOHA F - vyplněné pracovní listy z hodiny „Erb mého já " 

I Moje úspěchy: /шд p^ja/ïL 

1 шА^Ло 
ш i 0 

V čem bych se chtěl(a) zlepšit: • 

J 
f ^ 

Co se mi líbí na mém vzhledu: 
| / m í fc^ JSc ^ ^ j t f ^ 

Co se mi na mém vzhledu 
n e , í b í : А > 4 ь л у j 

Ш й Moje dobré vlastnosti: 

^ M w T jljüMJ 

m W ^ f o 

Čím jsem asi druhým ^ m 
protivný! à): fljff 

^ ^ ^ * J 

XTII 



PŘÍLOHA G - vyplněné pracovní listy z hodiny „ Zdraví na miskách vah " 

DOSTATEK" SPÁNKU 

STRAVA BOHATA NA TUKY A CUKRY 

XIV 



PŘÍLOHA G - vyplněné pracovní listy z hodiny „ Zdraví na miskách vah " 

% \ 
\ % \ \ 

X ** 
% 4 . 

% % x 

\ \ \ % 
% 

4 \ 
Oy 

% 

ČASTA 

^ \ ч 
STRAVA BOHATÁ NA TUKY A CUKRY riOSTATEČNÁ A PLNOHODNCTi . VÝŽIVA 

K^zuMACEAUCOHOUcKtCH.APœû l r o H 0 D A V M E Z a m s K t a v z T A z l c H - I 

\ t k 

HÁDKY S OKOLÍM 

KOUŘENÍ 

DOSTATEK POHYBOVÉ AKTIVITY j 

• VYROVNANÝ A PRAVIDELNÝ DENNÍ REŽIM 

DOSTATEK SPÁNKU = 

PUŠEVNÍ POHODA 

EDOSTATEČNĚ DODRŽOVANÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY 

f / 

0 1 NE 

f 

Dößß£ 

XV 



PŘÍLOHA G - vyplněné pracovní listy z hodiny „ Zdraví na miskách vah " 

POHODA V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH 

DCHRANA PŘED ÚRAZY A NAKAŽLIVÝMI 

DOSTATEČNÁ A PLNOHODNOTNÁ VÝŽIVA RčASTÁ KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPO 

VYROVNANÝ A PRAVIDELNÝ DENNÍ REŽIM (, 

/STRAVA BOHATÁ NA TUKY A CUKRY 

V NEJRŮZNĚJŠÍCH a v O P B Ö S E ^ r ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ 

JITUACÍCH I j 

3CHRANA PŘED PŮSOBENÍM ZNEČIŠTĚNÉHO ŽIVOTNÍHO г j 
/ ï 

XVI 



PŘÍLOHA H - pyramidy zdravé výživy z hodiny „ Pyramidy jsou nejen v Egyptě " 

x v n 



PŘÍLOHA H - pyramidy zdravé výživy z hodiny „ Pyramidy jsou nejen v Egyptě " 

x v n i 



PŘÍLOHA H - pyramidy zdravé výživy z hodiny „ Pyramidy jsou nejen v Egyptě " 

XIX 



PŘÍLOHA H - pyramidy zdravé výživy z hodiny „ Pyramidy jsou nejen v Egyptě " 

í 
O 

Г 
<9. 

a 

á 

С 
< - - . — 

9 -
Vb 
o 

в 

o -

» 3 
3 o 

c S 0 

? 

CM 
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PŘÍLOHA CH - slohové práce - téma: „ Co nejraději jím ' 

XXI 



PŘÍLOHA CH - slohové práce - téma: „ Co nejraději jím ' 

rmxi 
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PŘÍLOHA CH - slohové práce téma: „Co nejraději jim" 

V / 

XXIII 


