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ABSTRAKT 

Na Základní škole v Praze, kterou jsem vybrala pro diplomovou práci, vyučuji 

předmět Výchova ke zdraví druhým rokem. V diplomové práci jsem se rozhodla zmapovat 

znalosti závažnosti a důsledků poruch příjmu potravy žáků 2. stupně výše jmenované školy. 

Teoretická část práce obsahuje informace z odborné literatury, vztahující se k problematice 

poruch příjmu potravy (dále jen PPP). Vývojovým zvláštnostem adolescence, významu 

primární prevence a obsahu Školního vzdělávacího plánu předmětu Výchova ke zdraví 

na zkoumané škole. Praktická část práce popisuje průběh dotazníkového šetření, jehož 

se zúčastnilo celkem 172 žáků. Hodnotí znalosti žáků, pokud se týká charakteristiky, 

rizikových faktorů, závažnosti a důsledků PPP. Hodnotí přínos preventivních aktivit v rámci 

programu primární prevence zkoumané školy, vycházejícího z Národní strategie primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže. 

Žáci zkoumané školy mají povědomí o závažnosti a důsledcích PPP. Všichni žáci ví, 

že poruchy příjmu potravy mohou být onemocnění smrtelná. Z šetření vyplynulo, že nejvíce 

nespokojené s postavou jsou dívky 13 -15leté. Z celkového počtu dotazovaných 10 dívek 

odpovědělo, že mělo nebo má zkušenost s některou formou PPP. Programy prevence byly 

žáky hodnoceny jako zajímavé i přesto, že informace k dané problematice se dozvěděli již 

ve výuce. Z témat úzce souvisejících s poruchami příjmu potravy považují žáci za nejvíce 

diskutované téma výživu a pohyb, za nejméně diskutovaná považují témata sebedůvěra, 

sebepřijetí, emoce a stres. ŠVP na zkoumané škole tyto okruhy obsahuje, je třeba je 

zakomponovat ve větší míře do tematických plánů předmětu Výchova ke zdraví. Výsledky 

ukázaly na nutnost seznamovat více žáky s možnostmi pomoci v případě problému s PPP ať 

již ve škole, nebo mimo ni.   

Výsledky mého výzkumného šetření se staly podkladem pro didaktický výstup, jenž 

je součástí diplomové práce. Tento obsahuje doporučení pro zkoumanou školu, jak nadále 

pracovat se žáky, rodiči i pedagogy v oblasti výchovně vzdělávacích aktivit a prevence 

rizikového chování, pokud se týká poruch příjmu potravy a témat úzce souvisejících s touto 

problematikou.  

V závěru práce porovnávám výsledky svého šetření s výsledky šetření z roku 2013 

autorů Forejt, Suchopárová, které bylo publikováno v časopise Hygiena pod názvem Pohled 

žáků základních škol na problematiku a výuku poruch příjmu potravy. 
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ABSTRACT 

I have been teaching Health Education at Zakladni skola in Prague for two years and 

this is the school. I chose to focus on in my thesis.  In my thesis, I chose to examine the 

knowledge of the middle school students from this school concerning the severity and the 

aftermath of eating disorders. The theoretical part of the thesis contains information from 

expert literature on eating disorders (ED), the specificity of development during adolescence, 

the importance of primary prevention and the content of the School Education Plan of the 

subject Health Education at said school. The practical part of the thesis describes a 

questionnaire survey, which 172 pupils participated in. It evaluates the childrens' knowledge 

of the characteristics, the risk factors, severity and aftermath of ED. This part of the thesis 

also evaluates the benefits of preventive activities, which are a part of the program of primary 

prevention of the examined school. These activities are based on the National Strategy of the 

primary prevention of hifg-risk behaviour in children and youth.  

The pupils of the examined school are aware of the severity and aftermath of ED. All 

of them know that eating disorders can be lethal. The survey revealed that girls aged 13-15 

are the most dissatisfied with their body. 10 girls answered that they have experienced or are 

experiencing some form of an eating disorder. The pupils deemed the prevention 

programmes interesting, even though they earned most of the information in class. Of the 

topics closely related to eating disorders, the pupils think nutrition and exercise are the most 

discussed, while confidence, self-acceptance, emotions and stress are the least discussed. 

The School Education Program includes these topics, but it is necessary to include them 

more in the thematical plans of the Health Education subject. The results showed it is 

necessary to inform pupils more about the possibilities of help with ED, both in and out of 

school.  

The results of the survey became the basis of a didactic output, which is part of the 

thesis. This output contains recommendations for the examined school on how to further 

work with the students, parents and teachers in the field of educational activities and the 

prevention of high-risk behavior connected to eating disorders and related topics.  

At the conclusion of the thesis, I compare the results of my survey with the results of 

the 2013 survey by Forejt and Suchoparova, which were published in the magazine Hygiena 

under the title Views of primary school students on the issue of and education about eating 

disorders. 
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ÚVOD 

Ústředním projevem poruch příjmu potravy je nespokojenost s vlastním tělem, 

nepřijetí sebe sama, vnímání těla jako nepřítele. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, 

že přístup lékařů k nemoci není jednotný. Chápu, že v ohrožení života musí lékař konat, 

aby zachránil tělo, ale v tomto případě by měla jít ruku v ruce také záchrana „duše“, jinak 

nebudou nikdy lékaři úspěšní v boji s poruchou příjmu potravy. Příběhy nemocných ukazují, 

že se vždy jedná o něco víc než jen touhu po dokonalém těle, „něco“, co je za těmi všemi 

dietami. Nespokojenost se sebou, sebekritika. Nenávist k sobě. Velké nároky na sebe. 

Problémy v komunikaci a ve vztazích. Rodinné krize. Závislost na názoru a hodnocení 

druhých. Ztráta někoho blízkého. Černobílé vidění světa. Nepochopení. Pocit vlastní 

důležitosti a zároveň velmi nízké sebevědomí. Touha po ocenění, bezpodmínečném přijetí, 

lásce. Hledání sebe, své identity a hodnoty. Volání o pomoc a neschopnost ji přijmout. 

Porucha příjmu potravy tyto pocity pomáhá zvládat. Po zkušenosti, kterou jsem si prošla 

v rodině, musím konstatovat, že ve veřejném zdravotnictví ještě stále převažuje názor 

korespondující s názorem široké veřejnosti – jedinci s poruchou příjmu potravy si za svou 

nemoc mohou sami. Neodborné intervence mohou zvyšovat tendence k vyhýbání se léčbě, 

strach ze stigmatizace a pocit studu. Kromě „vykrmení“ je důležitá následná péče, 

dlouhodobá psychoterapie. Většina nemocných anorexií, bulimií nebo záchvatovitým 

přejídáním reguluje svoje emoce a s tím je třeba pracovat. 

Pracuji jako učitelka Výchovy ke zdraví na zkoumané základní škole v Praze. 

Ke zvolení tématu diplomové práce mě dovedla osobní zkušenost s poruchou příjmu potravy 

v rodině a rovněž dvou dívek ve škole. Abychom my učitelé pomohli předcházet poruchám 

příjmu potravy, je třeba předávat správné informace vhodným způsobem a umět citlivě 

intervenovat v případě problému. Ve výukovém bloku o výživě jsem narazila v prvním roce 

mého působení na škole na mylné informace, které děti hltají z reklam v TV a internetu. 

Často netuší, že organismus potřebuje část energie ke svému fungování v klidu, někdy 

považují diety za normální způsob stravování. V hodinách zaměřených na výživu se snažím 

žákům vysvětlovat příjem makroživin ve správném poměru. Stejně důležitá jsou témata 

sebehodnocení, sebepřijetí, emoce a stres, potřeby a hodnoty v životě, alternativní výživa. 

Důležité je pro děti, aby věděly, kam a na koho se obrátit, pokud by měly problém 

s příjmem potravy. Je důležité, aby věděly, jak se zachovat v případě, že jejich kamarád, 

kamarádka má problém. Včasná a vhodná intervence je velice důležitá.  
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Cílem práce bylo zjistit, zda se žáci seznamují s problematikou poruch příjmu 

potravy v předmětu Výchova ke zdraví na vybrané základní škole, pokud se týká 

charakteristiky, rizikových faktorů, závažnosti a důsledků poruch příjmu potravy a zda jsou 

jim k danému tématu vhodně prezentovány veškeré dostupné informace. Teoretická část 

je rozdělena do 4 kapitol, zaměřených na kompilaci odborných děl autorů. Popisuji 

zde současný životní styl dospívajících, spektrum poruch příjmu potravy, problematiku 

adolescence, význam primární prevence, RVP ZV vyučovacího předmětu Výchova 

ke zdraví a očekávané výstupy. V praktické části prezentuji výzkumné šetření, pro něž jsem 

sestavila dotazník, obsahující 16 otázek. Otázky dotazníku měly ověřit, zda se žáci 

seznamují s problematikou PPP v rámci vyučování na výzkumné škole, pokud se týká 

charakteristiky, rizikových faktorů, závažnosti a důsledků. Jak jsou spokojeni s vlastním 

tělem, jaké mají zkušenosti a představy o správné redukci hmotnosti, zda se jim dostává 

informací o možnostech pomoci nemocným poruchou příjmu potravy a zda si myslí, že mají 

zkušenost s poruchou příjmu potravy. Dotazník vyplnilo 172 žáků 7. 8. a 9. ročníků 

zkoumané školy. 

Součástí práce je didaktický výstup, vypracovaný na základě závěrů výzkumného 

šetření. Jedním z dílčích cílů práce bylo vyhodnocení a využití výsledků v mé vlastní 

pedagogické praxi na zkoumané škole. Didaktický výstup obsahuje možnosti, jak pracovat 

se žáky, s rodiči i učiteli ať již v oblasti prevence PPP, tak v oblasti vhodné intervence. První 

krok jsem učinila již ve školním roce 2019/2020, když jsem přijala nabídku programu 

v rámci projektu Sebedůvěra, jelikož téma sebedůvěry a sebepřijetí hodnotili žáci jako velmi 

málo ve výuce diskutované. Další kroky, které učiníme společně s metodikem prevence a 

vedením školy v následujícím školním roce popisuji v didaktickém výstupu. 
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TEORETICKÁ ČÁST
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1 SOUČASNÝ ŽIVOTNÍ STYL DOSPÍVAJÍCÍCH VE VZTAHU KE ZDRAVÍ 

Životní styl, který lze během života relativně snadno měnit, je významným faktorem 

ovlivňujícím zdraví. Zdravý způsob života ovlivňuje duševní, sociální a tělesnou pohodu 

života.  

Zdraví je dle definice Světové zdravotnické organizace WHO vyvážený stav duševní, 

sociální, tělesné a duchovní pohody, nikoliv pouhá nepřítomnost nemoci, či vady. Je 

považováno za nejvýznamnější hodnotu života jedince. Osobní chování a jednání člověka 

ovlivňuje bezprostředně kvalitu zdraví každého jednotlivce, komunity i globální zdraví 

světa. Každé dítě má své vzory v rodině, ta hraje primární úlohu ve výchově a přijetí 

zdravého životního stylu. Děti je třeba seznamovat s tím, jak kdy a čím je zdraví 

ovlivňováno, jak je mohou rozvíjet a chránit, a naopak jak je mohou ohrožovat a poškozovat. 

Na rodinné prostředí navazuje škola, která by se měla podílet na rozvoji zdravotní 

gramotnosti, což je schopnost přijímat správná rozhodnutí ve vztahu ke zdraví 

v každodenním životě. Zdravotní gramotnost předurčuje životní styl, a právě v dětství jsou 

položeny základy pro budoucí chování a zodpovědný přístup ke zdraví. Velice úzce souvisí 

s gramotností mediální. 

Jak bylo zjištěno, dle Mezinárodní výzkumné studie Health Behaviour in School-aged 

Children /HBSC/ ze sběru dat 2017/2018, který proběhl ve 45 zemích světa u 227 441 

školáků ve věku 11, 13 a 15 let, skoro každý pátý školák ve věku 13–15 let může mít problém 

vyznat se v otázkách týkajících se zdraví. Jedním z komponentů zdravotní gramotnosti je 

sebeuvědomění, tedy otázka: Jak mé chování ovlivňuje mé zdraví? Závěry výzkumného 

týmu z Univerzity Palackého v Olomouci jsou zveřejněny na webu Zdravá generace. 

Rozvíjet zdravotní gramotnost je prioritou celoživotního vzdělávání. Nízká zdravotní 

gramotnost může vést k rozvoji rizikového chování. V naší společnosti je zdraví spojeno 

s právem člověka na zdravý vývoj za předpokladu odpovědného chování vůči svému zdraví 

a zdraví ostatních. 

Pokud se týká vztahu zdraví a kvality života, výstižně vyjádřil definici J. Křivohlavý  

„Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje 

dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých 

lidí.“ (Křivohlavý, s. 40). 
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Současný životní styl vede mladistvé k trávení volného času mnohdy v osamění 

či virtuálním světě internetu. Jak asi toto prostředí podporuje v dětech vlastní hodnotu 

a přijetí složité role dospělého. Toto vnímání může být pokřivené, stejně jako je pohled 

do zrcadla jedince, který trpí PPP. Mladí lidé jsou velmi citliví na komentáře směřované 

k jejich vzhledu. Bývají přecitlivělí a ve většině případů nejsou spokojeni se svým vzhledem. 

Hodnocení tělesného já zasahuje do celkového sebepojetí. Zahrnuje informace o 

našem vzhledu, tělesné výkonnosti a zdraví. Tyto pochází ze zdrojů vnitřních i vnějších a 

vyjadřují subjektivní zkušenost s tělem, tedy postoj k vlastnímu tělu, kterému říkáme tělesné 

sebepojetí. Výzkumy v této oblasti se zabývají otázkami spokojenosti, či nespokojenosti 

s vlastním tělem a hodnocením vlivu na sebevědomí. Osoby, které jsou spokojeny s vlastním 

vzhledem, mají většinou i pozitivní životní spokojenost, sebepojetí, netrpí osamělostí a 

depresemi. Naopak negativní hodnocení vlastního vzhledu se projevuje nižší 

psychologickou přizpůsobivostí. Jedinec je ve společnosti hodnocen druhými na první 

pohled podle tělesného vzhledu. Je to nejdostupnější informace, která okolí ovlivňuje již 

předem, aniž by poznalo, jaký vlastně je. Tělesné sebepojetí zahrnuje tedy postoj okolí i 

vlastní uvědomění si těla a jeho hodnocení. Má souvislost s prožíváním, které je subjektivní 

a těžko měřitelné. Nespokojenost s vlastním tělem je motivací pro držení různých diet. 

Pokud jedinec nepřijímá své tělo, nenávidí své rozměry, přestává si věřit a ztrácí své místo 

ve společnosti, o které si myslí, že ho nemůže akceptovat.  

Dříve byla tloušťka považována za symbol úspěchu a bohatství, tlustí lidé za veselé, 

milé a vyrovnané. Dnes dochází k jejich diskriminaci, pozitivně jsou hodnoceni lidé štíhlí. 

Představy o vzhledu jsou ovlivňovány ideálem krásy, který je společností uznáván. Štíhlost 

je díky médiím v současné době všudypřítomná, stává se cílem mnoha lidí, je hodnotou. Pro 

výkonnost a atraktivitu je zveličován význam tělesného vzhledu. Tlak médií spolu 

s nespokojeností s vlastním vzhledem vede hlavně mladé dívky k zásahům do výživy a 

pohybových aktivit, které mohou znamenat poškození zdraví (Fialová, 2006).  

  S předchozími řádky souvisí příkladně výpověď studentky PF UK Lucie 

Halbrštátové, 21 let, která veřejnosti popsala svou zkušenost ze školních lavic. Jako 

studentka gymnázia rok skoro nejedla, zhubla 15 kg, přišla vyčerpanost a poté přišel zvrat, 

který je častý, začala s přejídáním a zvracením. „Metodik prevence byl náš třídní, 

což mě zarazilo, protože o tom na sto procent věděl. Věděli o tom všichni ve škole. Nikdo 

za mnou nepřišel, všichni měli jen narážky. Výchovná poradkyně mi řekla, už nám Lucko 
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nehubněte!! Když jsem se omluvila z hodiny angličtiny, že je mi zle, učitelka řekla, to máš 

z toho, že nežereš!! Na škole chyběl někdo, za kým bych mohla jít. Lidé mají utkvělou 

představu, že anorektička musí být vyhublá. To není pravda, já jsem měla málo kilo, 

ale nikdy jsem nebyla vyhublá na kost. Anorexie sídlí v hlavě jako parazit nebo ďábel a říká, 

abyste nejedla, že jídlo je špatné, protože přiberete. Mám hrozný problém se anorexie vzdát 

a strašně se bojím. Ona vám dává pocit jistoty. Bojím se, že bych nejen ztloustla, ale i ztráty 

opory, kterou pro mě anorexie znamená. Když začnete řešit jídlo, najednou vás okolní 

problémy tolik nebolí. Je to obranný mechanismus. Pro mě už není složité o tom mluvit, jsem 

s tím smířená, ale jsem výjimka. Od vrstevníků vím, že o tom mají problém mluvit 

a společnost to zase poslouchat. To se musí změnit. Nejhorší jsou průpovídky jako – 

tak se najez přeci – proč si nedají něco k jídlu, když vědí že jsou vyhublé a umírají – to ony 

nevědí, že se mají najíst.“ Dále v článku studentka uvádí, že ona sama se vyjadřuje veřejně 

o své nemoci, a právě proto se na ni obracejí mladí lidé se svými problémy. V závěru článku 

dodává. „Pokud by v jednu chvíli všichni přiznali, že mají nějaké problémy typu depresí, 

fobií, PPP a dalších, rozhodně by se podle mě společnost hodně divila.“ (Brzybohatá, 

2019). 

