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ABSTRAKT 

 

Balet je rizikovým prostředím pro rozvoj poruch příjmu potravy. Příčiny zvýšeného výskytu 

těchto poruch dosud nejsou zcela jasné. Cílem práce bylo otestovat rizikové faktory, které 

jsou pro baletní prostředí specifické, a mohou s rozvojem poruch příjmu potravy u baletek 

souviset. Výzkumu se zúčastnilo 181 studentek tanečních konzervatoří v ČR. Formou 

dotazníků bylo hodnoceno abnormální jídelní chování a postoje a dále specifické faktory 

baletního prostředí, které u studentek mohou vyvolávat nespokojenost s tělem. Vysoké riziko 

přítomnosti poruch příjmu potravy dle testu EAT-26 bylo zjištěno u třetiny studentek. U 

všech jedenácti zkoumaných faktorů byla prokázána statisticky významná souvislost mezi 

faktorem a zvýšeným rizikem přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u kterých 

příslušný faktor vyvolává nespokojenost s tělem, mají průměrné EAT-26 skóre vyšší než 

studentky, u kterých tento faktor nespokojenost s tělem nevyvolává. U nejvyššího počtu 

studentek vyvolávaly nespokojenost s tělem faktory Porovnávání své postavy s ostatními 

tanečníky, Baletní ideály a Zrcadla na sále. Devět z jedenácti faktorů vyvolávalo 

nespokojenost s tělem u více než poloviny studentek. Program prevence poruch příjmu 

potravy vytvořený speciálně pro taneční konzervatoře se tedy jeví jako žádoucí. 
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ABSTRACT 

 

Ballet is a risk environment for the development of eating disorders. The causes of these 

pathologies have not yet been sufficiently explained. The objective of this paper was to test 

the risk factors specific for the ballet environment which might be connected with the 

development of eating disorders. Participants were 181 female students from dance 

conservatories in Czech Republic. Two questionnaires were used. The objective was to 

assess abnormalities in eating behaviour and specific factors of ballet environment which 

might cause body dissatisfaction. A high risk of eating disorders according to the EAT-26 

test was found in one third of female students. The statistically significant correlation 

between the factor and the higher risk of presence of eating disorder was found in all eleven 

factors examined. Students who displayed body dissatisfaction caused by relevant risk 

factor had higher average EAT-26 score than students who did not display body 

dissatisfaction induced by the same factor. Factors which caused body dissatisfaction among 

the highest number of students were: Comparing body shape with other dancers, Ballet 

ideals and Mirrors in classrooms. Nine out of eleven tested factors caused body 

dissatisfaction in more than half of the participants. A programme focused on preventing the 

development of eating disorders amongst students of dance conservatoires therefore appears 

to be desirable. 
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Úvod 

Třetina studentek tanečních konzervatoří v ČR vykazuje na základě autorkou provedeného 

výzkumu vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy (PPP). Výzkumy opakovaně 

prokazují, že výskyt PPP je mezi baletkami několikanásobně vyšší než u normální populace 

(Arcelus, Witcomb, & Mitchell, 2014). Příčiny tohoto zvýšeného výskytu však dosud nejsou 

zcela jasné.  

Cílem práce je otestovat rizikové faktory, které jsou pro baletního prostředí specifické, a 

mohou s rozvojem PPP u baletek souviset. Jedná se např. o povinnost nosit velmi upnuté 

oblečení, které odhaluje celou postavu, zrcadla na sále, před kterými tanečníci trénují mnoho 

hodin denně, či pravidelné vážení a záznam tělesné hmotnosti tanečníků. Těmto profesním 

specifikům a jejich souvislostí s rozvojem PPP věnoval dle rešerše studií provedené 

autorkou dosavadní výzkum jen málo pozornosti. 

Autorka výzkumu se v baletním prostředí pohybuje více než 15 let a je si vědoma aktuálnosti 

a závažnosti tohoto tématu mezi tanečnicemi. Hlavní motivací výzkumu je přispět 

k rozšíření poznatků na poli etiologie PPP mezi baletkami a dále otevřít toto citlivé téma pro 

odbornou diskusi v českém prostředí, která by mohla vést k vytvoření efektivních 

preventivních programů pro tanečníky. 

V teoretické části textu autorka stručně vymezuje PPP, popisuje prevalenci a zvýšený výskyt 

těchto poruch v baletním prostředí a vymezuje příčiny vzniku se zvláštním důrazem na 

sociokulturní model. V závěru teoretické části představuje autorka dosavadní směry 

výzkumu, které se věnují problematice PPP v baletním prostředí. 

V praktické části autorka prezentuje výsledky svého výzkumu, kterého se zúčastnilo 181 

studentek ze 4 tanečních konzervatoří v ČR. Silnou stránkou tohoto výzkumu je kombinace 

kvantitativní a kvalitativní analýzy. Studentky vyplnily dotazník EAT-26 měřící abnormální 

jídelní chování a postoje a v dalším dotazníku odpovídaly, zda u nich rizikové faktory 

baletního prostředí vyvolávají nespokojenost s tělem. Následně byly porovnány jednotlivé 

rizikové faktory se skóry v EAT-26 testu u jednotlivých studentek. Pro analýzu dat byla 

použita deskriptivní statistika, One-Way-ANOVA a kvalitativní obsahová analýza slovních 

odpovědí dotazníku. Diskuse se věnuje hlavním výsledkům výzkumu, jednotlivým 

rizikovým faktorům v kontextu baletní kultury a některým možným způsobům prevence.  
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Výzkum je zaměřen pouze na taneční konzervatoře. Baletní prostředí jako celek není 

homogenní a ne všechny diskutované závěry lze zobecnit i na profesionální baletní soubory.  

Z důvodu úspory místa a zachování kontinuity hlavního textu jsou některé detailnější popisy 

baletního prostředí relevantní pro hlubší pochopení problematiky uvedeny v poznámkách 

pod čarou.  

  



9 

 

I. Teoretická východiska 

1.1 Základní vymezení poruch příjmu potravy  

Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou v MKN-10 popsány v kapitole Poruchy duševní a 

poruchy chování (F.50.0 - F50.9). Patří sem mentální anorexie (AN), atypická mentální 

anorexie, mentální bulimie (BN), atypická mentální bulimie, přejídání spojené s 

psychologickými poruchami, zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami, jiné 

poruchy příjmu potravy a porucha příjmu potravy NS (WHO, 2014). 

DSM-5 popisuje pět kategorií PPP: anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), 

záchvatovité přejídání1, jiná specifikovaná porucha příjmu potravy2 a nespecifikovaná 

porucha příjmu potravy3 (APA, 2013).  

Gordon et al. (2018) uvádí v Oxford Handbook of Eating Disorders (Agras, Robinson; 2018) 

v kapitole Klasifikace poruch příjmu potravy popis AN a BN dle DSM-5 takto: 

AN je diagnostikována, když jedincův energetický příjem není dostatečný pro udržení 

minimální zdravé tělesné váhy, když má intenzivní strach z přibrání na váze a/nebo z 

tloušťky i přesto, že má podváhu, a má zkreslené vnímání ve vztahu k tělesné váze a tvaru 

postavy. Jedinec např. nerozezná, že má těžkou podváhu, či prožívá přehnaný vliv tvaru 

postavy nebo tělesné váhy na náladu a sebehodnocení. AN je rozdělena na dva subtypy: 

purgativní typ (s epizodami záchvatovitého přejídání a/nebo zvracení či jinými 

patologickými mechanismy snižování tělesné váhy, jako je užívání laxativ či diuretik) a 

restriktivní typ pro jedince, kteří se nedostávají pravidelně do situací záchvatovitého 

přejídání nebo purgativního chování. Dále pro kategorické rozlišení přidává DSM-5 měření 

závažnosti AN v závislosti na Body Mass Index (BMI) takto: BMI; ≥17 = lehká, 16-16,99 = 

střední, 15-15,99 = závažná, <15 = extrémní. Steinhausen (2002) analyzoval 119 studií 

pokrývajících 5590 pacientů s AN. Výsledky ukazují, že jen malá část pacientů dosáhne 

remise na počátku onemocnění (např. do 1 roku) a udrží si zotavení po celý život, zatímco 

velké množství pacientů trpí nemocí po více než dekádu. Analýza studií dále ukázala, že 

méně než polovina sledovaných pacientů dosáhla plného zotavení, třetina dosáhla zlepšení 

a 20 % zůstalo chronicky nemocných. Mortalita dosáhla v průměru 5 %. 

 
1  Binge eating disorder (BED) 
2 Z anglického other specified feeding or eating disorder (OSFED) 
3 Z anglického unspecified feeding or eating disorder (UFED). 
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BN je diagnostikována, když se u jedince pravidelně (minimálně jednou týdně po dobu tří 

měsíců) opakuje záchvatovité přejídání (např. jedinec konzumuje objektivně velké množství 

jídla v průběhu dvou hodinové periody, během které zažívá ztrátu kontroly) a následné 

nevhodné kompenzační chování (např. nadměrné cvičení, purgativní chování, půst). BN 

může být diagnostikovaná jedině v případě, že jedinec nesplňuje kritéria pro AN. V opačném 

případě diagnóza AN převáží nad diagnózou BN. Dalším kritériem je nadměrný vliv tvaru 

postavy a hmotnosti na jedincovo sebehodnocení. BN má rovněž dimenzi závažnosti na 

základě frekvence nevhodného kompenzačního chování týdně (1-3 epizody = mírná, 4-7 

epizod = střední, 8-13 epizod = vážná, 14 a více epizod = extrémní). Oxford Handbook of 

Eating Disorders dále uvádí, že až u 70 % pacientek dojde po 5 letech k vyléčení, u 20 % 

dojde ke zlepšení a 10 % zůstane chronických.  

Jsou popsány i další poruchy a alternativní diagnostické modely, které nejsou v této práci 

dále rozpracovány, protože se nevztahují k empirické části.  

1.2 Prevalence PPP v populaci 

Oxford Handbook of Eating Disorders uvádí tři studie reportující lifetime prevalenci AN a 

BN u žen v USA, Austrálii a Itálii. Prevalence AN se pohybuje v rozpětí 0,9 % až 2,0 % a 

prevalence BN v rozpětí 1,5 % až 4,6 % (Agras, Robinson, 2018). Lifetime prevalence 

reprezentuje procento žen, které v některé fázi svého života trpěly PPP.  

Qian et al. (2013) provedli metaanalýzu prevalence PPP zahrnující studie v různých 

kulturních prostředích. Odhadovaná lifetime prevalence jakékoliv PPP činí 1,01 %, 

12měsíční prevalence 0,37 % a 4-týdení prevalence pak 0,21 %.  

1.2.1 Prevalence PPP v baletním prostředí  

Podle metaanalýzy 33 studií z let 1966–2013 (Arcelus, Witcomb, & Mitchell, 2014) je 

celková míra výskytu PPP u baletních tanečníků 16,4 %. Z toho tvoří 4 % AN, 2 % BN a 

14,9 % EDNOS4. Pokud jsou zahrnuty i další taneční styly, je celková míra výskytu PPP 

nižší, a to 12,0 % (z toho 2 % AN, 4,4 % BN, 9,5 % EDNOS). Skupina tanečníků dosahovala 

vyššího průměrného skóre v EAT-26 testu a v Eating Disorder Inventory než skupina 

netanečníků. Tanečníci obecně měli vyšší riziko rozvoje PPP, AN a EDNOS, ale neměli 

 
4 Eating disorders not otherwise specified 
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vyšší riziko rozvoje BN. Metaanalýza uzavírá, že tanečníci mají 3x vyšší riziko rozvoje PPP, 

a proto je vhodné pro ně vytvořit klinické služby ve speciálním designu.  