Lidské tělo v dřívějších dobách sloužilo jako nástroj k přežití, pokud bylo zdravé, 

bylo v pořádku. Dnešní doba zvyšuje nároky, nestačí zdravé tělo, musí být dokonalé. Lidé 

se stydí za chyby na svém těle, již malé děti řeší, že jejich tělo není dokonalé. Středem zájmu 

současné společnosti je image těla jako důležitá součást sebepojetí. Masivní reklama, 

propagující dokonalé tělo, ovlivňuje zpětně naše chování a myšlení. Tělo je klíčem 

k pochopení celého já a ovlivňuje sebe definování. Podléhá změnám norem a hodnot, je 

objektem sociálního a kulturního vývoje. Důležitější je tělo pro ženy, ony prezentují svým 

tělem a srdcem, muži spíše rozumem a racionalitou. Od dětství slýchají dívky, že krása má 

pro ně velký sociální význam. Mužům záleží více na zdatnosti, síle a rychlosti. Tělo bývá 

označováno za zrcadlo společnosti. Ženské tělo je v západní spotřební kultuře je využíváno 

k prodeji zboží, stává se předmětem, a tudíž problémem spojeným s vnímáním obrazu těla 

(Fialová, 2006). 
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1.1 Problematika poruch příjmu potravy 

To mě přivádí zpět do školních lavic. Problémy s příjmem potravy začínají často 

ve školních lavicích, proto by hlavně pedagogové měli mít základní informace o PPP a měli 

by vědět, jak postupovat s problémem PPP u svých žáků, studentů. V metodice 

pro pedagogy, s názvem Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví 

a Výchova ke zdraví, která vznikla jako součást projektu V.I.P. e-learning, je velice výstižně 

poznamenáno, že v současné době mají děti informací přemíru, ale neumějí je rozdělit, 

nevyznají se v nich a primární prevence na školách by měla probíhat v podobě korekce 

informací, nikoliv pouze v jejich předávání (Procházková, 2011). 

Zpráva Dove Global Beauty and Confidence Report, kterou si společnost Dove nechala 

vypracovat v roce 2016, odhalila, že pokud dívky na celém světě nemají dobrý pocit z toho, 

jak vypadají, pak: 

▪ 8 z 10 se raději neúčastní důležitých událostí v životě, jako je kontakt s přáteli 

či blízkými; 

▪ 7 z 10 přestane jíst nebo jiným způsobem ohrožuje své zdraví; 

▪ 7 z 10 neprosazuje asertivně svůj názor nebo netrvá na svém rozhodnutí. 

Bylo zjištěno, že 70 % z nich věří normám krásy, které stanovují média a reklamní průmysl 

(DOVE, Projekt sebedůvěry). 

Poruchy příjmu potravy /dále jen PPP/ jsou zdraví nebezpečné, nejsou-li včas 

zachyceny a léčeny, mohou nakonec způsobit metabolický rozvrat a smrt organismu. 

Dle aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR /dále jen ÚZIS/ 

PPP, diagnózy F50.0–F50.9, tvoří okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie /odmítání 

jídla/, bulimie /záchvaty přejídání a zvracení/ a také přejídání spojené s jinými psychickými 

poruchami, například se stresem. Neexistuje žádná specifická příčina PPP, jejímž 

odstraněním by došlo k vyléčení. Nebezpečné pro vznik PPP jsou diety, s dietami roste hlad, 

roste chuť na sladké. Redukční diety zvyšují riziko vzniku mentální anorexie nebo bulimie 

asi osmkrát (Krch, 2003). Dříve byly PPP považovány za exkluzivní poruchu. Dieta 

je přepych, který je možné si dovolit jen v nadbytku. Proto byly PPP považovány za nemoc 

středních a vyšších sociálních vrstev. Ovšem svět se změnil a vyhublost se stala hodnotou 

i v nižších socioekonomických vrstvách, rasách a kulturách, jsou ohroženy ženy bez rozdílu 

společenského postavení, rasy i věku.  
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V roce 2017 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami 

F50.0–F50.9 /poruchy příjmu potravy/ 3 731 pacientů a v psychiatrických lůžkových 

zařízeních bylo hospitalizováno celkem 454 případů. Potvrzují nárůst hospitalizací mezi 

rokem 2011 až 2017 u věkové skupiny 10–14 let. V roce 2017 tvořily hospitalizace pacientů 

ve věku do 15 let necelou čtvrtinu z celkového počtu hospitalizací s diagnózami F50.0–

F50.9 (ÚZIS, 2018). Dle lékařů – internistů jsou PPP psychiatrická onemocnění s velmi 

vážnými tělesnými následky, provázejí je závažné somatické a metabolické 

komplikace, zkušenosti ukazují nutnost mezioborové spolupráce. 

Pokud nejsou ženy spokojeny s vlastním tělem, chtějí zhubnout, kdežto muži chtějí 

ke své spokojenosti většinou přibrat a zesílit. Ženy řeší tělesný tuk a krásu, muži svaly a sílu. 

Vzrostl výskyt PPP v izraelských kibucech, v Japonsku a mezi přistěhovalci v západní 

Evropě a v USA. Studie z Hongkongu, Japonska nebo Argentiny ukazují na to, 

že společnost, která se přizpůsobuje západním standardům života a krásy velmi rychle 

začíná trpět pocitem tloušťky a nespokojenosti s mnoha tělesnými partiemi. Tato 

nespokojenost vede pak k dietnímu chování a v extrémních případech až k PPP. Zatímco 

obyvatelé ekonomicky rozvinutých zemí světa tloustnou, ideál ženské krásy hubne (Krch, 

2003). Autor uvádí, že nebyla potvrzena existence žádné typické anorektické nebo bulimické 

rodiny. Bulimičky uvádějí jako příčinu vzniku poruchy životní událost, narážky na jejich 

vzhled, nebo problémy v rodině, ale odborníci považují objektivitu těchto údajů za spornou, 

za osobní názor nemocného, terapeuta nebo rodiny, i když se v rodinách nemocných častěji 

objevují obezita a posedlost zdravou výživou. Na vzniku PPP se podle něj podílí řada 

faktorů sociokulturních, nedostatečnost sociálních dovedností, biologických a genetických 

a taktéž nepříznivé životní události a chronické obtíže.  

Ochota, s jakou ženy všech tříd, etnik a generací přijímají představu, že jejich tělo je 

jako zahrada-prostor pro neustálé zlepšování a tvarování, je zakořeněna v chápání těla jako 

zboží (Grogan, 2000). 

 Pod vlivem tlaku mediálního a sociálního i muži dnes chtějí vypadat dobře a poruchy 

příjmu potravy se tak nevyhýbají ani jim. Daleko méně vyhledávají odbornou pomoc, i když 

se jejich počet neustále zvyšuje. Uvádí se 5 až 10 % pacientů mužů s mentální anorexií, 10 

až 15 % s bulimií a 25 až 40 % mužů trpících záchvatovitým přejídáním. Vyšší riziko PPP 

díky tlaku na kondici a udržení váhy hrozí u mužů sportovců, kteří experimentují s dietami, 

nadměrně trénují, snižují tělesný tuk na minimum (Douchová, 2020).  
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Dle slov odborníků psychiatrické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice se 

každoročně zvedá procento chlapců a mužů, kteří mají s přijímáním jídla potíže (Česká 

televize, 2011). Podle článku média flowee z roku 2018 přední britský psycholog William 

Rhys Jones zaznamenal ve svém výzkumu přibývající počet mužů ve věku 20 až 40 let, ale 

i mužů v důchodovém věku, trpících anorexií a bulimií, jejichž stav vyžadoval hospitalizaci. 

Uvádí rovněž znepokojující fakt, že poruchou příjmu trpí čím dál víc chlapců v předškolním 

a nižším školním věku, kteří jsou obětí úzkostlivých matek, jež mají samy problém s PPP. 

U těchto chlapců se z nedostatku potravin s obsahem zdravého cholesterolu, mastných 

kyselin bílkovin a objevují závažné psychické problémy, neurózy a deprese (Douchová, 

2020). 

V dnešní době zesilují požadavky na tělo, má být štíhlé, zdatné, opálené. Jedinec, který 

je zdatný a zdravý je rovněž úspěšný. S tím souvisí propagace kultu těla, které má ideální 

hmotnost a je štíhlé. Přibývá stravovacích poruch, které mají souvislost s vnímáním 

vlastního těla.  
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1.2 Etiologie poruch příjmu potravy 

Odborníci se shodují v tom, že kromě držení redukčních diet, které zvyšují riziko 

vzniku mentální anorexie a bulimie asi osmkrát, neexistuje žádný specifický etiologický 

faktor, který by se vyskytoval u většiny nemocných a vysvětloval jejich obtíže (Procházková, 

s.18). Bylo prokázáno, že mladé dívky ve věku 13-16 let jsou nespokojené s proporcemi 

svého těla a starost o postavu je jejich největší obavou (Grogan, 2000). 

PPP jsou podmíněny multifaktoriálně, tedy jako souhra biologických, psychických, 

sociokulturních faktorů. Mezi rizikové faktory PPP patří nízká sebedůvěra a nespokojenost 

s vlastním vzhledem. Nespokojenost s vlastním tělem je u adolescentních žen velmi častá 

a je považována v tomto věku za normativní (Papežová, 2018). 

V roce 2003 provedli Krch, Csémy, Drábková školní studii Rizikové jídelní chování 

a postoje českých adolescentů, úplná data získali od 1431 respondentů ve věku 

od 13 do 16 let. Zaměřili se na nevhodné jídelní postoje a faktory, které mohou mít vliv 

na rozvoj PPP. Použili dotazník EAT-26, který identifikuje narušené jídelní postoje 

a chování ve smyslu mentální bulimie. Nižší ohrožující dietní postoje studie prokázala 

u studentů víceletých gymnázií oproti žákům základních škol. U dívek se zvýšeným 

rizikem PPP bylo zjištěno vyšší sebehodnocení a nižší sklony k pedantství oproti očekávání. 

To poukazuje na dynamiku vývoje PPP, kdy se v průběhu mění některé charakteristiky. 

Sebevědomí mohou oslabovat neúspěšné dietní pokusy, vzrůstá pocit ohrožení a deprese. 

Z výsledků studie vyplývá, že nízké sebevědomí není faktor, který by odlišoval rizikovou 

skupinu dívek od jejich vrstevnic. Naopak je možné, že dívky s vyšším sebevědomím jsou 

ochotny více riskovat při nevhodné sebekontrole v příjmu potravy. Nepotvrdil 

se ani předpoklad, že dívky se sklonem k nadváze by mohly být více ohroženy PPP. Studie 

potvrdila mezi žáky osmých a devátých tříd, že už v tomto věku jsou rizikové dietní postoje 

natolik výrazné, že ovlivňují stravovací návyky adolescentů a kvalitu jejich života. 

Individuální stravovací návyky jsou součástí osobnosti stejně jako mimika a gesta. 

Z rodinných faktorů třetina dívek rizikové skupiny uvedla, že v jejich rodinách je uznáván 

pouze výjimečný výkon, což souvisí s dietní sebekontrolou a nastavením nevhodných 

dietních cílů, které mohou přejít v PPP. V rodině chybí důvěra a vstřícnost, rodiče mají 

problém s alkoholem, matka se častěji léčí na psychiatrii, dívky mají možnost chodit často 

večer za zábavou, samy kouří a pijí alkohol, tedy rizikovým faktorem je i způsob trávení 

volného času. Kromě toho uváděly, že jejich matky a sestry často drží diety a nejedí společně 
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s rodinou. Mají volný jídelní režim a rodina je málo soudržná, mají problematický vztah 

s otcem. V rovině sociálního života dívky rizikové skupiny častěji uváděly, že mají partnera, 

přesto se však cítí osamělé. Možná proto, že věku mezi 13 až 16 má takový vztah spíše 

hodnotu sociálního atributu, než hlubšího partnerství (Krch, Csémy, Drábková, 2003). 

Biologickým faktorem je dědičnost, uvádí se genetický podíl u anorexie 50–90 %, 

u bulimie 35–83 %. Rizikové jsou rovněž některé povahové rysy a obezita. PPP mohou být 

předávány generačně, ovšem nelze jednoznačně říct, jestli jde o predispozice nebo vzory 

chování v rodině, pokud se týká přístupu k jídlu a k dietám. V současnosti se zkoumají 

poruchy neuronálních mechanismů, hormonů, neurotransmiterů a peptidů. Neurobiologické 

a genetické výzkumy posledních let naznačují, že podobně jako u jiných duševních nemocí 

hraje určitou roli genetická dispozice (Kramulová, čl. s. 2/3). Autorka v článku 

dále poukazuje na fakt, že i když se odborníci ve svých ordinacích setkávají s druhou či třetí 

generací anorektiček z téže rodiny, nemusí to znamenat přetrvávající nezdravý přístup 

k jídlu. Přesto opakované řeči o dietách a hmotnosti u rodinného stolu nahrávají vzniku PPP. 

Rovněž tak žádné společné stolování rodiny. 

Psychologickým faktorem mohou být rizikové některé osobnostní rysy a psychické 

charakteristiky. Zvláště u anorexie perfekcionismus, vysoká sebekontrola, zodpovědnost, 

úzkostlivost, důraz na výkon. U bulimie impulzivita, zranitelnost, sebekritičnost a labilita. 

Pro oba typy poruch je typické negativní sebehodnocení, vnitřní nejistota, nízké 

sebevědomí. PPP mohou být rovněž snahou jakousi kontrolou a zdokonalováním těla 

překonat pocity méněcennosti a neschopnosti. 

Sociokulturním rizikovým faktorem nárůstu PPP v zemích západního světa 

je mediálně propagovaný důraz na štíhlost. Společenské trendy jsou v rozporu s biologickou 

přirozeností a pro mnohé nedosažitelné a ohrožující zdraví. Skandalizace obezity může být 

důvodem strachu z tloušťky. Nadváha je spojována s nedostatkem sebekontroly. Ve školách 

dochází k zesměšňování, k předsudkům vůči obézním nejen ze stran dětí, ale bohužel 

i učitelů. Obézní jedinci jsou považováni za líné, nešikovné, smutné a hloupé. Předsudky 

se mohou stát zdrojem odporu vůči sobě u jedinců s nadváhou, mohou být zdrojem úzkosti 

a nejistoty. 

Žádný výzkum zatím nenašel podstatné rozdíly mezi rodinami nemocných a zdravých 

(Papežová, 2012, s.19). 
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1.3 Spektrum poruch příjmu potravy 

Součástí spektra PPP jsou různé problémy od nezvyklých stravovacích návyků 

až po život ohrožující chronická onemocnění. Pro člověka s PPP jídlo přestává být normální 

součástí života, stává se hrozbou ovládající jeho život, ovlivňuje jeho fyzické i psychické 

zdraví a používá jídlo vědomě či nevědomě k řešení problémů emočních. Normálně jíst 

znamená udržovat rovnováhu mezi významem jídla kalorickým, nutričním, emočním 

a dalšími životními hodnotami (Papežová, 2018). Jídlo by nemělo ovládat náš život, naše 

myšlení a vztahy. Onemocnění vzniká vlivem několika okolností, určitě není důsledkem 

toho, co udělali špatně rodiče, není ani výrazem paličatosti, rozmaru. 

Rizikové faktory jsou vlivy prostředí, kultury, rysy osobnosti, genetika. Ve 20.století 

se ženy osvobodily od šněrovaček a módou se staly bikiny a minisukně. Zvyšoval se tlak 

na štíhlost, která byla spojována s úspěšností a sebekontrolou. Dochází k rozkvětu dietního 

průmyslu a kosmetického průmyslu, který slibuje ženám skvělý vzhled i v pokročilém věku, 

což zvyšuje ženám sebevědomí. Jedinci na dietách vynakládají vysoké finanční částky 

za udržení váhy, ovšem po vysněném úbytku přichází do několika let opětovný nárůst váhy, 

jelikož diety snižují tělesný metabolismus a váha rychleji narůstá. Ubývá svalová hmota 

a roste procento tuku. Diety bývají výživově nevyvážené a vedou k nedostatku vitamínů 

a minerálů. Přinášejí příliš kontrolující chování, deprese, izolaci. Podporují vtíravé 

myšlenky na jídlo, ovlivňují normální vnímání pocitu hladu, sytosti, chuti. Spouštějí 

záchvaty přejídání. Často profesionálové v oblasti fitness, výrobci reklam a marketingu, 

používající techniky na tzv. podporu zdravého stravování, nechápou komplexní povahu 

tělesné hmotnosti a vlivy psychické. Geneticky je vyšší pravděpodobnost výskytu anorexie 

a bulimie v rodinách s psychogenním přejídáním, kde je kladen důraz na kontrolu a objevují 

se perfekcionistické a obsedantní rysy. Nemoc PPP nelze zakázat trestem nebo hrozbami, 

přivádí zmatek do širokého okolí nemocného. Je nezdravým způsobem vyjádření neštěstí 

a stresu. Jednotlivé formy PPP mohou v sebe vzájemně přecházet. PPP někdy představují 

únik a vyrovnávání se s tíživou situací a stresem pomocí hladovění nebo přejídání (Krch, 

2009). 
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1.4 Anorexia nervosa, bulimia nervosa 

Společným rysem je touha po nereálné štíhlosti. Obě poruchy souvisí se strachem 

z tloušťky, nemocní se snaží zhubnout nebo zabránit nárůstu hmotnosti, nadměrně 

se zabývají vlastním vzhledem. Mohou proběhnout jako epizoda, nebo mít dlouhodobý 

průběh po mnoho let. Anorexie je psychická porucha s úmrtností mezi 2 až 8 %. U bulimie 

dosahuje úmrtnost 2 %. Uváděnou příčinou úmrtí je vyhublost a sebevražda. Jedná 

se zejména o poruchy dospívání, i přesto je možné příkladně u mentální bulimie propuknutí 

nemoci po 30 roce věku. Varovnými signály jsou změny ve složení jídelníčku, změny 

v chování při jídle, ztráta hmotnosti, ztráta zájmů, izolace od ostatních, nadměrné cvičení, 

důraz na vzhled, změny psychického stavu, změny zdravotního stavu. Organismus 

se podváze a podvýživě brání zvýšenou touhou jíst, která je různě potlačována. Dívky 

se o jídlo velice zajímají, sbírají recepty, vaří a pečou pro ostatní a pod tlakem okolí 

v určitém momentě sní pro ně „zakázané jídlo“, poté lehce stane, že nedokážou přestat jíst 

a přejí se. Tělo se snaží získat energii a zvýšit hmotnost, takže v určité fázi nemůže nemocná 

přestat jíst. Ve 30–50 % případů mentální anorexie plynule přechází v mentální bulimii 

(Papežová, 2012). Tento obrat způsobuje nenávist k vlastnímu tělu, trvající strach z jídla 

a přibírání. 