Výsledky jednotlivých studií se ale velmi liší v závislosti na designu a výzkumném souboru. 

Například Hamilton et al. (1985) uvádí 33 % prevalenci AN nebo BN u baletek 

z profesionálních souborů. Ringham et al. (2006) na základě klinického rozhovoru s 29 

baletkami uvádí 83 % lifetime prevalenci PPP v baletní populaci. Z toho pak AN 6,9 %, BN 

10,3 %, kombinaci AN+BN 10,3 % a EDNOS 55,0 %.  

1.2.2 Eating Attitudes Test-26 

Eating Attitudes Test-26 (EAT-26) autorů Garner, Olmsted, Bohr a Garfinkel (1982) je 

široce používaný standardizovaný dotazník měřící symptomy a obavy charakteristické pro 

PPP. Skóre v testu ≥ 20 představuje vysoké riziko přítomnosti PPP. Tento dotazník není 

určen k diagnóze poruchy příjmu potravy ani k nahrazení odborné konzultace. 

Garfinkel, P. E., & Newman, A. (2001) uvádí průměrné EAT-26 skóre 11-15 u dívek v 

západní Evropě a Severní Americe. Hodnotu ≥ 20 v testu EAT-26 dosáhlo 10 % (King, 

1990) a 15 % (Dolan et al., 1992) zkoumané populace netanečníků.  

U baletek je prevalence skóru nad hraniční hodnotou 20 vyšší. Szmukler et al. (1985) uvádí 

16 %, Abraham (1996) pak 22 % a Garner & Garfinkel (1980) naměřili skóre nad hraniční 

hodnotu u 37,7 % baletek. Z těchto 37,7 % baletek pak potvrdil klinický rozhovor primární 

anorexii u 6,5 % dívek. U všech dívek se AN rozvinula až během studia na taneční 

konzervatoři. 

1.3 Etiologie PPP 

Krch (2005) uvádí následující faktory pro vznik poruchy příjmu potravy: biologické faktory, 

osobnost a psychologické faktory, rodinné okolnosti a genetické faktory, emocionální 

faktory, sociokulturní faktory a životní události. 

Culbert, Racine, & Klump (2015) uvádí, že etiologie poruch příjmu potravy pravděpodobně 

zahrnuje komplex biopsychosociálních faktorů. Data konzistentně ukazují na významné 

genetické a environmentální vlivy. Potvrzené rizikové faktory PPP zahrnují sociokulturní 

vlivy (mediální tlak, tlak na štíhlost, internalizace štíhlého ideálu a očekávání, že žena má 

být štíhlá) a osobnostní faktory (negativní emocionalita, neuroticismus, perfekcionismus a 

další). Autoři dále uvádí, že sociokulturní a psychologické faktory mají významné 
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genetické / biologické základy, které tím mohou částečně přispět k biologickým rizikům 

(ženské pohlaví, tělesná hmotnost, menstruace, puberta) pro rozvoj PPP.   

Podle Striegel-Moore & Bulik (2007) je nejlepším prediktorem pro rozvoj PPP ženské 

pohlaví. U anorexie i bulimie je dle DSM-5 asi 10 x vyšší výskyt u žen než u mužů (APA, 

2013). Z tohoto důvodu, a také proto, že mužů je v baletní populaci velmi málo, zaměřila 

autorka experimentální část této práce jen na ženy. 

1.3.1 Sociokulturní model 

Sociokulturní model zdůrazňuje jako rizikové faktory pro rozvoj PPP objektivizaci ženského 

těla a extrémně štíhlý ideál ženské krásy v západní kultuře (Striegel-Moore & Bulik, 2007). 

Kulturní model popisuje tyto fáze: expozice ideálu štíhlosti; internalizace ideálu štíhlosti; 

pocit diskrepance mezi svým reálným vzhledem a ideálem, který vede k nespokojenosti 

s vlastním tělem a omezení stravy. Objektivizace ženského těla přispívá k riziku proto, že 

učí dívky a ženy, že jsou hodnoceny primárně za svůj vzhled, a posiluje u nich potřebu 

dosáhnout žádoucí atraktivity (Moradi, Dirks, & Matteson, 2005). 

Aby se vysvětlilo, proč se PPP rozvine jen u některých dívek a žen v tomto kulturním 

kontextu, byly navrhnuty dodatečné proměnné, které slouží k zesílení nebo zmírnění rizik 

plynoucích z ideálu štíhlosti (Striegel-Moore et al, 1986). Patří mezi ně: tlak společnosti na 

dosažení štíhlé linie (např. vystavení štíhlému ideálu v médiích, posmívání spolužáků nebo 

pobídky ke zhubnutí), vyšší socio-ekonomická společenská  třída (pravděpodobně je zde 

více pozornosti a více prostředků pro dosažení ideálu krásy), osobnostní rysy jako 

perfekcionismus (jedinec více touží po splnění sociálních norem), vysoká sociální úzkost 

(zvyšuje citlivost na sociální zpětnou vazbu), nadváha nebo obezita (vzdálenost od ideálu), 

vysoká impulzivita (je náročnější udržet jídelní restrikce a zvyšuje riziko záchvatovitého 

přejídání) a individuální rozdíly v biologické odpovědi na hladovění. Striegel-Moore & 

Bulik (2007) uvádí, že tyto modely neumí vysvětlit, proč se u některých jedinců rozvine 

záchvatovité přejídání, zatímco u jiných dochází k extrémnímu omezování v příjmu potravy 

a dalším nevhodným formám kontroly váhy (např. nadměrnému cvičení).  

Čtyři linie důkazů podporují kulturní model: převaha ženských případů AN a BN; rostoucí 

incidence AN a BN u dívek a žen, která probíhá souběžně se zeštíhlováním ženského ideálu; 

interkulturní odlišnosti v incidenci a prevalenci PPP s vyšší incidencí a prevalencí 

v kulturách, kde je oceňována extrémní ženská štíhlost; významný předpokládaný vztah 
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mezi internalizací ideálu štíhlosti a poruchami příjmu potravy (Striegel-Moore & Bulik, 

2007).  

1.3.2 Sociokulturní model v baletním prostředí a profesní vlivy 

Pokud je určitou kulturou oceňovaný nerealistický ideál krásy, mohou se v této kultuře 

s vyšší pravděpodobnostní najít jedinci s nespokojeností se svým tělem a starostmi ohledně 

svého vzhledu (Rodríguez-Testal, 2013 dle Dantas et al. 2018). 

Garner a Garfinkel (1980) vyslovili hypotézu, že v subkultuře, která vyvíjí zvýšený tlak na 

dosažení a udržení štíhlé linie z profesních důvodů (baletky, modelky), může docházet k 

častějšímu projevu PPP u vulnerabilních jedinců. Nutnost udržování nízké tělesné hmotnosti 

u profesionálních tanečníků nebo atletů považuje za významný rizikový faktor pro rozvoj 

jídelní patologie také Hamilton et al. (1985). Zvýšený výskyt PPP u vrcholových sportovců, 

kteří soutěží v disciplínách závisejících na štíhlosti nebo na tělesné váze popisují Sundgot-

Borgen, J., & Torstveit, M. K. (2004).  

Dantas et al. (2018) aplikují sociokulturní model do tanečního kontextu. Zkoumají rizikové 

faktory specifické pro baletní prostředí a jejich souvislost s nespokojeností s vlastním tělem 

u studentek a s rozvojem PPP. Na tento výzkum autorka navázala ve své experimentální 

práci a podrobněji jej představuje v závěru teoretické části.   

1.4 Rešerše studií zaměřených na PPP v baletním prostředí  

Garner a Garfinkel (1980) identifikovali profesní tlak na štíhlost jako rizikový faktor a 

prokázali zvýšenou prevalenci PPP mezi baletkami a modelkami (6,5 % AN). Dále se 

zaměřili na faktor konkurenčního prostředí. Autoři porovnali studenty tance se studenty 

hudby, kteří se rovněž pohybují ve velmi konkurenčním prostředí, ale štíhlá postava je pro 

dosažení jejich profesních cílů irelevantní. Průměrné skóre v testu EAT-40 bylo u tanečníků 

signifikantně vyšší než u hudebníků (25,9 vs. 13,7, resp. 14,7 kontrolní skupina studentů 

univerzity). Naopak mezi tanečníky byl u faktoru konkurenčního prostředí velký rozdíl. 

Průměrné EAT-40 skóre u Skupiny 1 (soutěživá škola) byl 27.6, zatímco u Skupiny 2 (méně 

soutěživá škola) 23.2. Procenta dívek se skóre 30+5  byla ve Skupině 1 45 % (potvrzených 

případů primární AN 8 %) a ve Skupině 2 29 % (potvrzených případů primární AN 5 %).  

 
5 Skóre značící zvýšené riziko přítomnosti PPP 



14 

 

Autoři uzavírají, že konkurenční prostředí samo o sobě pravděpodobně nesouvisí s vyšším 

výskytem PPP, ale zdá se být významné v prostředí, kde je současně i vysoký tlak na štíhlost.  

Důležitost konkurenčního prostředí v baletu potvrdila i Hamilton et al. (1985). Autoři 

porovnávali národní a regionální baletní soubory. AN reportovalo 22 % baletek národních 

souborů (vyšší konkurence) a žádná baletka z regionálních souborů. BN reportovalo 20 % 

baletek u obou skupin. 

Autoři dále zkoumali vliv etnického původu. AN reportovalo 15 % baletek s bílou pletí a 

žádná baletka s černou pletí. BN reportovalo 19 % baletek s bílou pletí a žádná baletka 

s černou pletí. 

Klump, Ringham, Marcus, & Kaye (2001) uvádí, že studentky baletu vykazují signifikantně 

vyšší přítomnost PPP v rodinné historii než netaneční kontrolní skupina. To by podle autorů 

mohlo ukazovat na korelaci genů a prostředí. Mladé dívky geneticky náchylné pro rozvoj 

PPP se mohou s vyšší pravděpodobností rozhodnout pro vstup do určité sub-kultury, jako je 

balet, která oceňuje nadměrnou štíhlost. 

Neumärker et al. (2000) zkoumali osobnostní faktory baletek. Zjistili, že studentky baletu ve 

věku 11-17 let mají signifikantně vyšší obavy ohledně stravování, více se zabývají svojí 

tělesnou váhou, více usilují o štíhlost, jsou více nespokojené se svým tělem a vykazují vyšší 

míru perfekcionismu než normální populace. 

Nordin-Bates et al. (2011) zmiňují u studentek baletu korelaci disfunkční menstruace, 

nočního buzení, počtu hodin netaneční fyzické aktivity a perfekcionismu s vyšším EAT-26 

skóre. Také Garner a Garfinkel (1980) poukazují na zvýšený výskyt disfunkční menstruace 

u tanečnic. Uvádí, že mezi baletkami 28 % dívek nemenstruovalo a 11 % menstruovalo jen 

zřídka (jednou za 6 měsíců). Dívky s amenoreou vážily signifikantně méně než dívky, které 

menstruovaly. 