1.4.1 Anorexia nervosa – mentální anorexie 

Pojmenování pro závažnou nemoc. Anorexie se velmi často objevuje v kombinaci 

s obsedantně-kompulzivní poruchou. Nutkání k určitému jednání, k rituálům, které 

umožňují vyhnout se nebezpečí. Neexistuje jednoznačná pro všechny nemocné účinná 

léčebná metoda ani lék. Ženské pohlaví obecně představuje vyšší riziko onemocnění, ženy 

vykazují zvýšený zájem o svou hmotnost a množství tělesného tuku, kdežto muži se více 

zaměřují na svalovou hmotu. Stačí být ženou a riziko mentální anorexie je desetkrát vyšší 

(Procházková, s.18). 

Má nejdelší historii, první zmínka z r.1694, lékař Richard Morton, popisuje 2 případy 

úmyslného odmítání potravy. V 19. století upozornili Gull a Laseque na podobné případy 

extrémního vyhubnutí ve spojení s nadměrnou aktivitou. V české odborné literatuře popsali 

případy PPP a jejich léčbu Vratislav Jonáš /1941/ a Otakar Janota /1946/. Jde o narušený 

způsob vnímání vlastního těla, úmyslné snižování hmotnosti, hladovění, nadměrnou 

fyzickou aktivitu. Hlad je popírán, přemáhán, s prvním hubnutím roste sebevědomí. Narůstá 
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spektrum zakázaných potravin, po kterých se tloustne, jak se nemocná domnívá. Poruchy 

příjmu potravy postihují hlavně dívky/ženy, jejich poměr k onemocnění chlapců/mužů 

je 10:1 až 20:1. K podváze dochází při BMI nižším než 17,5. Organismus těžce hladoví, 

dochází ke zdravotním potížím, jako jsou – únava, vyčerpání, nesoustředěnost, typická 

je ztráta menstruace, zácpa, zimomřivost, nevolnosti. Nejdříve to vypadá, že dívka se snaží 

„zdravě jíst“ a hýbat se, ovšem výmluv a vybíravosti v jídle přibývá, počítání kalorií začne 

být striktní a též vážení jídla je stále častější. Nemocné začnou většinou vypouštět snídani 

se slovy, že jim způsobuje nevolnost. Vyhýbají se jídlu ve společnosti a připravují 

si pro sebe méně vydatná jídla. Dívky jsou velice rafinované v obhajování svých 

stravovacích návyků. Mění se jejich tempo stravování, jedí velmi pomalu a jídlo krájí 

na malé kousky. Dokážou zredukovat jídlo na jedno denně a cvičení provozovat i dvakrát 

za den. Léčba anorexie se vyvíjela na základě pozorování (Krch, 2009). 

Již první práce potvrdily, že problém je v psychice. Nejdůležitější je vhodná výživa, 

kontrola jídla v krátkých intervalech, zabránit fyzické aktivitě. Důležitá je pevnost, laskavost 

a takt pečovatelů. Tento fakt zdůraznil již francouzský psychiatr Pierre Janet, který 

považoval právě tyto vlastnosti pečovatelů za velmi důležité. Nežádoucí postoje terapeutů 

jsou – zabývat se pouze váhou, nebo naopak zabývat se pouze psychoanalytickou metodou 

bez ohledu na váhu. Nutná je péče v oblastech váhy a práce s rodinou, dnes nazývaná jako 

týmová a mezioborová spolupráce. Ideální je, pokud odborníci, psychiatři, psychologové, 

nutriční poradci a praktičtí lékaři pracují při léčbě v týmu a vzájemně se respektují. Riziko 

představují poradci, kteří tají vlastní problémy s jídlem, sami se vyhýbají léčbě a doufají, 

že se jejich stav zlepší poradenstvím pro druhé (Papežová, 2012, s. 23). 

Anorexie je „bezpečným mechanismem“ jak vyřešit problémy. Nemocní jedinci mají 

pocit, že jim vnáší řád do života a stává se něčím, co mohou kontrolovat a ovládat, přitom 

ale porucha ovládá je samotné. Nemocné dívky popisují, jak je nemožné vysvětlit zdravému 

člověku, že mají strach sníst zakázané jídlo, aby nepřibraly. Protože dochází k poruše 

vnímání vlastního těla, nemocní nepoznají, že jsou vyhublí. Před zrcadlem vidí obézní 

osobu. Přirovnávají nemoc k parazitu, který našeptává, co smí a nesmí jíst a podkopává 

jejich sebedůvěru. Racionalita a vůle mizí. Společnost stále vnímá PPP jako něco, 

co je jen v hlavě nemocných. Proč si prostě nedají něco k jídlu, když vědí, že jsou vyhublí 

a umírají? Výstižné je srovnání s jedincem se zlomeninou nohy, kterému bychom 

řekli:“ Tak to prostě rozchodíš, ne?“ Statistika říká, že u anorexie se uzdraví po 5 letech 
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asi polovina nemocných, 30 % zůstane poznamenáno vážně a 20 % zůstane podváha 

a poruchy menstruace. Relaps se může dostavit za 2-3 roky po uzdravení ve stresových 

situacích (Papežová, 2018). 

Neexistují důkazy o genetickém přenosu poruchy. Incidence depresí u příbuzných 

pacientů vede k úvahám, že by mohla být MA variantou afektivní poruchy. Dle výskytu 

ve středních a vyšších vrstvách společnosti existuje předpoklad, že porucha je odrazem 

hodnot, zdůrazňuje význam štíhlosti, síly a vzhledu jakožto úspěchu. Klasická 

psychoanalýza zdůrazňuje vyhýbání se sexualitě, odmítání těhotenství. Amenorea, 

tj. vynechání nejméně tří po sobě jdoucích menstruačních cyklů, může symbolizovat přání 

být těhotná. Za příčinu se považuje rovněž zhoršení vztahu matka-dítě, neschopnost 

se odpoutat. Připouští se také možné vývojové poruchy v dětství a dysfunkce interakcí 

v rodině. Anorektické dívky trpí úzkostnou sebekontrolou, která se přenáší z jídla do dalších 

oblastí života. V rodinách nemocných anorexií roste napětí, často reagují úzkostí a obavami 

o nemocného a tím se zvyšuje závislost nemocného, zvykne si přijímat podporu a ohledy, 

bývá egocentrický (Smolík, 1996). 

Anorexie je viditelná, v určité fázi přichází typická vyhublost, na rozdíl od druhé poruchy 

příjmu potravy – Bulimie. 

1.4.2 Bulimia nervosa – mentální bulimie 

Porucha byla původně popsána koncem padesátých let jako součást chování obézních 

jedinců. V dalších letech byla diagnostikována jako součást některých forem mentální 

anorexie (dále jen MA). Nyní je definována jako samostatná porucha, vyskytující se u osob 

s normální váhou, netrpících MA. Bulimii může předcházet epizoda MA. Příčina mentální 

bulimie není známa. Výskyt u dospívajících dívek a mladých žen, o něco vyšší 

je u studentek středních a vysokých škol. Někteří mají v anamnéze MA, jiní obezitu. 

Spouštěčem bývají životní změny. Záchvatům přejedení předchází obvykle depresivní 

nálady, pocity smutku, prázdnoty, úzkosti. Podle psychodynamických teorií symbolizuje 

přejídání sexuální a agresivní touhy, vyvolávání zvracení potom trestání se, pocity viny 

za prohřešky fantazie. Vnitřní konflikt odmítání milovaných osob, vyvrhování špatných 

vlastností. Jasná je souvislost se sebehodnocením. Dalšími průvodními jevy poruchy jsou 

bolesti hlavy, krku, bolesti břicha, otoky příušních a slinných žláz, únava, závratě, mdloby 

(Smolík, 1996). 
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Často vzniká po epizodě MA. Může navazovat také na období diet, hladovění a dnes 

často na psychogenní přejídání. Mentální bulimie je porucha hůře rozpoznatelná, vyznačuje 

se impulzivním přejídáním neovladatelným vůlí, po němž následuje zvracení, užívání 

projímadel a léků, nadměrné cvičení. Přejídání se střídá s hladověním, kdy dívky dodržují 

striktní diety. Celkově je prožívání ovlivněno úzkostí, nenávistí vůči vlastnímu tělu. 

Nemocní dokážou svou nemoc dlouhodobě skrývat. Vyvolávané zvracení přináší 

psychickou i fyzickou úlevu, ale vede k pocitům viny, depresi a k dalšímu přejídání. 

Zvracením se ale nemocní zbaví jen 30-50% stravy a tím více se přejídají, je to začarovaný 

kruh (Papežová, 2012). 

Dochází ke ztrátám vody a solí, tělo se snaží tomuto zabránit vyšší produkcí hormonů, 

jako jsou aldosteron, renin a antidiuretický hormon. Zvýšená produkce těchto hormonů vede 

k zadržování vody a otokům. Je možné pozorovat kulatý obličej, což je způsobeno zduřením 

slinných žláz a hormonálními změnami, objevuje se zácpa, plynatost, pálení žáhy, kazivost 

zubů, únava a slabost, neschopnost soustředit se, závratě, bolesti hlavy, bušení srdce, 

epileptické záchvaty, poruchy ledvin, infekce, kaménky. Chronické zvracení poškozuje 

posun stravy v trávicím traktu a jídlo se samovolně vrací. Užívání laxativ může paralyzovat 

střeva. Záchvaty přejídání /binge/ mohou být důsledkem regulačních mechanismů, které 

v organismu fungují po období hladovění k obnově energetické rovnováhy. Zvláště 

při přejídání se sladkým nebo čokoládou tyto mechanismy řídí hladinu cukru /inzulin/ 

a příjemné pocity /endorfiny, dopamin/. Proto se onemocnění přirovnává k závislosti 

na návykových látkách. Pocit sytosti v kombinaci s přejedením způsobuje rychlé zvýšení 

krevního cukru, tělo reaguje zvýšením dávky inzulinu a rychlým zpracováním krevního 

cukru. Hladina cukru snadno klesne na nízkou hodnotu. Důsledkem je vysoká produkce 

inzulinu a nízká hladina krevního cukru = hypoglykemie. Nastává chaos ve stravovacím 

režimu. Sacharidy se štěpí již v ústech a tělo je dokáže velmi rychle zpracovat, tedy je mylná 

představa bulimiček, že se zbaví veškeré energetické hodnoty jídla. Toto vysvětluje, proč 

některé bulimičky nehubnou. Zvracení jim pomáhá uvolňovat napětí, oslabuje strach 

z tloušťky a podporuje přejídání. Projímadla jsou nebezpečná a neúčinná, nemají žádný vliv 

na tělesnou hmotnost, protože vyprazdňují tlusté střevo a energie je využita již předtím 

ve střevě tenkém (Papežová, 2018). 

 



25 

Svou roli hrají rovněž mechanismy psychologické, jako je nuda, stres, pocit prázdnoty 

a osamělost. První zmínky o vztahu anorexie a přejídání lze najít v historických lékařských 

záznamech. Roku 895 se nevolnici Frideradě znechutilo jídlo, když zvracela po přejedení 

natolik, že začala držet přísný půst. (Papežová, s.80). V roce 1976 byla v odborné literatuře 

popsána bulimanorexie u studentek VŠ. V roce 1979 popsal bulimii jako formu anorexie 

profesor Bernard Russel. Od roku 1980 je syndrom bulimie součástí americké klasifikace 

nemocí. Následné studie poukazují na četnost výskytu bulimie ve společnosti, je součástí 

evropské klasifikace nemocí od r. 1987 (Papežová, 2012). 
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1.5 Ortorexie, drunkorexie, bigorexie 

jsou novější typy PPP, stejně nebezpečné jako mentální anorexie, bulimie a psychogenní 

přejídání. 

Ortorexie je název pro patologickou posedlost zdravou výživou. Úzkostné 

dodržování zdravého životního stylu, neustálé přemýšlení nad složením jídla může vést 

k omezování příjmu některých potravin a tím následně k podváze. Jedinci s touto poruchou 

rozlišují potraviny na čisté a nečisté. Tato porucha není uváděna ve zdravotnictví jako 

diagnóza, nemá pevně dané projevy. Seznam nečistých potravin se zvyšuje tak dlouho, 

až nezbývá téměř nic a přichází anorexie, nikoli však mentální, ale fyzická. V sociální rovině 

může docházet k izolaci jedince, jelikož povolené čisté jídlo se nedá koupit všude. 

Označení ortorexie použil pro zaujetí zdravou výživou poprvé americký lékař Steven 

Bratman ve své knize Healthfood Junkies. Výraz je složen z řeckých slov orthos – správný 

a orexis – chuť. Zpočátku se jedinci zabývají zdravou stravou, výrobou zdravých potravin, 

jejich vyhledáváním. Jídlo neustále zkoumají, zda je dost zdravé a bezpečné, čímž 

se redukuje jejich jídelníček. Ze zájmu o zdravou stravu se stává posedlost (idealni.cz). 

Z důvodu zvýšeného příjmu alkoholu, který je kalorický, mohou jedinci záměrně 

redukovat příjem kalorií v potravě s cílem snížit příjem energie. Tento patologický postoj 

se nazývá Drunkorexie. Opět tu hraje hlavní roli nespokojenost se svou postavou a strach 

z přibírání na váze. Statistiky v americké populaci říkají, že 30 % dívek ve věku 18-24 let 

vynechávají jídlo, aby mohli více pít alkohol (idealni.cz). Po fyzické stránce dochází 

k nebezpečí rychlejšího vstřebávání alkoholu ve vysokých dávkách v žaludku a játrech. 

Po psychické stránce nemocní zažívají úzkost, nespokojenost, deprese po požití alkoholu 

a případně i snědeného jídla v opilosti. Rychlá opilost vyřazuje jedince ze společnosti. 

Patologická posedlost vlastním vzhledem se objevuje více u mužů, nazývá se 

Bigorexie. Jde o snahu dosáhnout velké svalové hmoty. Je poruchou vnímání tělesných 

proporcí vlastního těla a snaha o dosažení nereálných hodnot fyzické zdatnosti. Nemocní 

nadužívají anabolické steroidy a jiné látky podporující růst svalové hmoty. V odborné 

literatuře se tato duševní porucha popisuje jako dysmorfofobie, nebo ji lze nalézt 

pod označením Adonisův komplex. Hlavním rizikem je poškození pohybového aparátu 

přetěžováním, dále poškození trávicího systému. Strava a prostředky, obsahující velké 

množství bílkovin a aminokyselin, způsobují poškození ledvin a jater. Postižení jedinci 
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omezují společenské kontakty, dávají přednost fitcentru. Vynakládají velké finanční 

prostředky na stravu a potravinové doplňky, což vede k dalším sociálním problémům 

(idealni.cz). 

 

 

1.6 Nespecifické poruchy příjmu potravy 

Splňují pouze některá diagnostická kritéria, ovšem časem se mohou z těchto vyvinout 

poruchy specifické. Patří sem atypická mentální anorexie a bulimie, přejídání nebo zvracení 

spojené s psychologickými poruchami, jiné PPP. 

Poruchy příjmu potravy vznikají téměř v každém věku, v období dospívání především 

mentální anorexie, ze které se často vyvine bulimie, ve středním věku často ve formě 

psychogenního přejídání. Ovšem onemocnění mohou vznikat i v opačném sledu, v poslední 

době začíná problém přejídáním v pubertě, následuje anorexie a poté psychogenní přejídání. 

Literatura týkající se psychogenního přejídání a psychických problémů při obezitě vzniká 

až v posledních 20 letech (Papežová, s.15). Pochopit toto onemocnění, které je v populaci 

stále častější, je jednodušší, než pochopit anorexii a bulimii. Jedinec zahání jídlem 

osamělost, nudu, zklamání. Varovnými signály psychogenního přejídání může být celodenní 

ujídání /grazing/, pocity viny ohledně stravování, výkyvy váhy, časté dietování, dělení jídla 

na dobré a špatné, deprese a úzkost spojená s pocity bezcennosti kvůli váze.  