Toro et al. (2009) uvádí, že studentky, které vykázaly vyšší riziko PPP, vnímaly vyšší tlak 

tanečních pedagogů ohledně jídla, tělesného vzhledu, váhy a uměleckého výkonu. Byly 

méně spokojené se svojí tělesnou váhou a častěji svoji váhu kontrolovaly, vyhýbaly se 

vystupování na jevišti, aby nemusely ukazovat své tělo veřejnosti, neměly rády porovnávání 

svého těla se spolužáky a věřily, že publikum věnuje více pozornosti jejich tělesnému 

vzhledu. Oproti tomu BMI (Body Mass Index) nemělo s těmito pocity téměř žádnou 

souvislost. Autoři nenalezli v prevalenci PPP statisticky významný rozdíl mezi studentkami 
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taneční konzervatoře a běžnou populací adolescentních dívek. Na zkoumané taneční 

konzervatoři se výzkumu nezúčastnily pouze studentky baletu, ale také studentky španělského 

tance. Tato skutečnost mohla výsledek zkreslit, protože v baletním prostředí je riziko rozvoje 

PPP vyšší než u ostatních tanečních stylů (Arcelus, Wicomb, & Mitchell, 2014). 

Piran (1999) uvádí, že preventivní programy na tanečních konzervatořích zaměřené na 

environmentální změny se ukázaly jako úspěšné. Na zúčastněných školách byl v rámci 

programu například nahrazen důraz na tělesné proporce důrazem na výdrž nebo bylo tanečním 

pedagogům zakázáno dělat jakékoliv poznámky hodnotící postavu studentek. Byl též 

ustanoven pracovník, na kterého se mohli studenti obrátit v případě obav o svůj tělesný vzhled. 

1.4.1 Popis výchozí studie pro experimentální část  

Cílem studie Dantas et al. (2018) bylo otestovat faktory, které španělští tanečníci identifikují 

jako relevantní pro jejich nespokojenost se svým tělem. Na základě studie autorka vytvořila 

design experimentální části této práce pro Českou republiku.  

Výzkum proběhl na dvou tanečních konzervatořích ve Španělsku a participovalo v něm 369 

tanečníků (žen i mužů) tanečních oborů balet, moderní tanec, flamengo a španělské tance.  

Studenti vyplnili tři dotazníky, které zkoumaly nespokojenost s tělem (Body Shape 

Questionnaire), riziko přítomnosti PPP (Eating Attitudes Test – 26) a rizikové faktory, které 

jsou specifické pro baletního prostředí. Třetí jmenovaný dotazník byl tvořen otevřenou 

otázkou: „Existuje nějaký faktor v prostředí konzervatoře, který způsobuje, že se Vám Vaše 

tělo NELÍBÍ? Příklady mohou být komentáře, situace nebo vybavení v učebně.“ Studenti 

mohli uvést maximálně tři odpovědi.  

Na základě odpovědí bylo výzkumníky stanoveno 9 specifických faktorů: Zrcadla, Cvičební 

úbor, Instituce, Učitel, Spolužáci, Poškozující porovnávání, Interpretace taneční kultury, 

Asociace pozicí a pohybů s body image, Asociace technických chyb s tělesnou váhou. 

Rizikový faktor Učitel dále autoři porovnávali s výsledky v testech Eating Attitudes Test-26 

(EAT-26) a Body Shape Questionnaire (BSQ). Studenti byli rozděleni na dvě skupiny podle 

toho, zda tanečního pedagoga v dotazníku uvedli jako nejrizikovější faktor (Skupina 1) či 

nikoliv (Skupina 2). U obou skupin byly následně pomocí neparametrického t-testu (Mann-

Whitney) porovnány průměrné skóry v obou testech. Tanečníci ze Skupiny 1 měli vyšší 

průměrný skór v testu EAT-26 (11,12 vs. 6,23) i v testu BSQ (96,16 vs. 73,52). 
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Autoři uzavírají, že pochopení rizikových faktorů spojených s PPP, které existují na 

tanečních konzervatořích, a které studenti identifikovali jako ovlivňující a zvyšující 

nespokojenost s jejich tělem, je hodno zvláštního zájmu vzhledem k tomu, že jsou tanečníci 

obzvlášť náchylní k rozvoji PPP. To ospravedlňuje nezbytnost vytvořit preventivní 

programy pro tanečníky i pro učitele s cílem redukovat negativní dopad, který byl 

identifikován samotnými tanečníky, a představit nová prospěšná pravidla, která by 

studentům konzervatoře pomohla vytvořit si pozitivní body image. 

Výzkumy citované v teoretické části této práce prokazují zvýšený výskyt PPP u tanečníků. 

Dantas et al. (2018) představili výčet rizikových faktorů specifických pro baletní prostředí. 

Dle názoru autorky dosud nebyla ve větší míře zkoumána souvislost mezi jednotlivými 

specifickými faktory a PPP. Ve svém výzkumu proto autorka zkoumá, zda tyto faktory 

souvisej í s výškou skóru v EAT-26 testu. 
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II. Empirická část 

1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem výzkumu je otestovat specifické rizikové faktory baletního prostředí, které mohou 

souviset s rozvojem poruch příjmu potravy. Studie testuje, zda tyto specifické faktory mají 

u studentek tanečních konzervatoří vliv na nespokojenost s jejich tělem. Následně 

porovnává, zda tyto faktory souvisí s výškou skóru v EAT-26 testu.  

1.1 Výzkumná otázka a formulace hypotéz 

Vzhledem k tomu, že u studentek tanečních konzervatoří je vyšší riziko nespokojenosti se 

svým tělem, a tato nespokojenost je v mnoha studiích spojována s poruchami příjmu potravy 

(Dantas et al., 2018), autorka formulovala výzkumnou otázku:  

Mají studentky, u kterých příslušný faktor vyvolává nespokojenost s tělem, vyšší EAT-26 

skóre než studentky, u kterých tento faktor nespokojenost s tělem nevyvolává?  

Na základě výzkumné otázky autorka formulovala 11 hypotéz o vztahu 11 faktorů 

specifických pro baletní prostředí a skóre v EAT-26 testu:      

H1,1: Respondentky, u kterých zrcadla na sále vyvolávají nespokojenost s tělem, mají vyšší 

průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých zrcadla na sále nespokojenost s tělem 

nevyvolávají. 

H1,2: Respondentky, u kterých povinnost nosit velmi upnuté oblečení vyvolává 

nespokojenost s tělem, mají vyšší průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých tato 

povinnost nespokojenost s tělem nevyvolává. 

H1,3: Respondentky, u kterých zařízení školy6 vyvolává nespokojenost s tělem, mají vyšší 

průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých zařízení školy nespokojenost s tělem 

nevyvolává. 

H1,4: Respondentky, u kterých komentáře tanečního pedagoga k postavě vyvolávají 

nespokojenost s tělem, mají vyšší průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých tyto 

komentáře nespokojenost s tělem nevyvolávají. 

 
6 Ve studii Dantas et al. (2018) se jednalo např. o obrázky úspěšných štíhlých tanečnic na stěnách, jídelní 
automaty, dekorace a další. 
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H1,5: Respondentky, u kterých kritika spolužáků vyvolává nespokojenost s tělem, mají vyšší 

průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých kritika spolužáků nespokojenost 

s tělem nevyvolává. 

H1,6: Respondentky, u kterých porovnávání své postavy s ostatními tanečníky vyvolává 

nespokojenost s tělem, mají vyšší průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých toto 

porovnávání nespokojenost s tělem nevyvolává. 

H1,7: Respondentky, u kterých baletní ideály7 vyvolává nespokojenost s tělem, mají vyšší 

průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých baletní ideály nespokojenost s tělem 

nevyvolávají. 

H1,8: Respondentky, u kterých některé pozice a pohyby8 vyvolávají nespokojenost s tělem, 

mají vyšší průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých některé pozice a pohyby 

nespokojenost s tělem nevyvolávají. 

H1,9: Respondentky, u kterých baletní technika vyvolává nespokojenost s tělem, mají vyšší 

průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých baletní technika nespokojenost s tělem 

nevyvolává. 

H1,10: Respondentky, u kterých vážení a zápis váhy do třídní knihy vyvolává nespokojenost 

s tělem, mají vyšší průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých vážení a zápis váhy 

do třídní knihy nespokojenost s tělem nevyvolává. 

H1,11: Respondentky, u kterých strhávání známky za postavu vyvolává nespokojenost 

s tělem, mají vyšší průměrné EAT-26 skóre než respondentky, u kterých strhávání známky 

za postavu nespokojenost s tělem nevyvolává. 

  

 
7 Např. baletka musí být štíhlá. 
8 Např. vnímání tuku na bocích při úklonu, třepání stehen při skocích. 
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2 Metoda 

2.1 Výzkumný soubor 

Výzkumu se zúčastnilo 181 studentek ze čtyř z celkových pěti tanečních konzervatoří 

v České republice. Z důvodu zachování anonymity škol autorka neuvádí jména škol ani 

geografickou lokaci. V souboru jsou zastoupeny studentky všech osmi ročníků škol. 

Ročníky věkem odpovídají šesté třídě základní školy až maturitnímu ročníku.  

Největší zastoupení mají studentky čtvrtého ročníku (n = 36; 19,9 %). Nejmenší zastoupení 

mají studentky prvního (n = 14; 7,7 %) a osmého ročníku (n = 11; 6,1 %).  

Největší zastoupení studentek má Škola A (n = 83; 45,9 %), dále Škola C (n = 46; 25,4 %), 

následuje Škola B (n = 27; 14,9 %) a nejmenší zastoupení má Škola D (n = 25; 13,8 %).  

Ze 100 % tvoří výzkumný soubor ženy. 

Tabulka 1: Počet studentek dle škol a ročníků 
  

  V kolikátém jsi ročníku?     

 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem % 

Škola A 11 14 14 12 12 13 4 3 83 45,9% 

Škola B 1 0 5 8 5 1 4 3 27 14,9% 

Škola C 0 9 5 11 7 6 8 0 46 25,4% 

Škola D 2 2 3 5 3 1 4 5 25 13,8% 

Celkem 14 25 27 36 27 21 20 11 181 100% 

% 7,7% 13,8% 14,9% 19,9% 14,9% 11,6% 11,0% 6,1%   
 

2.2 Metody sběru a zpracování dat 

Zvolenou metodou sběru dat je dotazník. Autorka oslovila všech pět tanečních konzervatoří 

v České republice se žádostí o participaci ve výzkumu a svůj souhlas poskytly čtyři školy. 

Elektronický odkaz na dotazník byl zaslán vedoucím tanečních oddělení a tito jej sdíleli se 

studentkami.   

Dotazník byl z důvodu pandemie COVID-19 administrován on-line v aplikaci Formuláře 

Google. Dotazník má tři části, vyplnění celého formuláře trvá přibližně 10-15 minut.  

V první části byly respondentky ujištěny, že dotazník je anonymní, a byly požádány, aby 

odpovídaly pravdivě. Dále byly informovány, že jejich účast ve výzkumu je zcela 

dobrovolná, svou účast mohou v průběhu vyplňování dotazníku kdykoliv ukončit, a že s 

účastí ve výzkumu nejsou spojena žádná známá rizika. Pro jakékoliv případné dotazy 
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obsahoval dotazník i e-mailový kontakt na autorku výzkumu. V této části se studentky 

zařadily podle ročníku a školy. 

Druhou část dotazníku tvoří Eating Attitudes Test-26 (EAT-26). 

Třetí část tvoří autorčin dotazník na specifické rizikové faktory baletního prostředí. 

Studentky byly též dotázány na výšku a váhu pro výpočet BMI.  