Noční přejídání bylo poprvé popsáno v r. 1955 u obézních pacientů, tedy o 4 roky 

dříve, než byl popsán syndrom psychogenního přejídání. Dennímu přejídání je v posledních 

letech věnována velká pozornost, o nočním přejídání je literatury méně. Vyskytuje se u 1-

2 % v populaci, u 9 % obézních pacientů na klinikách, u 12 % obézních pacientů nutričních 

pracovišť a až u 26-27 % závažně obézních. (Papežová, s.14). Jídlo poskytuje pocit útěchy, 

tiší deprese, úzkosti, které se však přejedením zhoršují. V důsledku toho dochází 

ke zdravotním potížím – nadváha, obezita, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, cukr, 

únava, problémy se žlučníkem. Pro ženy ve středním věku je typické „únikové jedení“, 

způsobené hormonálními změnami, nebo problémy rodinnými a finančními. Jedinci, kteří 

užívají jídlo k řešení problémů, nebývají často léčeni ani rozpoznáni, nesplňují kritéria 

diagnóz některé z PPP.  
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V literatuře jsou zmiňována i onemocnění kombinovaná s PPP /komorbidita/. Jsou 

to hraniční porucha osobnosti, depresivní porucha, úzkostná porucha, závislosti na alkoholu 

a drogách, shromažďování věcí a kleptomanie. Vyšší výskyt PPP může souviset 

dle některých prací také s a poruchou autistického centra a ADHD, kde je základním 

znakem impulzivní chování, které je velmi časté u bulimie, přejídání a obezity. U jedinců 

trpících ADHD se často objevuje narušená závislost k odměně, kterou se může stát příjem 

oblíbené potravy. Nejčastěji popisovanou komorbiditou ADHD z okruhu PPP je impulzivní 

přejídání /binge eating/, někdy spojované s poruchou spánku (Papežová, 2018). 

Eating Disorders Not Otherwise Specified – EDNOS takto pojmenovává jinak 

nespecifikované PPP klasifikace DSM-IV. U žen jsou splněna všechna kritéria mentální 

anorexie s tím rozdílem, že žena pravidelně menstruuje. Jsou splněna všechna kritéria 

mentální anorexie s tím rozdílem, že i přes velkou ztrátu hmotnosti je aktuální hmotnost 

jedince v normálním rozmezí. Jsou splněna všechna kritéria mentální bulimie 

s tím rozdílem, že se přejídání a nevhodné kompenzační mechanismy vyskytují s menší 

frekvencí než dvakrát týdně nebo po dobu kratší než tři měsíce. Pravidelné nevhodné 

kompenzační chování u lidí s normální tělesnou hmotností, ke kterému dochází po pozření 

malého množství jídla /například vyvolané zvracení po požití dvou cookies/. Opakované 

žvýkání a plivání, ne však polykání, velkého množství jídla. Záchvatovité přejídání, což jsou 

opakované záchvaty přejídání bez pravidelného kompenzačního chování, které 

je charakteristické pro mentální anorexii a bulimii. Záchvatovité přejídání, spojené 

s obezitou a noční přejídání (Krch, 1999). 
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2 VÝZNAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V PROBLEMATICE PORUCH PŘÍJMU 

POTRAVY V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

Prevence obecně má za úkol předcházet nemocem, úrazům, poruchám a z hlediska 

zdravotního, ekonomického, sociálního, psychologického a etického. Je výhodnější 

než léčba již vzniklých defektů. Hlavní aktivitou primární prevence je výchova ke zdraví. 

Primární prevence rizikového chování je jakýkoliv typ výchovných, vzdělávacích, 

zdravotních, sociálních či jiných intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového 

chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňujících již existující formy a projevy 

rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky (Miovský, s.28). 

Dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT je základním principem primární 

prevence rizikového chování u žáků výchova k předcházení a minimalizaci rizikových 

projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování 

a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Nové 

metodické doporučení reflektuje aktuální terminologii – rizikové chování. Ve školním 

prostředí pedagogové pracují s rizikovým chováním, vůči němuž zaujímají účinná primárně 

preventivní opatření s cílem minimalizace projevů i rizik takového chování a případně 

je diagnostikují a následně přijímají efektivní opatření. Spektrum poruch příjmu potravy 

je jednou ze základních forem rizikového chování, které Metodické doporučení MŠMT 

obsahuje. Součástí Metodického doporučení je vypracovaný rámcový koncept rizikového 

chování ve školním prostředí – Co dělat když – intervence pedagoga (MŠMT, 2010). 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019-2027 vychází z analýzy, kterou realizovali koordinátoři prevence ve spolupráci 

s MŠMT a navazuje na strategii období 2013-2018. Hlavním cílem je snížit míru rizikového 

chování u dětí a mládeže a minimalizovat jeho vznik. Ministerstvo zdravotnictví 

/dále jen MZ/ koordinuje strategické dokumenty zaměřené na prevenci – Zdraví 2020 – 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence. Dále pak Strategie reformy 

psychiatrické péče mimo jiné také v oblasti PPP. Dotační programy MZ se zaměřují rovněž 

na intervence rizikových faktorů chování, jakými jsou zejména nesprávná výživa, nízká 

pohybová aktivita, nadváha a obezita (MŠMT, 2019). 
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Obzvlášť s nástupem puberty je možné u dětí předcházet poruchám příjmu potravy. 

Základ prevence je v rodině, ale i škola by měla využít programy zaměřené na vnímání 

vlastního těla v rámci výchovy ke zdraví, podporovat dobré sociální klima, vytvářet 

podmínky pro posilování sebedůvěry. V rámci prevence je nutné vést děti k pravidelnému 

stravovacímu režimu, přiměřenosti porcí jídel, zdůrazňovat vhodnost společného stolování 

s rodinou, což je dnes ve většině rodin velký problém. 

Prevencí ve škole může být výchovné působení v rámci předmětu výchova ke zdraví, 

ať již v poskytování správných informací ke zdravému stravování, tak i k příčinám 

a důsledkům PPP. Je důležité rovněž podporovat osobnostní rozvoj žáků a rozvíjet sociální 

dovednosti nutné ke zvládnutí problémů dospívání. Ve škole je důležité, aby nedocházelo 

k šikaně nemocného, ovšem nemocný nemá být ani přehnaně chráněn před následky. 

V souvislosti s rostoucí incidencí PPP vzrůstá význam primární prevence. Nestačí 

pouze varovat před mentální anorexií a bulimií. Především dospívající je nutné upozorňovat 

na nevhodné jídelní zvyklosti, na nebezpečné a neúčinné strategie kontroly tělesné 

hmotnosti. Pomáhají programy oslabující riziko diet, nevhodných postojů jídelních 

i životních. Mezi hlavní cíle preventivních projektů PPP patří zdravé stravování, rizika diet, 

sociální statut ženy, vliv médií, kulturní stereotypy vůči fyzickému vzhledu a tělesné 

hmotnosti, podpora sociálních dovedností, adekvátní sportovní aktivita. (Chudobová, 2005). 

V zahraničí jsou redukční diety prezentovány jako zdravotní hazard, jsou předkládány 

programy, jak skončit s dietami. Důležitá je v rámci primární prevence informovanost 

o problému (Krch, 1999).  

Základem prevence je rodina, ovšem mnohdy tráví více času rizikového období 

s dětmi pedagog. Ten by měl mít informace, jak poruchy příjmu potravy rozpoznat a umět 

účinně zasáhnout. Je důležité ve výuce k tématu PPP nezastrašovat, nepřehánět. Nevhodně 

pojatá prevence mnohdy může působit jako spouštěč chování, před kterým má varovat. 

Komplexnost výuky v tomto ohledu tkví v přípravě dětí na tělesné i psychické změny 

v dospívání. Je vhodné učit děti, jak mají mít rády samy sebe, poučit je o různých tělesných 

typech, podporovat dobré sociální klima ve třídě pro jejich zdravý růst osobnostní 

a sebedůvěru. Učit děti sociálním dovednostem, řešení konfliktů. Klást důraz na skupinové 

aktivity, které nejsou zaměřené na výkon. Ve výuce o zdravé výživě zdůrazňovat, že jíst 

se má vše s mírou, žádná potravina není vyloženě jen zdravá nebo nezdravá, vždy záleží 

na množství, situaci, na tom, jak často je potravina konzumována. Každý pedagog by měl 
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vědět, že PPP jsou závažným psychickým onemocněním a většinou nemocné vede ke lhaní, 

výmluvám a podvádění. Pedagog, který se snaží případně podat pomocnou ruku by měl mít 

dostatek informací, aby mohl prohlásit, že onemocnění rozumí. 

Nemocnému poruchou příjmu potravy lze účinně pomoci tehdy, pokud o to sám projeví 

zájem, pokud si sám svou nemoc uvědomuje a je ochoten ji aktivně řešit (Procházková, s.26). 

To ovšem neznamená, že by měl pedagog v případě, kdy si všimne problému, tento 

přehlížet. Je nutné promluvit s dítětem, zda nemá problém a nabídnout mu pomoc. S jeho 

vědomím také upozornit rodiče a ostatní vyučující. Měla by být dohodnuta pravidla kontroly 

nemocného ve škole, pokud se stravy týká, omezit cvičení v případě podváhy a případně 

vypracovat individuální plán výuky. Je důležité zabránit stigmatizaci nemocného, zabránit 

jeho izolaci, uzavřenosti, vtahovat jej do skupinových aktivit. Budovat vzájemnou důvěru 

a upřímnost. Odborníci poukazují na důležitost vzdělávat lidi v profesích v oblasti zdraví 

o prevenci PPP a učit je účinným intervencím ke zdravější výživě a normálnímu vnímání 

vlastního těla a váhy. Mnohé školní vzdělávací programy, reklamy, TV seriály mohou 

zvyšovat rizika vzniku onemocnění. 

Ke stažení na stránkách MŠMT je příručka pro učitele Výchova ke zdraví. Metodika 

byla vydána i v papírové podobě. V této metodice zpracované v souladu s dokumentem 

Zdraví 21, určené učitelům Výchovy ke zdraví a školním metodikům prevence, která vznikla 

z podnětu MŠMT v r. 2003, autoři PhDr. František David Krch a PaedDr. Eva Marádová, 

CSc. informují o neznalosti dospívajících dívek, pokud se týká jejich normální tělesné 

hmotnosti. Dívky zaměňují zdravou výživu za redukční diety. Problémy PPP již podle 

autorů nejsou „exkluzivní poruchou“, dle jejich zjištění měly problémy s držením diet, 

zvracením a s jídlem jako takovým studentky učňovských škol. Naopak studentky gymnázií 

měly problémů nejméně. Autoři nezjistili ani rozdíl mezi děvčaty v Praze a na malém městě. 

Výrazné dietní tendence a nevhodné způsoby kontroly tělesné hmotnosti byly zřetelné 

už u dívek v osmém a devátém ročníku základní školy. K výskytu PPP v ČR v době vydání 

metodiky uvádějí, že bulimií trpí každá dvacátá dívka, anorexie postihuje 1 %mladých 

děvčat. Vyléčení uvádějí u 50 % dívek s anorexií a 2/3 dívek s bulimií (Krch, Marádová, 

2003). Příručka obsahuje i příklady konkrétních metodických námětů, jak pracovat se žáky. 
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3 ADOLESCENCE JAKO KRITICKÉ OBDOBÍ VZNIKU PORUCH PŘÍJMU 

POTRAVY 

Slovo adolescence je odvozeno z latinského adolescere, jehož význam je dorůstání 

či dospívání. Dříve bylo toto období označováno jako panenství či jinošství.  

Osobnost se komplexně proměňuje. Vývojové přechody biologické, psychosociální, 

emocionální i kognitivní, v kterých se musí jedinec orientovat, porozumět jim a posléze 

je akceptovat, mohou být pro někoho výzvou, ale pro jiného stresem. Vlastní fyzické změny 

mají vliv na sebehodnocení. 

Již J. J. Rousseau označuje toto období jako věk rozumu, sebeuvědomování, přesunu 

od sobeckosti k zájmu o druhé. V tomto období narůstá význam vztahů s přáteli a odstup 

od rodičů. Dochází ke změnám v sebepojetí. 

 

 

3.1 Vývojové zvláštnosti rané adolescence 

Označení pro období života ve druhém desetiletí života jedince, raná adolescence 

přibližně druhý stupeň ZŠ. Vágnerová dělí období dospívání na dvě fáze. Ranou a pozdní 

adolescenci. 

V rané adolescenci dochází ponejvíce k tělesnému dospívání, ke změně myšlení. 

Velký podíl na emočním prožívání mají hormonální změny. Časově je ohraničena přibližně 

věkem od 11 do 15 let. Další názvy pro toto období jsou mladší adolescence, puberta. 

Pubescenti útočí na autoritu proto, aby se jí sami stali. Jsou kritičtí a netolerantní nejen 

k dospělým, ale i k vrstevníkům a sobě samým, ovšem kritika k sobě samému bývá vnitřní 

záležitostí z důvodu zachování sebeúcty. Dospívající získává novou roli danou biologicky, 

potvrzenou sekundárními pohlavními znaky. Roli člena skupiny, sociální identitu. Roli 

blízkého kamaráda pro sdílení důvěrných prožitků. Sociálním mezníkem je ukončení školní 

docházky a další profesní směřování. Důležitým vývojovým úkolem adolescence je rozvoj 

identity pod tlakem sociálních vlivů, které vedou jedince k příslušné sociální normě 

společenství. Získání uspokojivé prestiže v rámci vrstevnické skupiny má větší význam 

v dospívání než dříve. U jedince snižuje nejistotu a tím pozitivně ovlivňuje rozvoj 

sebepojetí. Protože postavení ve skupině vrstevníků závisí na osobnostních kvalitách 
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jedince, má subjektivní hodnotu. Liší se od pozice, kterou má dospívající ve společenství 

dospělých, pozice v rodině má jiné parametry (Vágnerová, 2012).  

Dívky změny vnímají jako restriktivní zásah do svého života více než chlapci. 

Pro dívky toto období znamená např. omezení v souvislosti s nástupem menstruace, 

zvýšenou kontrolu ze strany rodičů. Chlapci vnímají většinou pozitivně změnu statusu, toto 

období jim přináší více výhod než dívkám. V letech 90. dochází celkově ke změně životního 

stylu a hodnot dospívajících. Změna se netýká pouze ideálu štíhlosti a krásy, ale také změny 

stravovacích návyků, hodnocení vlastního výkonu, silné potřeby sebekontroly a poruch 

sebehodnocení. To úzce souvisí s nárůstem PPP u adolescentů. Problematika PPP souvisí 

s celkovou nespokojeností, stresem a nudou (Macek, 1999). 

Hon za štíhlostí začíná hlavně v pubertě, v tomto období se dívky necítí dobře a 

hledají příčiny v sobě. Jejich tělo se začíná zaoblovat a získává ženské tvary. Reakce okolí 

na tyto změny nutí dívky přijmout nová pravidla chování, změny přináší zmatek, strach a 

pocity bezmoci. Dívky, které nechtějí přijmout nové tvary těla, se snaží dostat situaci pod 

kontrolu odpíráním si jídla a trénováním těla (Fialová, 2006). 

Dospívání je obdobím staršího školního věku mezi 12. a 15. rokem. Nástup 

dospívání je individuální a je obdobím přechodu od dětství k dospělosti, obdobím nejistot 

a hledání identity, obdobím konfliktů vnějších i vnitřních, citové lability, duševního 

dozrávání. Jeho nástup je spojen s probouzením sexuality. Na konci tohoto období 

se objevuje sebereflexe. Dospívající se zajímají o svůj vzhled, mají výrazný zájem o sebe 

sama, ale jsou již schopni sociálního cítění a smyslu pro spravedlnost. Dívky se do tohoto 

období vyvíjejí mentálně rychleji, na konci období se mentální vývoj dívek a chlapců 

vyrovnává. Dospívající mají vyvinuté pojmově-logické myšlení, ovšem na rozdíl 

od dospělých jen formálně, jelikož jim chybí zkušenosti. Rodiči a ostatními dospělými 

prezentované závěry jsou pro ně nelogické, dospívání je obdobím vývojové krize. Mezi 

dospívajícími a rodiči dochází často ke konfliktům (Nakonečný, 2011). 
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3.2 Poruchy příjmu potravy v dětství a rané adolescenci 

Kultura zaměřená na štíhlost se bohužel promítá příkladně i do velmi oblíbené 

a rozšířené hračky pro holčičky „Barbie“. Hlavně v USA jsou velmi populární soutěže krásy 

pro dívky ve věku kolem 6 let, jejichž rodiče jsou posedlí tím, aby co nejdříve dívky 

vyhrávaly soutěže a vydělávaly peníze. Toto se stává i snem dívek, které od dětství drží diety 

a často končí s PPP. Uznání počátku onemocnění v dětství je začleněno v definicích znaků 

mentální anorexie Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch – DSMIV 

i Mezinárodní klasifikace nemocí – MKN 10. Jestliže je počátek onemocnění před pubertou, 

jsou pubertální projevy opožděny nebo dokonce zastaveny. Po uzdravení dochází často 

k normálnímu dokončení puberty, avšak menarché je opožděna. Tuto definici základních 

znaků poruchy se snaží podat MKN 10, ovšem pokud se týká mladších dětí, které nedokážou 

vyjádřit nespokojenost se svým tělem a pojmenovat ji, je určení diagnózy složitější. 

Vyhýbání se jídlu může u dětí souviset i s jinou somatickou nebo psychickou poruchou. 

Úbytek na váze není v dětství přirozený, je nebezpečný vzhledem k ohrožení tělesného růstu 

a celkového vývoje. Důsledky PPP mohou být u dětí nezvratné. Podstata léčby PPP v dětství 

spočívá ve všestranném přístupu beroucího v úvahu biologické, psychologické i sociální 

potřeby. Mentální anorexie se vyskytuje již u dětí 6–7letých. Autoři navrhli po mnohaletém 

pozorování alternativní diagnostický systém pro stanovení diagnózy mentální anorexie. Jsou 

to tato kritéria nemocnice v Great Ormond Street, Londýn: 

▪ Úmyslný úbytek tělesné hmotnosti, příkladně vyhýbání se jídlu, nadměrné cvičení, 

vyprovokované zvracení; 

▪ Nepřiměřené vnímání a přesvědčení týkající se hmotnosti nebo postavy; 

▪ Chorobné zabývání se hmotností nebo postavou (Krch, s.116–117). 

 

S měnícím se světem se mění i pacienti s PPP, bohužel ne vždy se tyto změny promítají 

do přístupu odborné veřejnosti. Přetrvávají některé mýty o PPP z minulosti. Namísto 

inteligentních perfekcionistek z vyšších společenských vrstev přibývá bulimiček, hraničních, 

ale i chronických případů, nemocných s velmi rozdílnou premorbidní osobností, s různým 

vzděláním, kulturním a rodinným zázemím. Mentální bulimie patří mezi nejběžnější 
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onemocnění v dospívání (Krch, s.201). V důsledku toho se mění požadavky a nutnost 

přizpůsobit léčbu a terapii charakteru poruchy. Cílem terapie má být oslabení příznaků, 

změna postoje pacienta k sobě samému, posilování kontaktů s okolím, vhodné zájmy 

a aktivity. Je nutný vstřícný terapeutický vztah, kde hlavní roli hraje pacient. Klíčovým 

pojmem v léčbě PPP je dle W. Vandereyckena „multidimenzionální terapie“- terapie PPP 

vychází z bio-psychologického zhodnocení nemocného. Léčba není založena na hypotézách 

o možných příčinách, ale na intervencích směřujících k potlačení vlivu faktorů udržujících 

poruchu a na přerušení nevhodných návyků (Krch, 1999, s.202). Nemocný je veden 

k zodpovědnosti, posílení sebevědomí a pozitivní zkušenosti s vlastním tělem. Má mu být 

poskytována podpora, aby se necítil sám a uvěřil, že je schopen pozitivní změny. 

Podmínkou terapie je aktivní spolupráce pacienta. 

Od raného věku se utváří sebepojetí a sebehodnocení, které je výsledkem toho, jak je 

jedinec přijímán svým okolím. Možnosti jedince jsou dány jeho organismem. Mezi těmito 

možnostmi a vnímáním jedince okolím může vznikat rozpor. Identita má složky 

emocionální, kognitivní a motivační a všechny se odráží do pocitu vlastní ceny. Způsob 

vnímání těla je určen subjektivním hodnocením a hodnocením okolí. Tělesný vzhled 

v sociálních souvislostech má vliv na naše úsudky.  
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4 RVP ZV A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Zdraví je důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální 

pracovní výkonnost. Praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví v rámci vzdělávací 

oblasti Člověk a zdraví, která je součástí RVP ZV je jednou z priorit základního vzdělávání. 

Je důležité žáky seznamovat s poznatky, činnostmi, způsoby chování z této oblasti a učit 

je aplikovat ve svém životě. Žáci by měli pochopit v rámci základního vzdělávání hodnotu 

zdraví, důležitost jeho ochrany a seznamovat se s problémy spojenými s poškozováním 

zdraví. Účinnou motivací je nutné posilovat zájem žáků o problematiku zdraví. Jde hlavně 

o poznávání životních hodnot, postupné utváření postojů k nim a také o aktivní jednání 

v souladu s nimi. Každý pedagog by měl být kladným osobním příkladem. Život ve škole 

by měl být ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují.  

Protože je zdraví chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody, vede 

žáky obzvlášť vzdělávací obor Výchova ke zdraví k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví 

v propojení všech jeho složek /sociální, psychické a fyzické/. Tento vyučovací předmět 

obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem 

Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích 

mezi lidmi a společenství vrstevníků. Osvojují si zásady zdravého životního stylu. Cílem 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví dle RVP ZV je orientovat se v názorech na to, 

co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje a využívat 

osvojené preventivní postupy pro ovlivňování zdraví v denním režimu. 

 

Očekávané výstupy RVP ZV pro 2.stupeň ZŠ, související s problematikou PPP: 

Žák 

▪ usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví; 

▪ vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 

zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 

zdraví; 

▪ posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 

zdraví; 
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▪ usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví, vyjádří vlastní 

názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 

i v nejbližším okolí; 

▪ dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky; 

▪ svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; 

▪ projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu; 

▪ respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; 

▪ vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií. 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: žák chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny, uvědomuje 

si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím, respektuje zdravotní 

stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví, 

projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy, dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje 

zásady správné výživy a zdravého stravování, svěří se se zdravotním problémem (RVP ZV, 

s.93-94). 

Důležitá témata, vztahující se k problematice PPP jsou rovněž součástí ŠVP ZŠ, kde 

jsem sbírala data pro svou práci. Učitelé předmětu Výchova ke zdraví na 2. stupni zkoumané 

školy sestavují své tematické plány pro školní rok dle níže uvedeného ŠVP, jenž vychází 

přímo z RVP ZV. 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a způsobu 

stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny 
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Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

autodestruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí namířené proti sobě samému, 

rizikové chování, manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy 

Hodnota a podpora zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní lidské 

potřeby a jejich hierarchie 

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí 

a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, 

programy podpory zdraví 

Osobnostní a sociální rozvoj 

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané 

sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity (RVP ZV, s.94-95).
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PRAKTICKÁ ČÁST
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5 CÍLE PRÁCE, PRAKTICKÁ ČÁST 

Cíle diplomové práce jsem rozdělila na hlavní a dílčí. 

5.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit znalost závažnosti a důsledků poruch 

příjmu potravy žáků zkoumané školy s ohledem na očekávané výstupy RVP ZV. 

5.2 Dílčí cíle 

1. Dílčím cílem bylo ověřit, zda témata úzce související s problematikou poruch příjmu 

potravy, tedy výživa a pohyb, životní hodnoty a potřeby, sebedůvěra, sebepřijetí, 

sebehodnocení, energetická potřeba organismu, stres a emoce, považují žáci 

za dostatečně diskutovaná v rámci školní výuky. 

2. Dílčím cílem bylo ověřit přínosnost a zajímavost preventivních programů k PPP 

porovnáním odpovědí žáků, kteří již prošli prevencí a žáků, kteří se zatím 

preventivního programu nezúčastnili.  

3. Dílčím cílem bylo zpracovat na základě výsledků výzkumného šetření didaktický 

výstup s doporučením pro další pedagogickou praxi na zkoumané škole, ať již 

směrem k žákům, tak i k pedagogům a rodičům.  

4. Dílčím cílem bylo ověřit, zda žáci dostali informace, kam se obrátit o radu a pomoc. 

Součástí výzkumného šetření byla rovněž otázka na přímou zkušenost žáků 

s poruchami příjmu potravy, jejíž vyhodnocení nás mohlo upozornit na současný 

stav žáků zkoumané školy. 
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6 METODOLOGIE 

Součástí metodologie je popis výzkumného nástroje, charakteristika respondentů, 

metoda sběru dat, zpracování dat a výsledky výzkumného šetření. 

6.1 Charakteristika dotazníku a respondentů 

DOTAZNÍK 

Jako výzkumný nástroj jsem použila dotazník. Při sestavování dotazníku jsem 

vycházela z témat, která jsem s žáky diskutovala v rámci výuky předmětu Výchova 

ke zdraví a rovněž z informací, které žáci získali v rámci preventivních programů k PPP. 

Dotazník obsahoval 16 otázek, zjišťujících spokojenost s vlastním tělem, zkušenosti 

a představy o správné redukci hmotnosti, zkušenosti s dietami, pohled žáků na vztah 

úspěšnosti a postavy jedince a zdravý způsob hubnutí. Jedna otázka se týkala zhodnocení 

přínosu programu prevence, který proběhl. Žákům, kteří zatím prevencí neprošli, jsem 

zadala dotazník s otázkou, zda by je program zajímal. 

V části znalostní bylo cílem zjistit, zda žáci zvládají odlišit jednotlivé PPP dle stručné 

charakteristiky, kdo s nimi o poruchách příjmu hovořil, zda znají kromě charakteristiky 

onemocnění také rizikové faktory onemocnění. Jedna otázka se týkala znalosti závažnosti a 

důsledků. 

Součástí dotazníku byla otázka, jejíž vyhodnocení mělo za cíl ověřit, do jaké míry byla 

diskutována témata úzce související s problematikou poruch příjmu ve výuce. Jednou 

otázkou jsem se pokusila zjistit, zda se žáci domnívají, že měli nebo mají zkušenost 

s nějakou formou PPP. 

Cílem dotazníku bylo ověřit, zda se děti seznamují s problematikou PPP v rámci 

vyučování na zkoumané škole, pokud se týká charakteristiky, rizikových faktorů, závažnosti 

a možných důsledků, vyhledání pomoci. Použila jsem otázky polouzavřené, jež se vyznačují 

výběrem jedné odpovědi, přičemž u některých mohli žáci doplnit dle svého. Dotazník 

je přílohou diplomové práce.  
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RESPONDENTI  

Dotazník byl zadán v první části celkem 112 žákům 8. a 9. ročníků, z toho bylo 

58 dívek a 54 chlapců, všichni ve věku 13-15 let. Před zadáním dotazníku výuka bloku 

výživy v předmětu Výchova ke zdraví proběhla, základní fakta k PPP ve výuce byla 

prezentována, preventivní program k PPP proběhl. 

Ve druhé části se zúčastnilo výzkumného šetření 60 žáků 7. ročníků ve věku 12-13 let, 

z toho 30 dívek a 30 chlapců. V aktuálním školním roce 2019/2020 výuka bloku výživy 

v předmětu výchova ke zdraví proběhla, základní fakta k PPP ve výuce byla prezentována, 

preventivní program k PPP zatím neproběhl. 

Celkově se výzkumného šetření zúčastnilo 172 žáků zkoumané základní školy, kde pracuji 

jako učitelka předmětu Výchova ke zdraví a všechny zúčastněné respondenty znám osobně. 

6.2 Metoda sběru dat 

V první části výzkumného šetření vyplnili dotazník žáci 8. a 9.ročníků, kteří 

se účastnili programů prevence k PPP a mohli odpovědět, zda byl pro ně program prevence 

k PPP zajímavý. Zadání dotazníků žákům proběhlo postupně v měsíci lednu a únoru 

2020. Vyplnění dotazníku předcházely preventivní programy, pro svůj výzkum jsem využila 

možnosti zajistit a účastnit se preventivních programů k PPP pro žáky, kteří se poté stali 

respondenty v dotazníkovém šetření.  

Dotazníky žákům 9. ročníků zadala kolegyně v hodinách Výchovy ke zdraví, tyto 

jsem ve školním roce 2019/2020 neučila. V 8. ročnících jsem zadávala dotazník já osobně. 

Rodiče všech zúčastněných souhlasili jak s programy prevence, tak s vyplněním dotazníků. 

Vyplnění dotazníku trvalo žákům ve všech ročnících cca 20 minut, dotazník byl anonymní. 

Všichni tito žáci byli v předešlém školním roce 2018/2019 v 7. a 8. ročnících, Výchovu ke 

zdraví jsem zde vyučovala já. 

Dle vlastního tematického plánu, který vychází ze ŠVP jsem v rámci výuky Výchovy 

ke zdraví ve školním roce 2018/2019 věnovala několik vyučovacích hodin bloku výživy 

a prezentovala žákům tehdejších 7. a 8. ročníků základní informace o PPP. Využila jsem 

výuková videa Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství a krátké 

informační video Vím, co jím, věnované problematice PPP. Tomuto výkladu předcházelo 
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několik vyučovacích hodin, kde jsme se zabývali výživou člověka v jednotlivých obdobích 

života a možnými důsledky nesprávné výživy.  

V několika třídách v rámci hodin výživy si žáci zkusili vyplnit pracovní listy na téma 

„Stravovací návyky“ a „Test rizik PPP“ s výběrem možných odpovědí. Poté jsme obodovali 

výsledky a diskutovali jejich odpovědi. Použila jsem obojí z metodické příručky 

pro pedagogy (Procházková, 2011). Listy jsou přílohou práce. Test rizik vypracovalo 

80 žáků. Více rizikových odpovědí se vyskytlo tehdy v 8. ročnících, a sice hlavně v otázkách 

týkajících se spokojenosti s vlastním tělem, váhy a hubnutí. V 7. ročnících obdobně, ovšem 

v menší míře. Objevily se 2 vysoce rizikové testy v sedmi odpovědích z deseti. Pracovní 

listy žáci vyplňovali anonymně, následně jsem s nimi diskutovala rizikové odpovědi v rámci 

výuky.  

V aktuálním školním roce 2019/2020 jsem učila Výchovu ke zdraví ve všech třídách 

sedmého a osmého ročníku, převzala jsem v zastoupení zajišťování programů prevence, 

naše školní metodička prevence byla od začátku školního roku dlouhodobě nemocná. 

Pro svůj výzkum jsem využila možnosti účastnit se preventivních programů k PPP pro žáky, 

kteří se poté stali respondenty v dotazníkovém šetření. Před zadáním dotazníků žákům jsem 

se zúčastnila programu prevence k PPP pro 8. ročníky, které zajistil zřizovatel školy.  

S vedením školy jsem domluvila prevenci k PPP pro 9. ročníky, vedenou lektorkami 

centra Anabell Praha. Zde, v centru Anabell Praha, jsem absolvovala studijní praxi v zimním 

semestru 2019/2020 pro splnění předmětu Pedagogická praxe na UK. Praxe byla přínosem 

pro pochopení a srozumitelné předávání důležitých a pravdivých informací žákům ve škole. 

Preventivní program pro 9.ročníky proběhl před dotazníkovým šetřením. V rámci 

praxe v Anabell jsem se podílela na přípravě workshopů k PPP pro žáky 9.tříd zkoumané 

školy. Škola měla v té době tři třídy devátého ročníku a dohodly jsme se s lektorkami, 

že připravíme workshop pro každou třídu zvlášť. V rámci příprav workshopů mohly být 

analyzovány potřeby školy a následně vybrány vhodné aktivity, navazující na výuku 

v hodinách Výchovy ke zdraví. 

Náplní workshopu bylo: 

▪ Instagram (vliv, Instagram vs. realita); 

▪ Charakteristika jednotlivých poruch potravy (projevy, zdravotní důsledky); 

▪ Jak se chovat k člověku s PPP, jak mu pomoci; 
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▪ Základy zdravého stravování; 

▪ Sebevědomí (aktivity na podporu sebevědomí). 

Velkou předností spolupráce při přípravě byla úprava na míru dané skupině žáků 

vzhledem k tomu, že ve dvou třídách měla problém s PPP aktuálně vždy 1 žákyně, 

na což jsem lektorky upozornila. 

Workshopů jsem se zúčastnila osobně. Vedly je 2 lektorky. V úvodu navodily 

přátelskou atmosféru společnou diskusí po shlédnutí krátkých dvou videí. Pracovaly 

s heterogenní skupinou vždy v počtu 20 až 25 žáků. Zúčastnění si vyplnili krátký test 

možných zdravotních komplikací při PPP, který vydalo centrum Anabell a je součástí 

základní metodiky pro pedagogy na školách. Poté ve skupinkách zjišťovali 

dle předloženého materiálu, co se skrývá pod jednotlivými PPP. K obojímu proběhla 

diskuse. Žáci reagovali vstřícně, naslouchali, komunikovali, nebáli se zeptat. V závěru měli 

možnost promluvit si s lektorkami i o samotě. Této možnosti využil 1 chlapec a 2 dívky. 

Celý program pro jednu skupinu trval vždy 2 vyučovací hodiny. 

Preventivní program pro 8. ročníky proběhl před dotazníkovým šetřením. Pro žáky 8. 

ročníků zkoumané školy zajišťoval preventivní program k PPP zřizovatel školy. Program 

proběhl pro každou třídu zvlášť, zúčastnila jsem se osobně jako pozorovatel. Vedli jej lektoři 

certifikovaného zapsaného spolku pro preventivní činnost s mládeží. Pro navození přátelské 

atmosféry nabídli žákům tykání a vyzvali je, aby si nalepili kamkoliv cedulku se jménem. 

Lektoři nastavili pravidla programu: 

▪ Právo STOP; 

▪ Nevynášet informace; 

▪ Právo respektu. 

Proběhly herní aktivity, např. hra „Místa si vymění každý, kdo něco dělá nebo nedělá, 

má či nemá rád atd.“ Poté si žáci vyplnili „Deštník sebeúcty a sebehodnocení.“ Následně 

se účastníci programu rozdělili do skupin. Byly jim rozdány kartičky s názvy PPP a popisem 

jejich projevů. Měli za úkol přiřadit názvy ke správným projevům a vyhodnotit 

nebezpečnost jednotlivých poruch. V závěru programu vedli lektoři se žáky diskusi. 

Program proběhl ve 2 vyučovacích hodinách. 
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Ve druhé části výzkumného šetření vyplnili žáci 7. ročníků v měsíci únoru 2020 

dotazník ve variantě s otázkou, zda by měli zájem o program k PPP s odborníkem, protože 

zde neproběhl zatím žádný program prevence k PPP.  

V 7. ročnících jsem zadávala dotazník já osobně, zadání dotazníku předcházela výuka 

bloku výživy dle tematického plánu předmětu Výchova ke zdraví a problematice PPP jsem 

věnovala 2 až 3 vyučovací hodiny dle možností. Výsledky této části výzkumu jsem 

vyhodnotila samostatně.  

V kapitole Diskuse jsem porovnala výsledky obou částí výzkumného šetření. 

 

6.3 Zpracování dat 

Sebraná data první i druhé části výzkumného šetření jsem vkládala do tabulek Excelu, 

z nich jsem pak vytvořila ke každé otázce graf s hodnotami v procentech. Vyhodnocení 

výsledků jsem provedla zvlášť pro věkovou kategorii 13-15 let a zvlášť pro věkovou 

kategorii 12-13 let, a to z několika úhlů pohledu.  