2.2.1 Eating Attitudes Test-26 

Validitu EAT-26 s DSM-IV prokázali Mintz a O'Halloran (2000). Ocker et al. (2007) uvádí, 

že multivariate normality testy pro EAT-26 byly signifikantní (p <.05). Dotazník je self-

administrovaný a má 26 otázek, např.: „Mám velký strach z nadváhy“ nebo „Po jídle mám 

nutkání zvracet“ nebo „Vyhýbám se jídlu, i když mám hlad“. Odpovědi jsou zaznamenávány 

na šesti bodové Likertově škále. Hodnota 1 znamená nikdy a hodnota 6 znamená vždy. 

Transformace odpovědí probíhá následovně: U otázek 1-25 první tři možnosti (hodnoty 

1=nikdy, 2=velmi často, 3=často) znamenají skóre 0 bodů a zbývající možnosti (hodnoty 

4=občas, 5=zřídka, 6=nikdy) znamenají skóre 1, 2 a 3 body. Hodnota 4 tedy představuje 1 

bod, hodnota 5 představuje 2 body a hodnota 6 představuje 3 body. U otázky 26 je bodování 

v obráceném pořadí (6 = 3 body; 1 = 0 bodů). Celkové skóre testu EAT-26 se vypočítá jako 

součet transformovaných skórů všech 26 položek. Minimální skóre je 0 a maximální skóre 

je 78. Celkové skóre ≥ 20 představuje vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. 

Dotazník není určen k diagnóze PPP ani k nahrazení odborné konzultace. 

Dotazník EAT-26 nebyl dosud přeložen do českého jazyka a standardizován na českou 

populaci. Dotazník pro studentky autorka přeložila do českého jazyka z anglického 

originálu.  

2.2.2 Dotazník na rizikové faktory v baletním prostředí 

Dantas et al. (2018) vytvořili dotazník, ve kterém měli studenti taneční konzervatoře 

jmenovat faktory v prostředí konzervatoře, které způsobují nespokojenost s jejich tělem. 

Na základě tohoto výzkumu autorka vytvořila vlastní dotazník, který začíná otázkou: „Je na 

škole něco, kvůli čemu jsi ne/spokojená se svým tělem?“. 

Dále dotazník obsahuje 11 položek, každá položka představuje jeden specifický faktor. 

Faktory 1-9 byly použity na základě výsledku výzkumu Dantas et al. (2018). Faktory 10 a 

11 autorka přidala na základě osobní zkušenosti z baletního prostředí. 
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Tabulka 2: Seznam rizikových faktorů v baletním prostředí s komentářem 

Rizikový faktor Komentář 

1. Zrcadla na sále Zrcadly bývá zpravidla pokryta celá jedna stěna tanečního 

sálu. Během tréninku tráví studenti před zrcadly několik 

hodin denně.  

2. Povinnost nosit velmi upnuté 

oblečení 

Baletní úbor (trikot a silonky), který odhaluje celou postavu. 

3. Zařízení školy  Např. obrázky úspěšných štíhlých tanečnic na stěnách, 

jídelní automaty, dekorace a další. 

4. Komentáře tanečního pedagoga  Ty mohou být kritické vzhledem k postavě a tělesné 

hmotnosti studentek. 

5. Kritika spolužáků Komentáře spolužáků, týkající se postavy a váhy.   

6. Porovnávání své postavy s ostatními 

tanečníky 

Studenti společně tráví mnoho hodin denně na tanečních 

sálech se zrcadlovou stěnou a v upnutém baletním úboru 

v prostředí, kde je štíhlá postava předmětem profesní 

konkurence. 

7. Baletní ideály Např. baletka musí být štíhlá. 

8. Některé pozice a pohyby Např. vnímání tuku na bocích při úklonu, třepání stehen při 

skocích aj. 

9. Baletní technika Některé studentky si myslí, že pokud by byly hubenější, 

jejich baletní technika by byla lepší (vyšší výskok, snadnější 

zvedání nohou atd.).  

10. Vážení a zápis váhy do třídní knihy Na některých školách probíhá pravidelně, formou 

přepadovek. 

11. Strhávání známky za postavu Zhoršení známky na vysvědčení z některých tanečních 

předmětů o jeden stupeň kvůli nevyhovující postavě (např. 

známka za techniku a taneční projev by byla 2, na 

vysvědčení tedy studentka dostane 3).  

 

U každé položky je možné zvolit jednu či více z nabízených odpovědí: „Chtěla bych být 

hubenější“, „Bojím se přibrat“, „Nevadí mi to“, „Jsem spokojená“. Odpověď „Chtěla bych 

být hubenější“ a/nebo „Bojím se přibrat“, je přiřazena do skupiny Vadí (faktor vyvolává 

nespokojenost s tělem). Odpověď „Nevadí mi to“ a/nebo „Jsem spokojená“, je přiřazena do 

skupiny Nevadí (faktor nevyvolává nespokojenost s tělem). Odpovědi, které si protiřečí, jsou 

přiřazeny do skupiny Ambivalentní. Jedná se například o kombinaci odpovědí „Jsem 

spokojená“ a „Chtěla bych být hubenější“ u stejné položky. 
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Dotazník v závěru obsahuje i položku Jiné, u které je nutné v případě odpovědí „Chtěla bych 

být hubenější“ a/nebo „Bojím se přibrat“ odpověď dále písemně rozvést.  

Zdůvodnění formulace odpovědí 

Tanečnice může být nespokojená se svým tělem i z důvodů, které nesouvisejí s PPP, např. 

proto, že je příliš vysoká, má malý nárt či nemá dostatečné vytočení v kyčelním kloubu. 

Proto autorka nabídla u položek dvě varianty odpovědí cílených na štíhlost. Odpověď 

redukovaná jen na „Chtěla bych být hubenější“ by eliminovala dívky, které jsou se svojí 

aktuální váhou spokojené, ale mají strach, že by mohly přibrat, a o tuto svoji silnou stránku 

přijít. Naopak redukce odpovědi pouze na „Bojím se přibrat“ by eliminovala dívky, které 

sice nepřibírají a přírůstku váhy se nebojí, ale jsou nespokojené se svojí aktuální tělesnou 

hmotností, která se jim nedaří snížit.   

2.3 Analýza dat 

Pro analýzu výsledků byla použita deskriptivní statistika a One-Way-ANOVA9. Výpočty 

byly provedeny na hladině významnosti 0,05. Data byla zpracována ve statistickém software 

Jamovi. Slovní odpovědi pro faktor Jiné byly podrobeny kvalitativní obsahové analýze.  

Autorka nejprve vypočítala EAT-26 skóre pro každou studentku. Z těchto hodnot byla 

vytvořena frekvenční tabulka podle toho, zda studentky dosáhly celkového skóre menší či 

větší než nebo rovno 20. Skóre 20 a více představuje vysoké riziko přítomnosti PPP. 

Za druhé, bylo vypočítáno průměrné EAT-26 skóre studentek jednotlivých škol a průměrné 

EAT-26 skóre pro studentky za každý ročník samostatně. Pro porovnání průměrů mezi 

školami a ročníky autorka provedla test One-Way-ANOVA. Dále byl vytvořen histogram 

rozložení EAT-26 skóre jednotlivých studentek v každém ročníku samostatně.   

Za třetí, byly vytvořeny frekvenční tabulky pro každý rizikový faktor samostatně. Vždy byl 

vypočítán počet a procento studentek, které patří do skupin Vadí, Nevadí a Ambivalentní. 

Dále byl vypočítán průměrný EAT-26 skór každé skupiny pro příslušný rizikový faktor.  

 
9 Výzkumný soubor nemá normální rozdělení, proto byl k ověření výsledku nejprve použit Kruskal-Wallis 
neparametrický test. Vzhledem k tomu, že výzkumný vzorek je dostatečně velký a obsahuje intervalové 
proměnné, použila pro přehlednější prezentaci výsledků autorka přesnější parametrický test One-Way 
ANOVA, který pracuje s průměrnými hodnotami. Výsledky obou testů jsou shodné. Levenův test prokázal u 
většiny faktorů shodnost rozptylu, vzorek má tedy podobnou varianci. 
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Za čtvrté, byla provedena One-Way-ANOVA pro porovnání rozdílů v průměrné hodnotě 

EAT-26 skórů mezi skupinami Vadí, Nevadí a Ambivalentní. Pro každý výpočet byl též 

proveden test pro shodu rozptylů (Levene‘s) a Post-Hoc Test (Tukey).  

Za páté, odpovědi pro faktor Jiné byly na základě kvalitativní obsahové analýzy rozčleněny 

podle obsahu a postoje.   
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3 Prezentace výsledků a závěry 

Průměrné EAT-26 skóre všech studentek je 16,66 při směrodatné odchylce 12,25. Nejvyšší 

hodnota je 59 a nejnižší hodnota 0. Z celkového počtu 181 studentek jich 62 (34,3 %) 

dosahuje 20 a více bodů v EAT-26 testu10.    

 

Tabulka 3: Popisná statistika EAT-26 skóre 

Průměr 16,66 

Chyba střední hodnoty 0,91 

Medián 14 

Modus 5 

Směr. Odchylka 12,25 

Minimum 0 

Maximum 59 

Počet 181 

 
Tabulka 4: EAT-26 skóre u studentek 
dle hraniční hodnoty  

EAT-26 skóre Počet % 

< 20 119 65,7 % 

≥ 20 62 34,3 % 

Celkem 181 100 % 

 

3.1 EAT-26 skóre dle škol a ročníků 

Průměrné skóre na jednotlivých školách nevykazuje statisticky významný rozdíl (F=1,95; 

p=0,123).  

Tabulka 5: One-Way ANOVA (Fisher's) pro 
průměrné EAT-26 skóre podle Školy 

  

  F df1 df2 p 

EAT-26 1,95 3 177 0.123 

          

Škola N Průměr SD SE 

Škola A 83 15,5 11,3 1,24 

Škola B 27 16,0 13,3 2,56 

Škola C 46 20,3 13,3 1,96 

Škola D 25 14,6 11,3 2,26 

 

 

 
10 Autorka si je vědoma závažnosti zdravotních rizik plynoucích z těchto dat a upozorní na ně příslušné školy. 
Anonymita výzkumu znemožňuje identifikaci jednotlivých studentek. 
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Graf 1: Průměrné EAT-26 skóre podle Škol včetně intervalu spolehlivosti (95 % CI) 

 

 

Průměrné skóre v jednotlivých ročnících nevykazuje statisticky významný rozdíl (F=1,87; 

p=0,078). 

 
Tabulka 6: One-Way ANOVA (Fisher's) pro 
průměrné EAT-26 skóre podle ročníku 

  

  F df1 df2 p 

EAT-26 1,87 7 173 0.078 

     
Ročník N Průměr SD SE 

1 14 10,8 8,82 2,36 

2 25 13,0 10,67 2,13 

3 27 13,2 8,57 1,65 

4 36 20,0 14,39 2,40 

5 27 18,7 12,25 2,36 

6 21 19,9 14,68 3,20 

7 20 17,6 10,35 2,31 

8 11 17,1 14,10 4,25 
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Graf 2: Průměrné EAT-26 skóre podle ročníků včetně intervalu spolehlivosti (95 % CI) 

 

 
Graf 3: Histogram a hustota EAT-26 skóre podle ročníku 
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3.2 EAT-26 skóre a rizikové faktory 

U všech rizikových faktorů byla prokázána statisticky významná souvislost mezi faktorem 

a výškou EAT-26 skóre. Faktory Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky (N=127; 

70,2 %), Baletní ideály (N=117; 64,6 %) a Zrcadla na sále (N=113; 62,4 %) vyvolávají 

nespokojenost s tělem u nejvyššího počtu studentek. Devět z jedenácti faktorů vyvolává 

nespokojenost s tělem u více než poloviny studentek. Nejvyšší průměrné EAT-26 skóre u 

skupiny Vadí bylo dosaženo u faktoru Zařízení školy (29,10). Tento faktor vyvolává 

nespokojenost s tělem jen u 9,9 % studentek (n=18).  