V otázkách spokojenosti s postavou a zkušeností s dietami jsem srovnávala odpovědi 

chlapců a dívek. Otázky názoru na úspěšnost v životě, zdravý životní styl, informovanost 

k PPP a znalosti jednotlivých PPP jsem vyhodnotila vždy pro celkový počet žáků v jedné 

věkové kategorii, taktéž zajímavost a přínosnost preventivního programu a možné 

zkušenosti žáků s PPP. Provedla jsem vyhodnocení míry probraných témat úzce 

souvisejících s problematikou PPP ve výuce. 

Získaná data z obou částí výzkumného šetření jsem shrnula v diskusi. Výsledky 

šetření jsem využila pro zpracování didaktického výstupu pro další pedagogickou praxi na 

zkoumané škole. 
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6.4 Výsledky výzkumného šetření věkové kategorie 13–15 let 

První části výzkumného šetření se zúčastnilo 112 respondentů 8. a 9. ročníků, z toho 

58 dívek a 54 chlapců. V otázkách 3 a 4 srovnávám rozdílnost výsledků dívek a chlapců, 

v této věkové kategorii jsem pracovala se vzorkem 58 dívek a 54 chlapců. 

 

Graf 1: Jsi v současné době spokojen/a se svou postavou? 

 

Zdroj vlastní 

Graf ukazuje, že spokojeno se svou postavou je 29 chlapců, 20 chlapců by na své postavě 

něco změnilo a 5 jich vyjádřilo nespokojenost. 31 dívek by něco na své postavě změnilo, 

14 je spokojených se svou postavou, 13 dívek vyjádřilo nespokojenost. 

54%37%

9%

Chlapci

spokojenost změna nespokojenost

30%

67%

3%

Dívky

spokojenost změna nespokojenost
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Graf 2: Zkoušel/a jsi někdy držet nějakou dietu? 

  

Zdroj vlastní 

Žádnou dietu nikdy nezkusilo 17 dívek, již vícekrát drželo nějakou dietu 28 dívek, ostatních 

13 pouze jedenkrát. Ve skupině chlapců 38 dietu nikdy nedrželo, 8 chlapců vyzkoušelo dietu 

již vícekrát. Jedenkrát zkusili dietu 4 chlapci. Ostatní 4 chlapci na tuto otázku neodpověděli. 

 

V otázkách 5 a 6 prezentuji výsledky všech 112 respondentů v kategorii 13 až 15 let. 

Graf 3: Co považuješ za zdravý způsob hubnutí?  

  

Zdroj vlastní 

106 žáků označilo, že zdravým způsobem hubnutí je pohyb a pravidelná strava, vynechání 

tučných jídel a sladkostí a 6 žáků z 9. ročníků označilo, že zdravým způsobem hubnutí 

je hlavně sport, nikdo neuvedl jako zdravý způsob hubnutí přísnou dietu. 

70%
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15%
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Chlapci

nedrželi jedenkrát vícekrát neodpověděli

29%

23%

48%
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Graf 4: Domníváš se, že štíhlí lidé jsou více úspěšní a než lidé silnější a obézní? 

 

Zdroj vlastní 

23 žáků se domnívá, že štíhlí lidé jsou úspěšnější v životě, než lidé silnější a obézní. 75 žáků 

označilo, že toto tvrzení není pravdivé. Zbylých 14 žáků neví. 

 

Vyhodnocení výsledků otázky č. 7 jsem provedla podle ročníků. Čísla ukazují, kolik žáků 

považuje dané téma za dostatečně diskutované ve výuce. Otázka byla zadána takto: Označ 

všechna témata, která jste ve škole probírali. Počet respondentů 58. 

8.ročníky 

▪ Výživa a pohyb 53 ANO 

▪ Pitný režim 38 ANO 

▪ Alternativní strava 42 ANO 

▪ Energetická potřeba organismu 29 ANO 

▪ Potřeby a hodnoty v životě 34 ANO 

▪ Emoce a stres 24 ANO 

▪ Sebepřijetí a sebedůvěra 36 ANO 

Za nejméně diskutované téma považují žáci 8. ročníků emoce a stres a téma energetická 

potřeba organismu. Jako nejvíce probírané hodnotí téma výživa a pohyb. 

 

21%

67%

12%

Žáci

ano ne neví
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9.ročníky 

Výsledky z celkového počtu 54 respondentů.  

▪ Výživa a pohyb 45 ANO 

▪ Pitný režim 34 ANO 

▪ Alternativní strava 26 ANO 

▪ Energetická potřeba organismu 32 ANO 

▪ Potřeby a hodnoty v životě 36 ANO 

▪ Emoce a stres 24 ANO 

▪ Sebepřijetí a sebedůvěra 42 ANO 

Za nejméně diskutované téma považují žáci 9. ročníků emoce a stres a téma alternativní 

stravy. Jako nejvíce probírané hodnotí téma výživa a pohyb.  

 

 

Otázky 8, 9, 10 se týkají informovanosti o PPP, znalostí závažnosti PPP a možností 

vyhledání pomoci. Prezentuji výsledky všech 112 respondentů. 

Graf 5: Hovořili jste ve škole o problematice poruch příjmu potravy? 

   

Zdroj vlastní 

 

 

83%
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Z celkového počtu 112 odpovědělo 93 žáků ano, mluvili jsme ve škole o správné výživě 

a závažnosti i důsledcích PPP. 19 žáků označilo odpověď ano, pouze jsme probrali názvy 

PPP. Čtyři dívky ještě navíc označily, že hovořily o PPP také s rodiči a mají informace z TV 

a internetu. 5 chlapců označilo navíc, že mají informace z internetu. 

 

Graf 6: Myslíš si, že poruchy příjmu potravy vážně ohrožují zdraví a některé mohou 

vést až k úmrtí? 

 

Zdroj vlastní 

Z celkového počtu 112 dotazovaných 102 ví, že PPP mohou vést až k úmrtí. Pouze 3  

žáci si myslí, že onemocnění nemůže být smrtelné a 7 žáků na otázku neodpovědělo. 

3%

91%

6%

ŽÁCI

nejsou jsou neví



51 

Graf 7: Dozvěděl/a jsi se ve škole, kdo může pomoci lidem, kteří trpí tímto 

onemocněním? 

 

Zdroj vlastní 

V otázce, zda se žáci dozvěděli ve škole, kdo může pomoci lidem s PPP pouze 4 ze všech 

dotazovaných označili odpověď NE, 26 žáků si nevzpomíná a 82 označilo odpověď ano, 

dozvěděl/a jsem se ve škole, kdo může pomoci lidem, kteří trpí tímto onemocněním. 

 

 

Graf 8: Byl pro tebe zajímavý program primární prevence k tématu poruch příjmu 

potravy, který proběhl na vaší škole? 

 

Zdroj vlastní 
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V otázce týkající se zajímavosti programu prevence k PPP, kterého se všichni dotazovaní 

zúčastnili, odpovědělo 62 žáků ano, informace programu byly nové a zajímavé i když 

ve škole jsme toto téma již probírali. 36 žáků označilo odpověď ano, informace byly nové 

a zajímavé. Pro 10 žáků program nebyl zajímavý, již bylo ve škole probíráno. 

 

Otázky 12,13,14 se týkají znalostí PPP. Prezentuji výsledky všech 112 respondentů. Žáci 

měli za úkol označit správná tvrzení.  

Poruchy příjmu potravy  

▪ Jsou onemocnění vážná pouze psychická, vždy vyléčitelná. 

▪ Nepostihují jen psychiku. Nemocní jsou na tom obvykle velice špatně i po fyzické 

stránce, mohou trvat rok, deset let nebo i celý život, často se nepodaří je zcela vyléčit 

a stále existuje riziko jejich návratu. 

▪ Nepatří mezi onemocnění. 

Graf 9: Správná definice poruch příjmu potravy 

 

Zdroj vlastní 

Úplnou a správnou odpověď označilo 99 dotazovaných. Chybnou definici označilo 13 žáků. 

Nikdo si nemyslí, že PPP nepatří mezi onemocnění. 

88%

12%

DEFINICE PPP ŽÁCI

správná def. chybná def.
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Mentální anorexie /MA/ je 

▪ Duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle, 

začíná nejčastěji v pubertě, tedy ve věku mezi 14 a 18 lety života, ale může se objevit 

dříve i později. 

▪ Duševní nemoc projevující se depresemi a úzkostmi. 

▪ Duševní nemoc, vyznačuje se nadměrným cvičením a přejídáním. 

Graf 10: Správná definice mentální anorexie 

 

Zdroj vlastní 

Správnou definici mentální anorexie vybralo 94 žáků. Chybně odpovědělo 18 dotazovaných. 

Za duševní nemoc, nadměrné cvičení a přejídání považuje chybně anorexii 7 žáků. Jako 

duševní nemoc, deprese a úzkosti označilo anorexii 11 dotazovaných. 

 

Mentální bulimie /MB/ je 

▪ Duševní nemoc, způsobená stresem. 

▪ Nemoc způsobená hladověním a nadměrným cvičením. 

▪ Duševní nemoc, vyznačuje se impulzivním přejídáním neovladatelným vůlí, po němž 

následuje zvracení, užívání projímadel a léků, nadměrné cvičení. 

84%

16%

DEFINICE MA ŽÁCI

správně nesprávně
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Graf 11: Správná definice mentální bulimie 

 

Zdroj vlastní 

Správnou definici mentální bulimie vybralo 95 žáků. Bulimii jako nemoc způsobenou 

stresem označilo 12 žáků. Jako nadměrné cvičení a hladovění označilo bulimii 

5 dotazovaných. Více chybovali v odpovědích chlapci. 
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V otázce znalosti dalších PPP kromě mentální anorexie a bulimie prezentuji výsledky 

8. a 9. ročníků zvlášť, abych mohla porovnat a zjistit, které ročníky mají lepší znalosti. Žáci 

odpovídali na otázku: Znáš kromě mentální anorexie a bulimie ještě jiné poruchy 

příjmu potravy? 

 

Graf 12: Znalost jiných poruch příjmu potravy 8. ročníky 

 

Zdroj vlastní 

35 dotazovaných označilo, že neznají. 16 dotazovaných zná a uvedlo názvy orthorexie, 

bigorexie, drunkorexie, obezita. Zbylých 7 uvedlo, že zná, ale názvy si nepamatují. 
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Graf 13: Znalost jiných poruch příjmu potravy 9. ročníky 

 

Zdroj vlastní 

Zná a správně uvedlo příklady jiných PPP 30 žáků. Odpověď, že zná, ale názvy 

si nepamatuje, označilo 8 žáků. Zbylých 16 nezná. 

 

Grafy ukazují, že lépe znají jiné poruchy příjmu potravy žáci 9.ročníků oproti žákům 8. 

ročníků. 
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V otázce týkající se zkušeností s PPP výsledky prezentuji ve dvou grafech, zvlášť 

pro jednotlivé ročníky, abych získala dostatečné informace. Žáci odpovídali na otázku: 

Myslíš si, že jsi měl/la nebo máš zkušenost s nějakou formou poruchy příjmu potravy? 

 

Graf 14: Vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy 8. ročníky 

 

Zdroj vlastní 

Z dotazovaných žáků ve věku 12-13 let v 8. ročnících si není jistých12 žáků, zda nemá nebo 

nemělo zkušenost s některou formou PPP. Všichni ostatní, tedy 46 žáků označilo, že nemají 

žádnou zkušenost. 
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Graf 15: Vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy 9. ročníky 

 

Zdroj vlastní 

Z celkového počtu 54 respondentů ve věku 14-15 let nemá žádnou zkušenost s PPP 

30 dotazovaných, 15 si není jistých, zda mělo nebo má zkušenost s PPP. 

9 dívek označilo, že mělo nebo má zkušenost s PPP.  
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6.5 Výsledky výzkumného šetření ve věkové kategorii 12-13 let 

Druhé části výzkumného šetření se zúčastnilo 60 žáků 7. ročníků ve věku 12-13 let, 

z toho 30 dívek a 30 chlapců. V tomto školním roce výuka bloku výživy v předmětu 

výchova ke zdraví proběhla, základní fakta k PPP byla žákům prezentována, preventivní 

program k PPP zatím neproběhl. 

 

 

 

V otázkách 3 a 4 srovnávám rozdílnost výsledků dívek a chlapců, v této věkové kategorii 

jsem pracovala se vzorkem 30 dívek a 30 chlapců. 

Graf 16: Jsi v současné době spokojen/a se svou postavou? 

 

Zdroj vlastní 

Pokud se týká spokojenosti dotazovaných se svým tělem, polovina dotazovaných by něco 

na svém těle změnila, z větší části dívky. Spokojeno se svým tělem je 22 žáků, z větší části 

chlapci. Nespokojenost se svým tělem vyjádřilo 8 žáků. 
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Graf 17: Zkoušel/a jsi někdy držet nějakou dietu? 

 

Zdroj vlastní 

Žádnou dietu nikdy nezkusilo 14 dívek, již vícekrát drželo nějakou dietu 10 dívek, ostatních 

6 pouze jedenkrát. Ve skupině chlapců 24 dietu nikdy nedrželo, 3 chlapci vyzkoušeli dietu 

již vícekrát. Jedenkrát zkusili dietu rovněž 3 chlapci. Celkem z 60 dotazovaných nikdy 

nedrželo dietu 38 žáků. 
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V otázkách 5 a 6 prezentuji výsledky všech 60 respondentů. 

Graf 18: Co považuješ za zdravý způsob hubnutí? 

 

Zdroj vlastní 

52 žáků považuje za zdravý způsob hubnutí pohyb a pravidelnou stravu s omezením tučných 

jídel a sladkostí, 8 žáků hlavně sport. Nikdo neoznačil jako vhodný způsob hubnutí přísnou 

dietu. 

Graf 19: Domníváš se, že štíhlí lidé jsou více úspěšní a než lidé silnější a obézní? 

 

Zdroj vlastní 
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15 žáků se domnívá, že štíhlí lidé jsou úspěšnější v životě, než lidé silnější a obézní. 25 žáků 

označilo, že toto tvrzení není pravdivé. Zbylých 20 žáků neví. 

 

Vyhodnocení výsledků otázky č. 7 jsem provedla podle ročníků. Čísla ukazují, kolik žáků 

považuje dané téma za dostatečně diskutované ve výuce. Otázka byla zadána takto: Označ 

všechna témata, která jste ve škole probírali. Počet respondentů 60. 

▪ Výživa a pohyb 56 ANO 

▪ Pitný režim 39 ANO 

▪ Alternativní strava 32 ANO 

▪ Energetická potřeba organismu 27 ANO 

▪ Potřeby a hodnoty v životě 25 ANO 

▪ Emoce a stres 9 ANO 

▪ Sebepřijetí a sebedůvěra 8 ANO 

▪ Jiné uveď, jaké 15ANO 

 

Otázky 8, 9, 10 se týkají informovanosti žáků k problematice PPP, v grafech prezentuji 

výsledky 60 respondentů. 

Graf 20: Hovořili jste ve škole o problematice poruch příjmu potravy? 

  

Zdroj vlastní 

ano
68%

pouze názvy
20%

TV, internet
7%

rodič, kamarád
5%

ŽÁCI



63 

V otázce týkající se obsahu probírané problematiky PPP v hodinách výchovy ke zdraví 

potvrdilo 41 žáků, že jsme mluvili o správné výživě a závažnosti i důsledcích PPP. 12 žáků 

označilo, že jsme probrali pouze názvy poruch příjmu potravy. Odpověď ne, mám informace 

jen z TV a internetu označili 4 žáci a odpověď, že o tématu hovořili pouze s rodiči 

a kamarády označili 3 žáci. 

 

Graf 21: Myslíš si, že poruchy příjmu potravy vážně ohrožují zdraví a některé mohou 

vést až k úmrtí? 

 

Zdroj vlastní 

Pouze 3 žáci ze všech se domnívají, že PPP nemohou být smrtelné, 1 dívka neví. 

56 dotazovaných ví, že PPP ohrožují zdraví a mohou vést až k úmrtí. 
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Graf 22: Dozvěděl/a jsi se ve škole, kdo může pomoci lidem, kteří trpí tímto 

onemocněním? 

 

Zdroj vlastní 

V otázce, zda se žáci dozvěděli ve škole, kdo může pomoci lidem s PPP pouze 9 ze všech 

dotazovaných označilo odpověď NE, 28 žáků si nevzpomíná a 23 označilo odpověď ano, 

dozvěděl/a jsem se ve škole, kdo může pomoci lidem, kteří trpí tímto onemocněním. 

 

Graf 23: Bylo by pro tebe zajímavé setkání s odborníkem na téma poruch příjmu 

potravy? 

 

Zdroj vlastní 
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20 dívek odpovědělo ano, nebo možná ano, program by mě zajímal. 10 dívek nemá 

o program zájem. Mezi chlapci projevilo zájem 16, ostatních 14 chlapců nemá zájem 

o program k problematice PPP. Zájem o program prevence projevilo celkem 36 žáků, 

což je více než polovina. 

 

Otázky 12,13,14 se týkají znalostí PPP. Prezentuji výsledky všech 60 respondentů. Žáci měli 

za úkol označit správná tvrzení.  

Poruchy příjmu potravy  

▪ Jsou onemocnění vážná pouze psychická, vždy vyléčitelná. 

▪ Nepostihují jen psychiku. Nemocní jsou na tom obvykle velice špatně i po fyzické 

stránce, mohou trvat rok, deset let nebo i celý život, často se nepodaří je zcela vyléčit 

a stále existuje riziko jejich návratu. 