 
Tabulka 7: Frekvence rizikových faktorů a průměrné EAT-26 skóre (n; (EAT-26); %) 

  

  Vadí Nevadí Ambivalentní 

Zrcadla na sále 
113 

(20,62) 
62,4% 

  

58 
(9,62) 

32,0% 
  

10 
(12,70) 

5,5% 
  

Povinnost nosit velmi upnuté oblečení 
105 

(21,10) 
58,0%  

68 
(10,30) 

37,6%  
8  

(12,10) 
4,4%  

Zařízení školy 
18 

(29,10) 
9,9% 

161 
(15,20) 

89,0% 
2 

(20,00) 
1,1% 

Komentáře tanečního pedagoga 
91 

(20,70) 
50,3% 

84 
(12,20) 

46,4% 
6 

(18,20) 
3,3% 

Kritika spolužáků 
56 

(23,50) 
30,9% 

123 
(13,50) 

68,0% 
2 

(18,50) 
1,1% 

Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky 
127 

(19,79) 
70,2% 

49 
(8,27) 

27,1% 
5 

(19,40) 
2,8% 

Baletní ideály 
117 

(20,43) 
64,6% 

62 
(9,73) 

34,3% 
2 

(11,00) 
1,1% 

Některé pozice a pohyby 
112 

(19,99) 
61,9% 

64 
(11,44) 

35,4% 
5 

(8,80) 
2,8% 

Baletní technika 
102 

(20,50) 
56,4% 

76 
(11,10) 

42,0% 
3 

(27,00) 
1,7% 

Vážení a zápis váhy do třídní knihy 
109 

(19,60) 
60,2% 

69 
(11,40) 

38,1% 
3 

(30,70) 
1,7% 

Strhávání známky za postavu 
109  

(19,60) 
60,2% 

69 
(12,10) 

38,1% 
3 

(15,00) 
1,7% 

Jiné 
61 

23,70) 
33,7% 

115 
(12,90) 

63,5% 
5 

(17,60) 
2,8% 
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3.2.1 Rizikový faktor Zrcadla na sále 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=19,2; p <,001). Studentky, u kterých Zrcadla na sále vyvolávají nespokojenost s tělem 

(n=113), mají průměrné EAT-26 skóre 20,62, což je nad hraniční hodnotou 20 signalizující 

vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u kterých Zrcadla na sále 

nevyvolávají nespokojenost s tělem (n=58), mají průměrné EAT-26 skóre 9,62. Průměrné 

EAT-26 skóre u studentek s Ambivalentním postojem (n=10) je 12,70. Post-Hoc Test 

vykázal statisticky významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p <,001) a nevykázal 

statisticky významný rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím dvěma (p=0,701 resp. 

p=0,083). 

Tabulka 8: Zrcadla na sále     

Skupina N Průměr SD SE 

Nevadí 58 9,62  7,97  1,05  

Vadí 113 20,62 12,55  1,18  

Ambivalentní 10 12,70 10,33 3,27 

 

Tabulka 9: Test for Equality of Variances (Levene's) 

  F df1 df2 P 

EAT-26 skóre  6,95  2  178  0,001  

 Graf 4: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Zrcadla na sále včetně intervalu spolehlivosti (95 % CI) 
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Tabulka 10: Tukey Post-Hoc Test – EAT-26 skóre     

    Nevadí Vadí Ambivalentní 

Nevadí Mean difference — -11,0 -3,08 
 p-value — < ,001 0,701 

Vadí Mean difference  — 7,92 
 p-value  — 0,083 

Ambivalentí Mean difference   — 

  p-value     — 

Pozn.: Pro další faktory již nebudou zobrazovány tabulky Tukey Post-Hoc testu ani Levenova testu pro 

shodnost rozptylů. Výsledky budou uvedeny v textu.   
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3.2.2 Rizikový faktor Povinnost nosit velmi upnuté oblečení 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=19,9; p <,001). Studentky, u kterých Povinnost nosit velmi upnuté oblečení vyvolává 

nespokojenost s tělem (n=105), mají průměrné EAT-26 skóre 21,10 (n=105), což je nad 

hraniční hodnotou 20 signalizující vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. 

Studentky, u kterých (faktor) Povinnost nosit velmi upnuté oblečení nevyvolává 

nespokojenost s tělem (n=68), mají průměrné EAT-26 skóre 10,30. Průměrné EAT-26 skóre 

u studentek s Ambivalentním postojem (n=8) je 12,10. Post-Hoc Test vykázal statisticky 

významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p <,001) a nevykázal statisticky významný 

rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím dvěma (p=0,904 resp. p=0,075). 

 

Tabulka 11: Povinnost nosit velmi upnuté oblečení 

Skupina N Průměr SD SE 

Nevadí 68 10,30  8,51  1,03  

Vadí 105 21,10  12,73  1,24  

Ambivalentní 8 12,10 7,41 2,62 

 

Graf 5: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Povinnost nosit velmi upnuté oblečení včetně intervalu 
spolehlivosti (95 % CI)  
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3.2.3 Rizikový faktor Zařízení školy 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=11,7; p <,001). Studentky, u kterých Zařízení školy vyvolává nespokojenost s tělem 

(n=18), mají průměrné EAT-26 skóre 29,10, což je nad hraniční hodnotou 20 signalizující 

vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u kterých Zařízení školy 

nevyvolává nespokojenost s tělem (n=161), mají průměrné EAT-26 skóre 15,20. Průměrné 

EAT-26 skóre u studentek s Ambivalentním postojem (n=2) je 20,0. Post-Hoc Test vykázal 

statisticky významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p <,001) a nevykázal statisticky 

významný rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím dvěma (p=0,831 resp. p=0,543). 

 

Tabulka 12: Zařízení školy 

Skupina  N Průměr SD SE 

Nevadí 161 15,20  11,28  0,89  

Vadí 18 29,10  14,16  3,34  

Ambivalentní 2 20,00 9,90 7,00  

 

 Graf 6: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Zařízení školy včetně intervalu spolehlivosti (95 % CI) 

 

  



32 

 

3.2.4 Rizikový faktor Komentáře tanečního pedagoga 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=11,8; p <,001). Studentky, u kterých Komentáře tanečního pedagoga vyvolávají 

nespokojenost s tělem (n=91), mají průměrné EAT-26 skóre 20,70, což je nad hraniční 

hodnotou 20 signalizující vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u 

kterých Komentáře tanečního pedagoga nevyvolávají nespokojenost s tělem (n=84), mají 

průměrné EAT-26 skóre 12,20. Průměrné EAT-26 skóre u studentek s Ambivalentním 

postojem (n=6) je 18,20. Post-Hoc Test vykázal statisticky významný rozdíl mezi skupinami 

Vadí a Nevadí (p <,001) a nevykázal statisticky významný rozdíl Ambivalentní skupiny proti 

zbývajícím dvěma (p=0,442 resp. p=0,864). 

Tabulka 13: Komentáře tanečního pedagoga 

Skupina  N Průměr SD SE 

Nevadí 84 12,20  9,65  1,05  

Vadí 91 20,70  13,11  1,37  

Ambivalentní 6 18,20 11,48 4,69  

 

Graf 7: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Komentáře tanečního pedagoga včetně intervalu spolehlivosti 

(95 % CI) 
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3.2.5 Rizikový faktor Kritika spolužáků 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=14,6; p <,001). Studentky, u kterých Kritika spolužáků vyvolává nespokojenost s tělem 

(n=56), mají průměrné EAT-26 skóre 23,50, což je nad hraniční hodnotou 20 signalizující 

vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u kterých Kritika spolužáků 

nevyvolává nespokojenost s tělem (n=123), mají průměrné EAT-26 skóre 13,50. Průměrné 

EAT-26 skóre u studentek s Ambivalentním postojem (n=2) je 18,50. Post-Hoc Test vykázal 

statisticky významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p <,001) a nevykázal statisticky 

významný rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím dvěma (p=0,815 resp. p=0,818). 

 

Tabulka 14: Kritika spolužáků 

Skupina  N Průměr SD SE 

Nevadí 123 13,50  10,33  0,93  

Vadí 56 23,50  13,59  1,82  

Ambivalentní 2 18,50 6,36 4,50  

 

 Graf 8: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Kritika spolužáků včetně intervalu spolehlivosti (95 % CI) 
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3.2.6 Rizikový faktor Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=18,9; p <,001). Studentky, u kterých Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky 

vyvolává nespokojenost s tělem (n=127), mají průměrné EAT-26 skóre 19,79, což je těsně 

pod hraniční hodnotou 20 signalizující vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. 

Studentky, u kterých Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky nevyvolává 

nespokojenost s tělem (n=49), mají průměrné EAT-26 skóre 8,27. Průměrné EAT-26 skóre 

u studentek s Ambivalentním postojem (n=5) je 19,40. Post-Hoc Test vykázal statisticky 

významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p <,001) a nevykázal statisticky významný 

rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím dvěma (p=0,089 resp. p=0,997). 

 

Tabulka 15: Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky 

Skupina  N Průměr SD SE 

Nevadí 49 8,27  5,85  0,84  

Vadí 127 19,79  12,60  1,12  

Ambivalentní 5 19,40 12,82 5,73  

 

Graf 9: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky včetně intervalu 

spolehlivosti (95 % CI) 
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3.2.7 Rizikový faktor Baletní ideály 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=18,8; p <,001). Studentky, u kterých Baletní ideály vyvolávají nespokojenost s tělem 

(n=117), mají průměrné EAT-26 skóre 20,43, což je nad hraniční hodnotou 20 signalizující 

vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u kterých Baletní ideály 

nevyvolává nespokojenost s tělem (n=62), mají průměrné EAT-26 skóre 9,73. Průměrné 

EAT-26 skóre u studentek s Ambivalentním postojem (n=2) je 11,0. Post-Hoc Test vykázal 

statisticky významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p <,001) a nevykázal statisticky 

významný rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím dvěma (p=0,986 resp. p=0,466). 

 

Tabulka 16: Baletní ideály 

Skupina  N Průměr SD SE 

Nevadí 62 9,73  8,26  1,05  

Vadí 117 20,43  12,49  1,15  

Ambivalentní 2 11,00 8,49 6,00  

 

Graf 10: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Baletní ideály včetně intervalu spolehlivosti (95 % CI) 
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3.2.8 Rizikový faktor Některé pozice a pohyby 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=12,4; p <,001). Studentky, u kterých Některé pozice a pohyby vyvolávají nespokojenost 

s tělem (n=112), mají průměrné EAT-26 skóre 20,0, což je na hraniční hodnotě 20 

signalizující vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u kterých 

Některé pozice a pohyby nevyvolávají nespokojenost s tělem (n=64), mají průměrné EAT-

26 skóre 11,44. Průměrné EAT-26 skóre u studentek s Ambivalentním postojem (n=5) je 

8,80. Post-Hoc Test vykázal statisticky významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p 

<,001) a nevykázal statisticky významný rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím 

dvěma (p=0,875 resp. p=0,089). 