▪ Nepatří mezi onemocnění. 

 

Graf 24: Správná definice poruch příjmu potravy 

 

Zdroj vlastní 

V otázce, co jsou to PPP správnou definici vybralo 23 dívek, odpověď nesprávnou, a sice 

že PPP jsou pouze psychická vždy vyléčitelná onemocnění, vybralo 7 dívek. V chlapecké 

skupině správnou definici vybralo 19, nesprávně odpovědělo 11 chlapců. Nikdo si nemyslí, 

že by PPP nebyly onemocněním. Správnou definici vybralo celkem 42 dotazovaných. 
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Mentální anorexie /MA/ je 

▪ Duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle, 

začíná nejčastěji v pubertě, tedy ve věku mezi 14 a 18 lety života, ale může se objevit 

dříve i později. 

▪ Duševní nemoc projevující se depresemi a úzkostmi. 

▪ Duševní nemoc, vyznačuje se nadměrným cvičením a přejídáním. 

Graf 25: Správná definice mentální anorexie 

 

Zdroj vlastní 

Mentální anorexii správně definovalo 23 dívek, ostatních 7 se domnívá, že jde o duševní 

nemoc projevující se depresemi a úzkostmi. Stejně tak správně odpověděli chlapci v počtu 

23, dalších 6 se domnívá, že jde o duševní nemoci projevující se depresemi a úzkostmi, 

1 chlapec označil anorexii jako nadměrné cvičení a přejídání. Celkem správnou definici 

vybralo 46 dotazovaných. 

 

Mentální bulimie /MB/ je 

▪ Duševní nemoc, způsobená stresem. 

▪ Nemoc způsobená hladověním a nadměrným cvičením. 

▪ Duševní nemoc, vyznačuje se impulzivním přejídáním neovladatelným vůlí, po němž 

následuje zvracení, užívání projímadel a léků, nadměrné cvičení. 
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Graf 26: Správná definice mentální bulimie 

 

Zdroj vlastní 

Mentální bulimii správně definovalo 20 dívek, dalších 10 označilo nesprávnou odpověď, 

že se jedná o duševní nemoc, způsobenou stresem. 17 chlapců vybralo správnou odpověď, 

9 chlapců považuje bulimii za duševní nemoc, způsobenou stresem, 4 chlapci se domnívají, 

že jde o nadměrné cvičení a hladovění. Celkem správnou definici vybralo 37 dotazovaných. 

 

 

V otázce znalosti dalších PPP kromě mentální anorexie a bulimie žáci odpovídali na otázku: 

Znáš kromě mentální anorexie a bulimie ještě jiné poruchy příjmu potravy? 

Graf 27: Znalost jiných poruch příjmu potravy 7. ročníky 

 

Zdroj vlastní 
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25 dívek uvedlo, že jiné PPP nezná. Zbylých 5 dívek označilo, že jiné PPP zná, ale uvedlo 

chybné názvy, a to cukrovku, aterosklerózu, osteoporózu. Tyto nemoci způsobené špatnou 

výživou jsme probírali v rámci výživy v tomto školním roce, pravděpodobně si je mylně 

dívky přiřadily k PPP. Chlapci všichni odpověděli, že jiné příklady PPP neznají. 

 

V otázce týkající se zkušeností s PPP žáci odpovídali na otázku: Myslíš si, že jsi 

měl/la nebo máš zkušenost s nějakou formou poruchy příjmu potravy? 

Graf 28: Vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy 

 

Zdroj vlastní 

47 žáků odpovědělo, že jistě nemá žádnou zkušenost s PPP. Odpověď možná ano, nejsem 

si jistý/á zkušeností s PPP, označilo 7 dívek a 5 chlapců.  

1 dívka odpověděla, že zkušenost s PPP má. 

ano
2%

možná ano
20%

jistě ne
78%

ZKUŠENOST S PPP 7.ROČNÍKY



69 

7 DISKUSE, KOMPARACE DAT 

Pokud se týká informovanosti k problematice poruch příjmu potravy /dále jen PPP/ 

na zkoumané škole v rámci výuky, ve všech ročnících z celkového počtu 172 

dotazovaných označilo 134 žáků odpověď ano, mluvili jsme ve škole o závažnosti 

a důsledcích PPP. 31 žáků odpovědělo, že jsme probrali jen názvy PPP a pouze 7 žáků 

odpovědělo, že mají informace odjinud. Z celkového počtu dotazovaných 78 % žáků zde 

potvrdilo, že jsme na zkoumané škole o problematice PPP hovořili ve výuce. Tento výsledek 

koreluje s dotazníkovým šetřením, které bylo provedeno v r. 2013 /dotazníkové šetření pod 

názvem Pohled žáků základních škol na problematiku a výuku poruch příjmu potravy, 

publikované v časopisu Hygiena, autoři Suchopárová, Forejt/. Autoři šetření uvádějí, že ve 

školách, kde proběhlo jejich dotazníkové šetření, 77 % žáků potvrdilo informace k PPP 

získané ve škole. Předmětem jejich dotazníkového šetření byl soubor 545 žáků osmi ZŠ 

v Praze a Středočeském kraji, bylo zaměřeno na body image, informovanost žáků o PPP a 

prevenci PPP na školách.  

Mohu porovnat i odpovědi na další obdobné otázky dotazníku mé diplomové práce 

a výše uvedeného šetření z r. 2013. V otázce držení diet na zkoumané škole v šetření pro 

mou diplomovou práci potvrdilo zkušenost 22 % chlapců. Výsledek koreluje s výsledkem 

prezentovaným v článku, kde autoři potvrzují zkušenost s dietami u 20 % chlapců. U dívek 

se výsledky rozcházejí, zjistila jsem vzestupnou tendenci. V mém šetření potvrdilo 

zkušenost s dietami 65 % dívek, výsledky z r. 2013 potvrzují zkušenost 49 % dívek.  

 Nejvíce zkušeností s dietami v mém šetření mají dívky 9. ročníků. Chlapci ve všech 

věkových kategoriích uvádějí zkušenosti s dietami jen velmi malé. Nikdo neoznačil jako 

vhodný způsob hubnutí přísnou dietu. 158 žáků z celkového počtu respondentů 172 označilo 

za vhodný způsob hubnutí pohyb a pravidelnou stravu, vynechání tučných jídel a sladkostí.  

Zdravý způsob hubnutí, změnu životního stylu ve smyslu pohyb a pravidelná strava, 

omezení sladkostí a tučných jídel, označilo v mém šetření 91 % žáků, což je mnohem více 

oproti výsledkům z r. 2013, kde je uvedeno 66 % žáků.  
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Pokud se týká tvrzení větší úspěšnosti v životě lidí štíhlých oproti silnějším 

a obézním, vidí to plných 100 žáků ze všech 172 dotazovaných mého šetření jako tvrzení 

nepravdivé. 38 žáků se domnívá, že jsou lidé štíhlí v životě úspěšnější. Ostatní neví. Ze všech 

dotazovaných se tedy 22 % domnívá, že štíhlejší lidé jsou úspěšnější v životě, než lidé 

silnější a obézní. Autoři článku z r. 2013 na stejnou otázku uvádějí 31 % takových odpovědí.  

Ve všech ročnících mnou zkoumané školy jsou spokojenější s postavou chlapci, 

nějakou změnu na své postavě by uvítala z větší části děvčata. Nejvíce nespokojené 

s postavou jsou dívky 13 -15leté. 24 % dívek a 53 % chlapců odpovědělo v mém šetření, že 

jsou plně spokojeni se svou postavou. Tento výsledek je o mnoho nižší, než uvádějí autoři 

šetření z r. 2013, kde spokojenost s postavou potvrdilo 65 % dívek a 78 % chlapců. Výsledek 

by mohl naznačovat stoupající tendence problémů mladých lidí v oblasti sebedůvěry a 

sebepřijetí. Toto zjištění koresponduje s výsledky mého šetření v otázce diskutovaných 

témat v rámci výuky, úzce souvisejících s PPP, kde právě téma sebedůvěry a sebepřijetí 

označili žáci za nejméně ve výuce diskutované. Využila jsem těchto výsledků pro didaktický 

výstup, tedy zapojení výsledků šetření na zkoumané škole do pedagogické praxe.  

V otázce mého dotazníku na diskutovaná témata úzce související s PPP ve výuce 

z šetření v 9. ročnících vyplývá, že opomíjenými tématy Výchovy ke zdraví jsou emoce 

a stres, rovněž tak téma alternativní výživy. Naopak žáci hodnotili jako více diskutovaná 

témata energetickou potřebu organismu a hodnoty a potřeby v životě.  

V 8. ročnících označili žáci za opomíjená témata emoce a stres, energetickou potřebu 

organismu, potřeby a hodnoty v životě, sebepřijetí, sebedůvěru. Ve školním roce 

2019/2020 jsem zařadila téma alternativní výživy, což se v dotazníku projevilo, velká část 

žáků toto téma označila za probírané.  

V 7. ročnících zkoumané školy bylo dle výsledků šetření nejvíce opomíjeným téma 

sebepřijetí a sebedůvěry, na základě tohoto zjištění jsem zajistila program „Sebedůvěra“, 

který proběhl na zkoumané škole začátkem března 2020, popisuji v kapitole Didaktický 

výstup. Nižší hodnocení se ukázalo také v tématech emoce a stres, potřeby a hodnoty 

v životě. Velmi dobrý výsledek má téma výživa a pohyb, tímto jsme se zabývali podrobně 

v předmětu Výchova ke zdraví. Polovina dívek uvedla v dotazníku navíc téma nemoci 

způsobené špatnou výživou, které jsme v tomto roce 2019/2020 probírali v hodinách výživy 

a rovněž poruchy příjmu potravy. Ostatní dotazovaní pouze označili předepsané odpovědi. 

Žáci všech ročníků zkoumané školy označili za nejvíce diskutované téma výživu a pohyb. 
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Informovanost o závažnosti a důsledcích PPP je dle výsledků mého šetření 

dostatečná. Všichni potvrdili, že jsou PPP onemocněním. Pouze 6 žáků ze všech 

dotazovaných se domnívá, že tato onemocnění nemohou být smrtelná. Žáci ví, že PPP 

mohou být smrtelným onemocněním. V otázkách závažnosti a důsledků v mém šetření 

potvrdilo 82 % dotazovaných, že PPP jsou závažná onemocnění, postihující organismus po 

stránce psychické i fyzické. Autoři článku šetření z r. 2013 uvádějí v obdobné otázce 

výsledek 91 %.  

Žáci 8. a 9. ročníků mého šetření znají velmi dobře rozdíl mezi mentální anorexií 

a bulimií. V rozdílných příznacích těchto dvou onemocnění se lépe orientují dívky. 

V 7. ročnících je počet správných odpovědí nižší, přesto žáci ve většině umí definovat 

poruchy příjmu potravy, nejlépe umí rozpoznat příznaky mentální anorexie. Správnou 

definici mentální anorexie nepoznalo v mém šetření pouhých 18 % žáků, autoři článku 

šetření uvádějí 21 %. Definici mentální bulimie nepoznalo v mém šetření 23 % žáků, autoři 

článku ve svém šetření uvádějí 32 %.  

Pokud se týká znalosti jiných PPP, nejlépe pojmenovali a uvedli správné příklady 

žáci 9. ročníků. 13 chlapců odpovědělo, že neznají jiné poruchy příjmu. Ostatní chlapci 

uvedli přejídání, bigorexii. Dívky uvedly záchvatovité přejídání, bigorexii, ortorexii, 

drunkorexii. 8 dívek si názvy nepamatuje, 3 dívky neznají. V 8. ročnících 35 dotazovaných 

označilo, že neznají. 16 dotazovaných zná a uvedlo názvy ortorexie, bigorexie, drunkorexie, 

obezita. Zbylých 7 uvedlo, že zná, ale názvy si nepamatují. V 7. ročnících jiné příklady PPP 

dívky neznají, 5 dívek se domnívá, že zná, ovšem uvedly jako příklady jiných PPP 

cukrovku, aterosklerózu, osteoporózu. Tyto nemoci způsobené špatnou výživou jsme 

probírali v rámci výživy v první polovině školního roku a dívky je mylně přiřadily k PPP. 

Chlapci všichni odpověděli, že jiné příklady PPP neznají.  

Na mnou zkoumané škole absolvovalo program prevence k PPP 65 % žáků, což je 

významně vyšší číslo, než jaké uvádějí autoři šetření z r. 2013, kdy se preventivních 

programů zúčastnilo 29 % respondentů.  

V 8. a 9. ročnících na mnou zkoumané škole ve školním roce 2019/2020 proběhly 

programy prevence k PPP, žáky byla potvrzena zajímavost preventivních programů. 

Pouhých 10 dotazovaných z celkového počtu odpovědělo, že nebyl pro ně program 

zajímavý. Dle odpovědí v dotazníku tito považují problematiku za dostatečně probranou 

ve výuce, 4 žáci neoznačili žádnou odpověď.  
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Přestože lektorky preventivního programu Anabell seznámily žáky 9. ročníků 

zkoumané školy s kontakty, kde je možné požádat o pomoc a já jsem taktéž v hodinách 

Výchovy ke zdraví na toto upozornila, 16 žáků z celkového počtu 54 si tuto informaci 

nepamatovalo. V 8. ročnících se žáci o možnostech pomoci lidem s PPP dozvěděli pouze 

v hodinách Výchovy ke zdraví, lektoři preventivního programu toto nezmínili. 44 žáků 

z celkového počtu 58 odpovědělo, že získali tuto informaci ve škole.  

V 7.ročnících zatím program prevence k PPP neproběhl, více než polovina 

dotazovaných projevila zájem se ho zúčastnit. Z výsledků mého šetření vyplývá nejnižší 

informovanost v otázce kontaktů na pomoc při problému s PPP, více než polovina žáků 

si nevzpomíná, nebo jsou si jisti, že informace ve škole nedostali.  

Pokud se týká otázky na možnou zkušenost s PPP, 22 dívek 7. ročníků odpovědělo, 

že nemá, ani nemělo zkušenost s žádnou formou poruchy příjmu. Stejně tak 25 chlapců. 

Odpověď možná ano, nejsem si jistý/á, označilo 7 dívek a 5 chlapců. 1 dívka odpověděla, 

že zkušenost s PPP má. Žádný z respondentů 8. ročníků neuvedl zkušenost s PPP, 12 žáků 

si není jistých, zda nemají nebo neměli zkušenost s některou formou poruchy příjmu.  

V 9. ročnících si není jistých svou zkušeností s PPP 15 žáků a 9 dívek potvrdilo 

vlastní zkušenost s poruchou příjmu. 

Z celkového počtu 172 dotazovaných označilo 10 dívek, že mělo nebo má zkušenost 

s PPP. Odpověď možná ano, nejsem si jistá označilo 27 dívek a 12 chlapců. 



73 

DIDAKTICKÝ VÝSTUP 

Zapojení výsledků šetření na zkoumané škole do pedagogické praxe. 

Pro žáky 

V 7. ročnících výsledky ukázaly, jaká témata souvisejí s problematikou poruch 

příjmu potravy jsou žáky hodnocena jako nejméně diskutovaná v rámci výuky výchovy 

ke zdraví. Je to sebedůvěra a sebepřijetí. Rozhodla jsem se pro zařazení do výuky v druhé 

polovině školního roku 2019/2020 a přijala nabídku programu v rámci projektu Sebedůvěra, 

jehož průběh je níže popsán. Program proběhl začátkem března. Základní informace 

v nabídce programu zdarma pro školy zněla takto: 

Ve spolupráci s odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky a zdraví byl vytvořen 

na důkazech založený edukační program. Ten si klade za cíl spolu s rodiči, učiteli a mentory 

podpořit generaci mladých lidí, kteří budou znát svoji pravou hodnotu, a stanou 

se tak odolnějšími vůči negativním společenským jevům a manipulaci medií. mnoho mladých 

lidí bojuje s pocity méněcennosti a úzkosti kvůli svému vzhledu, což má následně negativní 

dopad na jejich zdraví, vztahy i výsledky ve škole (projektsebeduvery.cz). 

Program je zaměřen na pomoc dětem v oblasti spokojenosti a zdravému vztahu 

k vlastnímu tělu, což je jedna z klíčových podmínek harmonického vývoje. Hodně mladých 

lidí bojuje s pocity úzkosti a méněcennosti kvůli vzhledu. Důsledkem bývá negativní dopad 

na vztahy s druhými, výsledky ve škole a zdraví. Projekt má kořeny v Kanadě a nyní přichází 

do ČR. 

Lektorky si děti jedné třídy rozdělily vždy na skupinu chlapců a dívek, pracovaly 

se žáky odděleně. Pro žáky měly připraveny listy aktivit na téma mé skutečné 

já pro budování spokojenosti s tělem dospívajících, prezentaci o tlaku médií na vzhled, 

diskutovaly témata reklama versus realita, osobní a sociální média, žákům byla puštěna 

videa, po nichž následovalo vždy zhodnocení a diskuse, ideál krásy v různých kulturách 

a historických obdobích, Photoshop, pozitivní vnímání sebe sama, Instagram. Žáci vyráběli 

koláže z módních časopisů, hodně diskutovali. Zpětnou vazbou bylo pozitivní hodnocení 

práce našich žáků, spokojenost ze strany lektorek i zúčastněných. Získala jsem od lektorek 

projektu pracovní listy i mnoho námětů do výuky výchovy ke zdraví právě i k posilování 

sociálních dovedností, což je důležité téma související s problematikou PPP. 
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S lektorkami jsem konzultovala vhodnost programu pro mladší děti a domluvila 

program Sebedůvěry pro 6. ročníky ve školním roce 2020/2021. 