 

Tabulka 17: Některé pozice a pohyb 

Skupina N Průměr SD SE 

Nevadí 64 11,44  10,51  1,31  

Vadí 112 19,99  12,28  1,16  

Ambivalentní 5 8,80 3,03 1,36  

 

Graf 11: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Některé pozice a pohyby včetně intervalu spolehlivosti (95 % CI) 
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3.2.9 Rizikový faktor Baletní technika 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=16,3; p <,001). Studentky, u kterých Baletní technika vyvolává nespokojenost s tělem 

(n=102), mají průměrné EAT-26 skóre 20,50, což je nad hraniční hodnotou 20 signalizující 

vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u kterých Baletní technika 

nevyvolává nespokojenost s tělem (n=76), mají průměrné EAT-26 skóre 11,10. Průměrné 

EAT-26 skóre u studentek s Ambivalentním postojem (n=3) je 27,0. Post-Hoc Test vykázal 

statisticky významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p <,001) a nevykázal statisticky 

významný rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím dvěma (p=0,047 resp. p=0,591). 

 

Tabulka 18: Baletní technika 

Skupina  N Průměr SD SE 

Nevadí 76 11,10  8,57  0,98  

Vadí 102 20,50  12,99  1,29  

Ambivalentní 3 27,00 12,00 6,93  

 

 

Graf 12: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Baletní technika včetně intervalu spolehlivosti (95 % CI) 
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3.2.10 Rizikový faktor Vážení a zápis váhy do třídní knihy 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=12,7; p <,001). Studentky, u kterých Vážení a zápis váhy do třídní knihy vyvolává 

nespokojenost s tělem (n=109), mají průměrné EAT-26 skóre 19,60, což je těsně pod 

hraniční hodnotou 20 signalizující vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. 

Studentky, u kterých Vážení a zápis váhy do třídní knihy nevyvolává nespokojenost s tělem 

(n=69), mají průměrné EAT-26 skóre 11,40. Průměrné EAT-26 skóre u studentek 

s Ambivalentním postojem (n=3) je 30,70. Post-Hoc Test vykázal statisticky významný 

rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí (p <,001), dále vykázal statisticky významný rozdíl 

Ambivalentní skupiny proti skupině Nevadí (p=0,014) a nevykázal statisticky významný 

rozdíl proti skupině Vadí (p=0,229). 

 

Tabulka 19: Vážení a zápis váhy do třídní knihy   

Skupina  N Průměr SD SE 

Nevadí 69 11,40  10,01  1,21  

Vadí 109 19,60  12,47  1,19  

Ambivalentní 3 30,70 4,73 2,73  

 

Graf 13: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Vážení a zápis váhy do třídní knihy včetně intervalu 

spolehlivosti (95 % CI) 
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3.2.11 Rizikový faktor Strhávání známky za postavu 

Rozdíl v průměrné hodnotě EAT-26 skóre mezi třemi skupinami je statisticky významný 

(F=8,7; p <,001). Studentky, u kterých Strhávání známky za postavu vyvolává nespokojenost 

s tělem (n=109), mají průměrné EAT-26 skóre 19,60, což je těsně pod hraniční hodnotou 20 

signalizující vysoké riziko přítomnosti poruchy příjmu potravy. Studentky, u kterých 

Strhávání známky za postavu nevyvolává nespokojenost s tělem (n=69), mají průměrné 

EAT-26 skóre 12,01. Průměrné EAT-26 skóre u studentek s Ambivalentním postojem (n=3) 

je 15,0. Post-Hoc Test vykázal statisticky významný rozdíl mezi skupinami Vadí a Nevadí 

(p <,001) a nevykázal statisticky významný rozdíl Ambivalentní skupiny proti zbývajícím 

dvěma (p=0,907 resp. p=0,782). 

Tabulka 20: Strhávání známky za postavu   

Skupina  N Průměr SD SE 

Nevadí 69 12,10  10,32  1,24  

Vadí 109 19,60  12,64  1,21  

Ambivalentní 3 15,00 8,00 4,62  

  

Graf 14: Průměrné EAT-26 skóre podle faktoru Strhávání známky za postavu včetně intervalu spolehlivosti 

(95 % CI) 
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3.2.12 Levenův test 

Levenův test pro shodnost rozptylu byl splněn u faktorů Zrcadla na sále (F=6,95; p=0,001), 

Povinnost nosit velmi upnuté oblečení (F=6,99; p=0,001), Komentáře tanečního pedagoga 

(F=4,21; p=0,016), Kritika spolužáků (F=4,53; p=0,012), Porovnávání své postavy s 

ostatními tanečníky (F=12,3; p <,001), Baletní ideály (F=6,82; p=0,001), Některé pozice a 

pohyby (F=4,21; p=0,016) a Baletní technika (F=6,47; p=0,002). 

Test nebyl splněn u faktorů Zařízení školy (F=1,55; p=0,216), Vážení a zápis váhy do třídní 

knihy (F=2,73; p=0,068), Strhávání známky za postavu (F=2,51; p=0,084). 

3.2.13 Kvalitativní obsahová analýza rizikového faktoru Jiné 

Na základě obsahové analýzy byly kvalitativně relevantní tři nové faktory: Tanec 

s partnerem11, Zkoušení starších kostýmů a Nemožnost vystupovat na jevišti při nesplnění 

estetického kritéria štíhlosti. K těmto faktorům se vztahovaly čtyři odpovědi12:  

„Zkoušení starších kostýmů, výběr partnerky k našemu jedinému 

spolužákovi.“ 

„Vzhledem k mé výšce mám problém s partneřinou13 a není příjemné nechat 

se zvedat s tímto pocitem.“ 

„Protože nejsem spokojená se svým tělem a mám pocit  že nejsem dost štíhlá 

na to aby mě nechali vystupovat apod. Tento rok mi učitelé řekli že mě měli 

problém dát na jeviště jenom kvůli postavě ale tanec se jim líbil, takže nevím 

co si mám o tom myslet a hlavně moc to člověku sebevědomí nezvedne.“ 

„Bojím se přibírání. Už teď mám nadváhu a nemůžu kvůli tomu vystupovat 

na jevišti. Tak moc se snažím zhubnout (protože to ze jsem ,,oplacana “ 

slyším pořad ), ale nejde mi to. Naopak bych řekla ze stresem mi to jde víc a 

víc nahoru.“ 

Další nové faktory již dívky v této sekci dotazníku nezmínily.  

 
11 Školní předmět tanec s partnerem, jehož součástí jsou i zvedané figury. 
12 Ponecháno bez opravy gramatických chyb 
13 Tanec s partnerem 
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Odpovědi u 26 studentek pouze jinými slovy přeformulovaly již nabízené faktory nebo je 

hlouběji komentovaly.  Nejčastěji se vyjadřovaly k faktoru Baletní ideály (n=9) a Komentáře 

tanečního pedagoga (n=7), například: 

„Nikdy jsem neměla ideální postavu na baletku protože  nejsem dost hubená.“  

„Myslím si o sobě že jsem na baletku moc "macatá" a nemám se moc ráda.“ 

„Když se koukám na poměry, kolik mají vážit dívky v Rusku.“ 

„Vadí mi, že nás profesoři porovnávají postavově.“ 

„Nesmyslný tlak, který škola vytváří na vzhled postavy, nehodnotí snahu a 

výsledek, jen vzhled.“ 

Odpovědi u 20 studentek byly zařazeny do kategorie „Bez specifického faktoru baletního 

prostředí“. Z nich pak 14 pouze komentovalo nespokojenost s tělem. Například: 

„No od přírody mám velké boky, a právě toho se bojím že mi to dělá velký 

zadek.Tak když nebudu moc jíst tak si myslím že to bude lepší.“ 

„Chtěla bych se aspoň jednou cítit dobře a neřešit postavu. I když zhubnu, 

stejně nejsem spokojená. Pořád se vidím tlustá.“ 

„Chtěla bych mít hubenější stehna a vlastně celkově bych chtěla trochu 

zhubnout.“ 

„Chtěla bych mít aspoň 50kg, jelikož si myslím, že to je tak akorát váha na 

mojí výšku.“ 

Další odpovědi v této kategorii komentovaly ideál štíhlosti bez vazby na baletní prostředí, 

obavy spojené s tělesným vývinem či negativní pocity hodnocení ostatními (generalizující, 

ne přímo vztažené k baletu). 

U každé odpovědi autorka přiřadila subjektivně vnímanou emoční intenzitu sdělení na 5 

úrovních: pozitivní, neutrální, vadí, velmi vadí, nešťastná. Pozitivně či neutrálně se vyjádřilo 

15 % dívek, negativně pak 85 %. Studentky, které se vyjadřovaly nejvíce kriticky či 

emotivně, dosahovaly vyššího průměrného EAT-26 skóre.  
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Tabulka 21: Rozbor odpovědí pro faktor Jiné    

Popis  
Počet 

odpovědí % 
Průměrné 

EAT-26 skóre 

Počet odpovědí k faktoru Jiné 46 100 % 22,35 

    
Přiřazení k rizikovému faktoru    
Baletní ideály 9 20 % 24,27 

Baletní technika 1 2 % 19,00 

Bez specifického faktoru baletního prostředí 20 43 % 23,20 

Komentáře tanečního pedagoga 7 15 % 21,10 

Nový 4 9 % 24,25 

Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky 4 9 % 15,11 

Všechny faktory 1 2 % 21,00 

    
Kategorie "Bez specifického faktoru baletního prostředí" 
s upřesněním    

Ideál štíhlosti 2 4 % 34,00 

Nespokojenost s tělem 14 30 % 22,13 

Pocit hodnocení ostatními 2 4 % 12,00 

Bez upřesnění 1 2 % 36,00 

Tělesné zrání 1 2 % 20,00 

    
Postoj plynoucí z komentáře    

Neutrální 6 13 % 21,67 

Pozitivní 1 2 % 11,00 

Vadí 26 57 % 19,31 

Velmi vadí 4 9 % 28,50 

Nešťastná 9 20 % 30,11 

Dodatečné volné komentáře v závěru dotazníku již nepřinesly nové poznatky relevantní pro 

tento výzkum, a proto zde nejsou dále analyzovány. Některé relevantní komentáře jsou 

použity v diskusi.  

3.3 Závěry 

Všech 11 hypotéz bylo potvrzeno na hladině významnosti p <,001. Rozdíl v průměrné 

hodnotě EAT-26 skóre mezi skupinami je u jednotlivých faktorů statisticky významný. 

Studentky, u kterých příslušný faktor vyvolává nespokojenost s tělem, mají průměrné EAT-

26 skóre vyšší než studentky, u kterých tento faktor nespokojenost s tělem nevyvolává. 

Průměrné EAT-26 skóre u skupiny Vadí se pohybuje okolo nebo nad hraniční hodnotou 20 

u všech zkoumaných faktorů. 

Kvalitativní obsahová analýza odpovědí pro rizikový faktor Jiné odhaluje další tři specifické 

faktory a poukazuje na závažnost problematiky.    
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4 Diskuse 

Výzkumná otázka: Mají studentky, u kterých příslušný faktor vyvolává nespokojenost s tělem, 

vyšší EAT-26 skóre než studentky, u kterých tento faktor nespokojenost s tělem nevyvolává?  

Byla prokázána statisticky významná souvislost mezi výškou EAT-26 skóru a všemi 

jedenácti zkoumanými specifickými faktory. Dívky, u kterých příslušný faktor vzbuzuje 

nespokojenost s jejich tělem, dosahují statisticky významně vyššího skóre v EAT-26 testu 

než dívky, kterým tento faktor nevadí.  

Průměrné EAT-26 u skupiny Vadí se pohybuje od 19,6 do 29,1 u jednotlivých faktorů. Tato 

skupina se tedy pohybuje okolo kritické hodnoty 20 značící zvýšené riziko přítomnosti PPP. 