V následujícím školním roce 2020/2021 připravím 2 vyučovací hodiny 

pro 7. ročníky dle materiálů z projektu Sebedůvěra, které jsem převzala od lektorek. Budu 

schopna zařadit do výuky předmětu Výchova ke zdraví, zahrnu do svých tematických plánů, 

ŠVP školy téma sebedůvěry a sebepřijetí obsahuje. 

Žáci 7. ročníků zkoumané školy ve většině umí popsat příznaky mentální anorexie 

a bulimie, ale neznají jiné PPP, úkolem výchovy ke zdraví zůstává nadále seznamovat žáky 

s problematikou dalších možných PPP. Zařadím v následujícím školním roce 

2020/2021 v rámci výuky výživy 1 samostatnou vyučovací hodinu věnovanou jiným 

poruchám příjmu potravy. Téma bude součástí tematického plánu předmětu Výchova ke 

zdraví. Z výsledků mého výzkumného šetření vyplývá, že nemá ani nemělo zkušenost 

s žádnou formou PPP 22 dívek. Odpověď možná ano, nejsem si jistá, označilo 7 dívek, 

zkušenost s PPP má 1 dívka. 25 chlapců odpovědělo, že jistě nemá žádnou zkušenost s PPP, 

možná ano, nejsem si jistý odpovědělo 5 chlapců.  

Protože se problémy poruch příjmu potravy u žáků posunují obecně do nižší věkové 

kategorie, dám ke zvážení po dohodě s metodičkou primární prevence zařazení 

preventivního programu k PPP ve školním roce 2020/2021 již pro žáky 7. ročníků. Více 

než polovina dotazovaných projevila zájem se ho zúčastnit. 

V 7. ročnících vyplývá z výsledků šetření nejnižší informovanost v otázce kontaktů 

na pomoc při problému s PPP. Protože velkou část informací vnímáme zrakem, může být 

řešením nástěnka na viditelném místě ve škole s důležitými kontakty, kde vyhledat pomoc. 

Na výzkumné škole jsem zřídila nástěnku s odkazy, kontakty, letáky a příručkami 

k problematice PPP. Žákům budeme předávat různé svépomocné manuály o PPP v rámci 

výuky, případně odkazy online. Rovněž v rámci primární prevence zdůrazníme nebezpečí 

jednostranných a extrémních postojů ve výživě, sportu, životním stylu. Upozorníme 

nikoli na nebezpečnost, nýbrž na neúčinnost redukčních diet a prostředků na hubnutí. 

Budeme vhodným způsobem předcházet šikaně pro vzhled, oblečení, tělesný výkon. 
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Napříč všemi ročníky považují žáci za málo diskutovaná témata emoce a stres, 

potřeby a hodnoty v životě. ŠVP na výzkumné škole tyto okruhy obsahuje, je třeba 

zakomponovat ve větší míře do tematických plánů předmětu Výchova ke zdraví. 

 

Návrh k využití on-line programu pro 9. ročníky 

Ve spolupráci s metodikem prevence a s využitím příručky pro pedagogy seznámíme 

žáky v hodinách předmětu Výchova ke zdraví v 9. ročnících s on-line programem PRO-

YOUTH, který je zaměřen na prevenci PPP. Je určen pro žáky ZŠ a studenty SŠ a VŠ 

ve věku 15-20 let. Může školám pomoci učinit opatření, která pomohou bojovat proti PPP. 

Je důležité, aby se angažoval ten, kdo to s jedinci v riziku umí a je zodpovědný za prevenci. 

Program může také pomoci k otevření a označení problému. Úkolem bude kontaktovat 

Pražské centrum primární prevence, na jejichž stránkách je odkaz a základní informace 

k programu ProYouth. Žáci mohou pracovat samostatně online, program je anonymní. 

Mohou zde zjistit, zda jsou ohroženi PPP, a kromě informací mohou dostat kontakty, pomoc 

a podporu prostřednictvím chatů s odborníky a vrstevníky. 

Pro budoucí 8. a 9. ročníky v příštím školním roce 2020/2021 zajistíme již 

osvědčený program prevence k PPP u Anabell z.ú. Praha v rámci aktivit primární prevence 

na škole a připojím návrh zajistit tento i pro 7. ročníky. Za nevhodnou prevenci považuji 

mechanické prezentace informací o poruchách příjmu potravy a prezentování dospívajících, 

kteří poruchami příjmu potravy trpí. Pouhá ukázka a strohý popis vyhublých vzorů, může 

vést spíše ke snaze je napodobit. Je také vhodné nezdůrazňovat, že anorektičky užívají 

amfetaminy a prostředky na hubnutí či kouří za účelem toho, aby zredukovali svou 

hmotnost. U mladých dívek to může vzbudit touhu si také tyto prostředky vyzkoušet. 

 

Obecně každá škola může k prevenci poruch příjmu potravy přispět omezením 

automatů na sladkosti a slazené nápoje a tím i k prevenci obezity. Na zkoumané škole 

již delší dobu takové automaty nejsou. Vlastní školní jídelnu naše škola bohužel nemá, děti 

se stravují v jídelně patřící obci.  
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Pro učitele 

Seznámím učitele se základní metodikou, podporou pedagogům centra Anabell, 

vydanou v roce 2011, mimo jiné obsahuje kapitolu „Co by měli pedagogové vědět“ a 

kapitolu „Kroky, které může učinit pedagog při podezření na poruchu příjmu potravy“. 

Vytvoříme ve spolupráci s metodikem prevence plán vhodné intervence pedagoga 

dle rámcového konceptu MŠMT. Seznámíme pedagogy s všeobecnou prevencí, což je 

přiměřenost a důraz na nebezpečí extrémních postojů ve výživě, sportu a životním stylu a 

specifickou prevenci, což je hlavně neúčinnost redukčních diet a prostředků na hubnutí. 

Rozšíříme nabídku materiálů a svépomocných příruček, jak zvládat PPP. Poučíme učitele, 

kdy, koho a v jakém případě vyrozumět, pokud by měli podezření nebo byli informováni o 

rizikovém chování spojeném s poruchou příjmu potravy.  

 

Pro rodiče  

Ve spolupráci s metodičkou prevence připravíme pro následující školní rok 

2020/2021 obecné informace o PPP pro rodiče. Budou seznámeni s touto problematikou 

například během třídních schůzek. Jedná se o informace o závažnosti a důsledcích poruch 

příjmu potravy, které mohou končit i dlouholetým léčením s celoživotními následky, 

v horším případě i smrtí. Učitel ve své třídě může rodiče opatrně upozornit na to, že právě 

rodina může způsobit, ale hlavně prvotně zachytit problém dítěte trpícího poruchou příjmu 

potravy. Důvodem mohou být nadměrné požadavky kladené na dítě, nedostatečná pozornost 

věnovaná dětem, pocit nedostatku lásky či nevhodné poznámky na postavu dětí. V každém 

případě by měli rodiče vědět, na koho se mohou ve škole obrátit a hlavně to, že se mají na 

koho obrátit, pokud by potřebovali radu či pomoc.  
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ZÁVĚR 

Závěrem mohu konstatovat, že výzkumné otázky diplomové práce byly zodpovězeny 

a zadané cíle naplněny. Výsledky práce pomohly zkoumané škole vyhodnotit znalost 

závažnosti a možných důsledků poruch příjmu potravy u žáků 7. 8. a 9. ročníků. Žáci 

zkoumané školy mají povědomí o závažnosti a důsledcích poruch příjmu potravy. Ví, že 

poruchy příjmu potravy mohou být onemocnění smrtelná. 

Školní vzdělávací plán předmětu Výchova ke zdraví zkoumané školy obsahuje 

všechna témata, kterými je třeba se zabývat v rámci problematiky PPP. Některá témata bude 

doporučeno na základě výsledků implementovat ve větší míře do tematických plánů 

předmětu Výchova ke zdraví. Týká se hlavně témat sebedůvěra a sebepřijetí, potřeby a 

hodnoty v životě. 

Ve výuce výživy je třeba klást důraz na správné stravování a důsledky nevhodné a 

nedostatečné výživy, na neúčinnost redukčních diet a prostředků na hubnutí, informovat 

žáky o rizikových faktorech vzniku onemocnění. Důležitým zůstává nadále předávání 

informací žákům a rodičům o možnostech vyhledání pomoci v případě problémů 

s poruchami příjmu potravy. 

Z výsledků výzkumného šetření byl vyvozen didaktický výstup pro další 

pedagogickou praxi na zkoumané škole. 

Pokud se týká preventivních programů k PPP, je třeba nadále pokračovat v jejich 

plánování a uskutečňování a zakomponovat rovněž do nižších ročníků v rámci minimálního 

preventivního programu školy. Onemocnění PPP mají relativně nízkou prevalenci, ale řadu 

závažných psychických a somatických důsledků. Zvláště u mentální anorexie je vysoká 

mortalita, srovnatelná s mortalitou dalších závažných duševních nemocí. PPP jsou nemoci 

léčitelné, důležitou prevencí je včasná diagnostika realizovaná v primární péči.  
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PŘÍLOHY   

DOTAZNÍK 

 

1. Jsem dívka/chlapec 

 

2. Kolik je ti let? 

 

3. Jsi v současné době spokojen/a se svou postavou? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Něco bych změnil/a 

 

4. Zkoušel/a jsi někdy držet nějakou dietu? 

a. Nikdy 

b. Jedenkrát 

c. Již vícekrát 

 

5. Co považuješ za zdravý způsob hubnutí? 

a. Přísnou dietu 

b. Pohyb a pravidelnou stravu, omezení sladkostí a tučných jídel 

c. Hlavně sport 

d. Jiný způsob, napiš 

jaký………………………………………………………………………………

……. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

6. Domníváš se, že štíhlí lidé jsou více úspěšní a než lidé silnější a obézní? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

 

7. Označ všechna témata, která jste ve škole probírali: 

a. výživa a pohyb 

b. pitný režim 

c. alternativní stravování 

d. energetická potřeba organismu 

e. potřeby a hodnoty v životě   

f. emoce a stres 

g. sebepřijetí a sebedůvěra 

h. jiné, uveď jaké 
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8. Hovořili jste ve škole o problematice poruch příjmu potravy? Vyber jednu odpověď 

a. Ano, mluvili jsme o správné výživě a závažnosti i důsledcích poruch příjmu 

potravy 

b. Ano, pouze jsme ve škole probrali názvy poruch příjmu potravy 

c. Ne, hovořil/a jsem o tomto pouze s rodiči a kamarády 

d. Ne, mám informace pouze z televize a internetu 

e. Ne, mám informace z jiných zdrojů 

 

9. Myslíš si, že poruchy příjmu potravy vážně ohrožují zdraví a některé mohou vést až 

k úmrtí? 

a. Ano 

b. Ne  

c. Nevím 

 

10. Dozvěděl/a jsi se ve škole, kdo může pomoci lidem, kteří trpí tímto onemocněním? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevzpomínám si 

První verze otázky 11 pro žáky, kteří se účastnili programů prevence PPP 

11. Byl pro tebe zajímavý program primární prevence k tématu poruch příjmu potravy, 

který proběhl na vaší škole? 

a. Ano, informace byly nové a zajímavé 

b. Ano, i když jsme již probírali ve škole, některé informace byly nové a 

zajímavé 

c. Ne, vše jsme již probírali ve škole 

Druhá verze otázky 11 pro žáky, kteří se zatím nezúčastnili programu prevence 

PPP 

Bylo by pro tebe zajímavé setkání s odborníkem na téma poruch příjmu potravy? 

a. Ano, rád/a bych se zúčastnil/a 

b. Ne, nezajímá mě to 

c. Nevím  

 

 

Dále označ vždy jedno pravdivé tvrzení 
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12. Poruchy příjmu potravy  

a. Jsou onemocnění vážná pouze psychická, vždy vyléčitelná 

 

b. Nepostihují jen psychiku. Nemocní jsou na tom obvykle velice špatně i po 

fyzické stránce, mohou trvat rok, deset let nebo i celý život, často se 

nepodaří je zcela vyléčit a stále existuje riziko jejich návratu. 

 

c. Nepatří mezi onemocnění 

 

 

13. Mentální anorexie je 

a. Duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém 

těle, začíná nejčastěji v pubertě, tedy ve věku mezi 14 a 18 lety života, ale může 

se objevit dříve i později 

 

b. Duševní nemoc projevující se depresemi a úzkostmi 

 

c. Duševní nemoc, vyznačuje se nadměrným cvičením a přejídáním 

 

14. Mentální bulimie je 

a. Duševní nemoc, způsobená stresem 

 

b. Nemoc způsobená hladověním a nadměrným cvičením 

 

c. Duševní nemoc, vyznačuje se impulzivním přejídáním neovladatelným vůlí, po 

němž následuje zvracení, užívání projímadel a léků, nadměrné cvičení 

 

15. Znáš kromě mentální anorexie a bulimie ještě jiné poruchy příjmu potravy? 

 

a. Ano, 

například………………………………………………………………………… 

 

b. Ne 

 

16.  Myslíš si, že jsi měl/la nebo máš zkušenost s nějakou formou poruchy příjmu 

potravy? 

 

a. Jistě ne 

 

b. Možná ano, nejsem si jistý/á 

 

c. Ano 
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PRACOVNÍ LISTY  

TEST NA STRAVOVACÍ NÁVYKY 

Otestujte si stravovací návyky vaší rodiny. 

Testové otázky ANO NE 

Stravujete se alespoň jednou denně se svými rodiči?  

Snídají vaši rodiče?  

Jíte doma každý den zeleninu?  

Obědváte pravidelně s rodiči o víkendu?  

Drží některý z rodičů či sourozenců občas nějakou dietu?  

Jedí se ve vaší rodině masné výrobky (salámy, párky, paštiky, klobásy) 

alespoň 3krát týdně?  

Máte doma teplé večeře?  

Máte možnost si doma kdykoliv vzít ovoce?  

Chodíte s rodiči do fast foodu alespoň jednou týdně?  

Díváte se doma večer na televizi alespoň 3krát týdně?  

Je běžné, že u sledování televize něco pojídáte?  

Dostali jste od rodičů jako malé děti pokaždé něco sladkého (čokoládu, 

oplatky, bonbony), když jste měli na sladkost chuť?  

Jedí vaši rodiče jogurty či kysané mléčné nápoje?  

Mluví některý z vašich rodičů či sourozenců o své postavě (je příliš 

tlustý či hubený) a o hubnutí?  

Máte pocit, že se u vás doma jedí příliš tučná jídla?  

Chystají vám rodiče (popř. si je chystáte sami) k večeři a ke snídani 

mléčné výrobky?  

Chodíte na obědy do školní jídelny?  

Nosíte si do školy svačinu z domu?  

Jsou u vás sváteční dny spojené s přejídáním?  

Musíte doma dojíst vše, co máte na talíři?  

ZÁKLADNÍ METODIKA / STR. 41 

Spočítejte si výsledný počet bodů a přečtěte si příslušná doporučení. 

24-29 bodů 

Ve vaší rodině vládnou dobré stravovací návyky. Jestliže si z vašich rodičů vezmete 

příklad, neměli byste mít nikdy problém se svou hmotností či se stravováním. 

15-23 bodů 

Ve vaší rodině se dědí určité nezdravé stravovací návyky. Měli byste si definovat, 

které to jsou, a spolu s rodiči se pokusit alespoň některé z nich změnit. 

0-14 bodů 

Vaše rodina nežije zrovna dle výživových pokynů. Ve vaší rodině je potřeba se 

zamyslet nad přístupem ke stravování a výživě a situaci kompletně změnit. I když 

vás to bude stát určité úsilí, investice do zdraví se určitě záhy projeví. 
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TEST RIZIK PPP 

 

Odpovědi, které jsou zvýrazněny, jsou rizikové, pokud jich bude zaznačeno pět a více je 

riziko, že žák může trpět některou z forem PPP. 

1) Jsi spokojen/á s tím, jak vypadáš? 

a. ano 

b. celkem ano, ale něco bych změnil/a 

c. ne 

2) Přál/a by sis změnit některou část svého těla? 

a. ano, nemám rád/a své tělo 

b. ne, jsem se sebou spokojený/á 

3) Přemýšlíš často o tom, že bys chtěl/a zhubnout? 

a. ano, několikrát jsem se o to pokoušel/a 

b. ne, sportuji, takže přijaté kalorie hravě spálím 

c. ano, zvláště pak před letním obdobím, kdy hubnu do plavek 

4) Myslíš často na to, kolik vážíš? 

a. ano, vážím se několikrát denně 

b. ne, ani nevím, kolik přesně vážím 

c. vím, kolik vážím, ale neřeším to 

5) Kontroluješ kolik a jaké potraviny přes den sníš? 

a. ne, jím všechno, co mám rád/a 

b. ano, znám přesné kalorické hodnoty potravin 

c. myslím, že mám přehled o tom, co sním, ale kalorické hodnoty neznám 

6) Jíš často light výrobky? 

a. ano, vyhledávám je 

b. ne, je mi jedno, jestli je to light výrobek 

c. jak kdy 

7) Počítáš kalorické hodnoty potravin, které sníš? 

a. ano 

b. ne 

c. jak kdy 

ZÁKLADNÍ METODIKA / STR. 44 

8) Máš rád sladké potraviny? 

a. ano 

b. ano, ale vyhýbám se jim 

c. ne, sladké skoro vůbec nejím 

9) Když máš zkaženou náladu: 

a. jdu za kamarády 

b. jdu sportovat 

c. najím se 

d. nikoho nechci vidět 

10) Máš často špatnou náladu v souvislosti s tím, jak vypadáš? 

a. spíše ano, hlavně, když se mi něco nedaří 

b. ne 

c. jak kdy, záleží na okolnostech  
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