Průměrné EAT-26 u skupiny Nevadí se pohybuje od 8,3 do 15,2 u jednotlivých faktorů.  

Tento výsledek považuje autorka za důležitý za dvou důvodů: 

Za prvé, pokud příslušný faktor vzbuzuje nespokojenost s tělem, pohybuje se průměrné EAT-

26 skóre okolo kritické hodnoty 20 bodů. Tomuto faktoru je tedy důležité věnovat pozornost.  

Za druhé, statisticky významná souvislost se prokázala u všech 11 zkoumaných specifických 

faktorů baletního prostředí, ne pouze u některých. Tento výsledek ukazuje na důležitost 

specifických environmentálních vlivů tohoto prostředí, na které dosavadní výzkum nekladl 

důraz, přestože zvýšený výskyt PPP u baletek byl opakovaně prokázán. 

Některé dívky u některých faktorů odpověděly ambivalentně. Z nabízených odpovědí 

zvolily protichůdné kombinace. Například u faktoru Zrcadlo na sále uvedly: „Chtěla bych 

být hubenější“ a „Jsem spokojená“. Tyto ambivalentní případy nejsou dále zkoumány ze 

dvou důvodů. Za prvé, jedná se o nízký počet případů. Za druhé, pro pochopení příčin14 

těchto odpovědí by bylo nutný provést osobní rozhovor, který vzhledem k formátu výzkumu 

(online dotazník) a anonymitě nebyl možný.   

Rozdíl mezi školami nebyl statisticky významný, což poukazuje na problém spíše v baletním 

prostředí obecně než na problém konkrétní školy. 

Z celkového počtu 181 studentek jich 62 (34,3 %) dosahuje kritické hodnoty 20 a více bodů 

v testu EAT-26. Podobně i ve studii autorů Garner a Garfinkel (1980) dosáhlo kritické 

hodnoty 37,7 % tanečnic. Klinický rozhovor potvrdil primární anorexii u 6,5 % dívek.  

 
14 Např. nepozornost, nepochopení otázky, vtip nebo opravdová ambivalence 
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4.1   Rozbor specifických rizikových faktorů 

Z jedenácti zkoumaných faktorů jich devět vyvolává nespokojenost s tělem u padesáti a více 

procent studentek. Rizikové faktory jsou seřazeny v tabulce podle počtu studentek, které 

odpověděly, že příslušný faktor vzbuzuje nespokojenost s jejich tělem (skupina Vadí). 

Tabulka 22: Pořadí rizikových faktorů u skupiny Vadí 

 
  Skupina Vadí  

 n %  

Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky 127 70,2 %  

Baletní ideály 117 64,6 %  

Zrcadla na sále 113 62,4 %  

Některé pozice a pohyby 112 61,9 %  

Vážení a zápis váhy do třídní knihy 109 60,2 %  

Strhávání známky za postavu 109 60,2 %  

Povinnost nosit velmi upnuté oblečení 105 58,0 %  

Baletní technika 102 56,4 %  

Komentáře tanečního pedagoga 91 50,3 %  

Kritika spolužáků 56 30,9 %  

Zařízení školy 18 9,9 %  

 

Nejčastěji zvolený faktor je Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky (n=127; 70,2 %). 

Průměrné EAT-26 skóre je 19,79 vs. 8,27 u studentek, kterým porovnávání nevadí. Druhým 

nejčastěji jmenovaným faktorem byly Baletní ideály (n=117; 64,6 %). Průměrné EAT-26 

skóre je 20,43 vs. 9,73 u studentek, kterým ideály nevadí.  

Tanec je umění založené na práci s tanečníkovým tělem. Požadavky na estetické ideály jsou 

v baletu velmi vysoké. Tzv. „jevištní vzhled“ je součástí kritérií u talentových zkoušek pro přijetí 

na konzervatoř a je hodnocen po celou dobu studia. Každá baletka si je vědoma estetických 

ideálů, které jsou baletním světem definované, a je pro ni zpravidla velmi důležité tyto 

požadavky naplňovat. Zvýšená kontrola svého vzhledu není jen projevem snahy dosáhnout 

určitého ideálu krásy, jako tomu může být u netanečníků, ale jedná se o snahu naplnit podmínky 

nezbytné pro profesní úspěch. Porovnávání svých tělesných proporcí s ostatními tanečníky tak 

může být pragmatickým ověřováním své konkurenceschopnosti na trhu práce.  

Prvním kritériem hodnocení je štíhlost. Nejedná se jen o počet kilogramů15, hodnotu BMI či 

poměr tělesného tuku a svalů, ale zejména o vizuální hodnocení štíhlosti. Pokud má dívka 

 
15 Nepsané pravidlo ideální váhy do 50 kg bez ohledu na výšku. 
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např. široká ramena či velké svaly na stehnech, ohrožuje to její kariéru, i pokud je její tělesná 

váha nízká či pokud má minimální procento tuků v těle. Jedna ze studentek například uvedla 

do komentáře:  

„Typ tréninku - často bývá velmi silově náročný a spíš se bojím nabírat další 

svalovou hmotu, která už není potřeba.“ 

Celá tělesná konstituce by podle baletních ideálů měla být co nejútlejší: úzká ramena, 

hrudník, pánev, štíhlý pas, malá ňadra. Na nohách a hýždích by mělo být málo tuku, ale i 

svaly by měly být štíhlé a dlouhé, aby opticky nerozšiřovaly např. linku nohy. Stejně tak 

paže mají působit štíhlým, elegantním dojmem, podkožní tuk i svaly působí rušivě. 

Stejně důležité jsou vrozené dispozice pro technické provádění prvků, např. vytočení kyčlí, 

velikost nártu či pružnost páteře. Tyto dispozice rovněž mohou vést k nespokojenosti 

s tělem, ale nelze je ovlivnit manipulací s jídlem a není známo, že by tato kritéria souvisela 

s rozvojem PPP. Přesto je důležité brát při práci s baletkami tato kritéria v potaz, aby nedošlo 

k záměně otázky na nespokojenost s tělem ve smyslu tělesné váhy a tělesných dispozic pro 

baletní techniku.   

V pořadí třetím nejhůře hodnoceným faktorem jsou Zrcadla na sále, nespokojenost s tělem 

vzbuzuje u 62,4 % studentek (n=113). Průměrné EAT-26 skóre je 20,62 vs. 9,62 u studentek, 

kterým zrcadla nevadí. U tohoto faktoru odpovědělo ambivalentně nejvíce studentek (n=10; 

5,5 %; EAT-26 skóre =12,70). 

Dosažení kvalitního tanečního projevu je cílem každého tanečníka a vyžaduje neustálou 

kontrolu celého těla. Zrcadlové stěny na tréninkových sálech dávají tanečníkovi zpětnou 

vazbu a umožňují mu korigovat svůj pohybový projev. Prvky baletní techniky jsou velice 

přísně hodnoceny. Každá pozice a každý pohyb má přesně definované postavení každé části 

těla16. Důležitou roli zrcadel pro výuku zdůraznil Radell, Adame, & Cole (2004).  Trénink 

zpravidla probíhá 5x – 6x týdně několik hodin každý den. Baletky tak tráví denně před 

zrcadlem mnohonásobně více času než běžná populace.  

Přítomnost zrcadel na tanečním sále je jedním z nejvíce studovaných faktorů v odborné 

literatuře.  Některé studie poukazují na skutečnost, že přítomnost zrcadel na sále přispívá ke 

 
16 Např. při zvednutí nohy vzad se nehodnotí jen výška dolní končetiny nad zemí, ale také správné vytočení 
nohy, propnutí kolene a špičky pracující (zvedané) i stojné nohy, dále postavení trupu, žeber vůči oběma 
nohám, pozice ramen, paží, loktů, zápěstí i všech prstů na rukou, protažení krku a úhel brady vůči krku, směr 
natočení hlavy a další. 
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špatnému body image (Deaborn, Harring, Young, & O’Rouke, 2006; Radell, Keneman, 

Adame, & Cole, 2014).  

S možností technické kontroly souvisí také cvičební úbor. U rizikového faktoru Povinnost nosit 

velmi upnuté oblečení nespokojenost s tělem vyjádřilo 58,0 % studentek (n=105). Průměrné 

EAT-26 skóre je 21,10 vs. 10,30 u skupiny Nevadí. Reel et al. (2005) uvádí, že cvičební úbor 

souvisí s obavami o tělesný vzhled, protože odhaluje celou postavu. S tvrzením, že cvičební úbor 

zvyšuje uvědomění si vlastní váhy a vzhledu, souhlasilo 99,1 % účastníků jeho výzkumu.  

Na konzervatořích zpravidla existují o cvičebním úboru poměrně striktní pravidla. 

Typickým úborem je baletní trikot (střihem a materiálem podobný jednodílným plavkám), 

růžové silonky a taneční obuv. Záleží na postavení každé části těla, proto je důležité, aby 

bylo celé tělo vidět. Pokud má tanečnice např. sukýnku, není dobře vidět postavení boků, 

žeber vůči břichu a pánvi, práce kyčlí nebo propnutí kolen. To zhoršuje možnost kontroly 

správného technického provedení jak tanečnímu pedagogovi, tak tanečnici samotné a může 

to mít významný vliv na další rozvoj dívčiny taneční kariéry.  

Dívky na konzervatořích tak mají povinnost denně odhalovat svoji postavu17. Toro (2009) 

uvádí, že dívky s vyšším EAT-26 skóre více předpokládají, že ostatní hodnotí jejich 

postavu18. Přestože úplné odstranění těchto rizikových faktorů není možné, někteří autoři 

(Dantas et al., 2018) doporučují např. snížení počtu hodin strávených před zrcadlem či menší 

striktnost ohledně cvičebních úborů. Práce s tělem a jeho prezentace na jevišti je však 

podstatou baletního umění a není možné mu zabránit. Další výzkum by mohl odhalit, zda 

redukce působení těchto faktorů alespoň při tréninku vede ke snížení nespokojenosti s tělem 

a zda má vliv na snížení výskytu PPP u studentek. 

S výše uvedeným souvisí i faktor Baletní technika, tedy přesvědčení, že pokud by dívka byla 

štíhlejší, lépe by se jí provádělo některé technické prvky, např. snadnější zvedání nohou, 

lepší výška skoku apod. Nespokojenost s tělem uvedlo v této souvislosti 56,4 % studentek 

(n=102). Průměrné EAT-26 skóre je 20,50 vs. 11,10 u studentek, kterým tento faktor nevadí. 

U rizikového faktoru Některé pozice a pohyby uvedlo nespokojenost s tělem 61,9 % 

studentek (n=112). Průměrné EAT-26 skóre je 19,99 vs. 11,44 u studentek, kterým tento 

 
17 Každý detail je vidět, každá tělesná nedokonalost je stále všem na očích. Tanečnice si je svých 
nedokonalostí vědoma, mnohdy na ně bývá opakovaně upozorňována. 
18 Ve vyšších ročnících konzervatoře a v profesionálních souborech jsou sice pravidla oblékání na tréninku 
volnější (sukýnky, tepláky či mikiny), protože techniku už si hlídá každý sám. Na jevišti jsou ale opět upnuté 
kostýmy.  
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faktor nevadí. Pokud dívka ví, že se jí při výskoku zatřepou stehna, může to být samo o sobě 

být velmi stresující. Pokud je přidán před celou třídou i slovní komentář: „Měla bys nosit 

aspoň nějaké stahovací silonky, na tohle se nedá dívat“, může to být velmi ponižující. 

Španělské studentky ve studii Dantas et. al (2018) uvádějí: „Při výskoku je mi trapné, když 

vidím, jak se mi zatřepou nohy a jak vypadají tlustě.“ „Když cvičíme na zemi, vytvoří se mi 

varhánky špeku.“ Autorka považuje za důležité zdůraznit, že BMI všech studentek ve 

sledovaném souboru se pohybuje v pásmu ideální váhy až podvýživy. Žádná studentka 

nedosahuje dle BMI nadváhy ani obezity. Maximální hodnota BMI se rovná 23,4.   

U rizikového faktoru Strhávání známky za postavu uvedlo nespokojenost s tělem 60,2 % 

studentek (n=109). Průměrné EAT-26 skóre je 19,60 vs. 12,10 u studentek, kterým tento faktor 

nevadí. U rizikového faktoru Vážení a zápis váhy do třídní knihy uvedlo nespokojenost s tělem 

také 60,2 % studentek (n=109). Průměrné EAT-26 skóre je 19,60 vs. 11,40 u studentek, 

kterým tento faktor nevadí. Studentky jedné z dotazovaných škol uvedly, že na jejich škole 

vážení a strhávání známky za postavu neprobíhá. Autorce nejsou známy žádné studie, které 

by tyto faktory zkoumaly. Jejich relevantnost však ukazují některé komentáře:  

„Podle mě není dobré strhávání známek za postavu či jakákoliv kritika. 

Především u dívek v pubertě, kdy se dívčí postava mění.“  

„Někteří učitelé to už nedělají a jsem za to moc ráda, protože to všechny jen 

dostane do stádia, kdy už je to anorexie.“  

„Strhávání známky za postavu – je to ta největší blbost a dost mi to vadí.“  

„Náš ročník na škole neváží, všechny jsme tedy souzeny jen podle vzhledu + 

partneřiny19. Zhubnout chci pouze kvůli ostatním, vidím, že se to po mě 

vyžaduje. V ročníku by neměl nikdo vyčnívat (postavou).“ 

„Velmi mi vadí, jak někteří učitelé mluví o váze silnějších dívek ze školy a 

následné zhoršování jejich známky, zvlášť když za to dívky nemůžou a jedná 

se o stavbu těla... Tyto holky jsou pak zoufalé, stydí se, skoro nic nejí, hodně 

cvičí, ale stejně jim to nepomáhá! Pak mají učitelé ještě nevhodné a hloupé 

rady, které nedávají smysl např: ať vodu co pijí, dají první na noc do mrazáku, 

že to vymrzne kalorie apod... Někteří učitelé o těchto dívkách taky nemluví 

moc hezky za jejich zády mezi dalšími studenty!!! Ale nejedná se o všechny 

 
19 Školní předmět tanec s partnerem  
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učitele, někteří tyto dívky naopak moc hezky podporují a pokud vidí, že má 

dívka problém s jídlem, zasáhnou.“  

U rizikového faktoru Komentáře tanečního pedagoga uvedlo nespokojenost s tělem 50,3 % 

studentek (n=91). Průměrné EAT-26 skóre je 20,70 vs. 12,20 u studentek, kterým pedagog 

nevadí. Mnoho výzkumů (Dantas et. al, 2018; Toro et al., 2009; Reel et. al, 2005; Francisco 

et al., 2012) zdůraznilo vysoký vliv tanečního pedagoga pro riziko rozvoje PPP. U Dantas 

et al. (2018) se jednalo o studenty nejčastěji jmenovaný faktor. Ve výzkumu autorky se jedná 

až o třetí nejméně jmenovaný faktor. Je však potřeba upozornit na dvě skutečnosti. Za prvé, 

španělští studenti uváděli jen tři specifické rizikové faktory na otevřené otázky20. Za druhé, 

nespokojenost u poloviny českých studentek lze považovat za vysoké číslo.  

Ve výzkumu Toro et al. (2009) přibližně třetina dívek s EAT-26 skóre vyšší než nebo rovno 

20 cítí vysoký tlak učitelů ohledně volby jídla, fyzického vzhledu a kontroly váhy. Tento 

tlak vnímala jen 4 % dívek s EAT-26 skóre nižším než 20. Ve výzkumu autorky tlak učitelů 

vnímalo 66 % dívek s EAT-26 skóre vyšší než nebo rovno než 20 a 42 % dívek s EAT-26 

skóre nižší než 20. 

U rizikového faktoru Kritika spolužáků uvedlo vliv na nespokojenost s tělem 30,9 % studentek 

(n=56). Průměrné EAT-26 skóre je 23,50 vs. 13,50 u studentek, ve kterých tento faktor 

nespokojenost s tělem nevyvolává. Na netanečních školách je hodnocení spolužáků považováno 

za významný rizikový faktor pro PPP (Paxton et al., 2006), mezi studentkami tanečních 

konzervatoří se jedná o druhý nejméně často zmiňovaný faktor. Možnou příčinou je, že pro 

studentky na konzervatořích je téma postavy a komentářů k ní velmi citlivé, a proto jsou vůči 

sobě navzájem ohleduplnější. Další příčinou může být skutečnost, že terčem posměchu bývají 

často jedinci trpící nadváhou či obezitou, kteří na tanečních konzervatořích vůbec nestudují. 

Nejméně početná skupina Vadí se utvořila u faktoru Zařízení školy. (n=18; 9,9 %). Tato 

skupina měla současně nejvyšší průměrné EAT-26 skóre 29,10 vs. 15,20 u studentek, kterým 

Zařízení školy nevadí. Studenti ze studie Dantas (2018) uváděli, že jim vadí např. obrázky 

velmi hubených tanečníků na stěnách. Tento faktor je méně zobecnitelný pro celé baletní 

prostředí než např. Zrcadla na sálech či Baletní ideály a na jednotlivých školách mohou být 

 
20 Jednalo se tak o spontánní vybavení pedagoga jako rizikového faktoru. Studentky v českém výzkumu 
hodnotily předložený seznam rizikových faktorů.  
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v zařízení velké rozdíly. Např. na některých českých školách tyto dekorace nejsou tolik 

časté, na stěnách visí fotografie studentů školy.  

Poslední dva uvedené faktory vadí nejmenšímu počtu studentek, ale tato skupina dívek má 

současně nejvyšší průměrné EAT-26 skóre. Je možné, že dívky, které trpí závažnější formou 

PPP, jsou také citlivější na jakékoliv environmentální faktory.  

4.1.1 Rozbor faktoru Jiné 

Kvalitativní rozbor faktoru Jiné odhalil tři nové relevantní faktory: Tanec s partnerem, 

Zkoušení starších kostýmů a Nemožnost vystupovat na jevišti při nesplnění estetického 

kritéria štíhlosti.  

Při tanci s partnerem je pro muže objektivně méně náročné tancovat s lehčími partnerkami. 

Pro dívku může být stresující vědět, že je těžší než její spolužačky, a že taneční partner to 

pozná a hůř se mu s ní spolupracuje. Sám taneční partner někdy má poznámku k partnerčině 

„tíze“, kterou musí zvedat. Často jde o podvědomé heknutí, které může být dívkou vnímáno 

silněji než slova. Situaci popisují některé studentky:  

„Vzhledem k mé výšce mám problém s partneřinou a není příjemné nechat se 

zvedat s tímto pocitem.“  

„Výběr partnerky k našemu jedinému21 spolužákovi.“ 

Zkoušení již ušitých kostýmů může být rovněž velmi stresující. Pokud má dívka problém jej 

zapnout, může se stát, že se nedostane na jeviště. Navíc si občas vyslechne nechvalné 

komentáře22.  

Nemožnost vystupovat na jevišti kvůli postavě je různě striktní dle pravidel jednotlivých 

škol i dle konkrétního představení23. Pro přijetí do profesionálního tanečního souboru je ale 

naplnění štíhlého ideálu nezbytné. Nastavit volnější pravidla na školách může snížit stres u 

 
21 Chlapců a mužů je na škole mnohonásobně méně (poměr asi 10:1), při lekcích tance s partnerem se tedy 
u jednoho chlapce musí vystřídat mnoho dívek a pro chlapce je to velmi náročné. Pokud např. chlapec nemá 
tolik síly, dává se mu přednost, tj. vybírá se k chlapci dívka s nižší váhou, ne k dívce silnější chlapec. 
22 Při skupinovém tanci musí být na jevišti všichni oblečeni stejně. Ušít kostýmy je náročné a drahé, většinou 
lze provést jen drobné úpravy a nebývá zvykem, že by se šily kostýmy nové. Většina tanečnic má konfekční 
velikost XS – S, pokud má dívka ale např. širší obvod hrudníku či pánve než tanečnice, na kterou byl kostým 
původně ušitý, může mít se zapnutím velmi těsného korzetu problém, přestože se nejedná o problém s 
nadváhou. 
23 Některým studentkám bylo znemožněno vystupovat na jevišti dokonce i na absolventském koncertu. 
Absolutorium musely skládat na tanečním sále bez diváků a rodiny. Jsou ale i opačné situace, které se snaží 
působit preventivně – na některých školách/někteří pedagogové dívkám zakazují jít na jeviště, pokud jsou 
příliš hubené.  
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studentek. Současně ale není možné tomuto stresu zabránit ve smyslu vnímání možností 

budoucí taneční kariéry. Situaci popisuje například tato studentka:  

„Protože nejsem spokojená se svým tělem a mám pocit, že nejsem dost štíhlá 

na to, aby mě nechali vystupovat apod. Tento rok mi učitelé řekli, že mě měli 

problém dát na jeviště jenom kvůli postavě, ale tanec se jim líbil, takže nevím, 

co si mám o tom myslet, a hlavně moc to člověku sebevědomí nezvedne.“ 

Další nové faktory již dívky v této sekci dotazníku nezmínily. Pouze jinými slovy 

přeformulovaly již nabízené faktory a/nebo dále komentovaly svou nespokojenost s tělem. 

Některé odpovědi byly silně emotivní a/nebo kritické. Nejčastěji se jednalo o velmi intimní 

zpověď obsahující nízké sebehodnocení a sebeúctu, ale také velmi kritické komentáře 

k pedagogům či škole. Anonymní design výzkumu se tak ukázal jako silnou a současně 

slabou stránkou. Studentky by zřejmě neposkytly tak otevřené a intimní odpovědi, ale 

současně nelze ověřit jejich věrohodnost. Tyto odpovědi by tak mohly neoprávněně poškodit 

image baletního prostředí, protože škola ani pedagog se k nim nemůže vyjádřit, nebo by 

mohly zradit důvěru studentek. Z těchto důvodů byly nejcitlivější odpovědi dle nejlepšího 

uvážení autorky v příloze této práce vymazány. 

4.2 Limity a další směr výzkumu 

Limitem výzkumu je skutečnost, že dotazník EAT-26 není přeložen do českého jazyka a 

není standardizován na českou populaci. Dalším limitem je omezený počet provedených 

testů. Dantas et al. (2018) provedli navíc i test nespokojenosti se svým tělem (Body Shape 

Questionnaire). Limitem výzkumu je též self-report formát, klinický rozhovor by mohl 

identifikovat skupinu studentek s rozvinutými PPP a upřesnit tak provedenou analýzu 

rizikových faktorů. Kvalitativní rozhovor se studentkami by mohl pomoci lépe pochopit 

důvody nespokojenosti či odstranit některé ambivalentní odpovědi a rozšířit spektrum 

specifických rizikových faktorů. 

Výčet rizikových faktorů charakteristických pro baletní prostředí je dle názoru autorky téměř 

kompletní. Španělští studenti (n=369) mohli uvést tři libovolné faktory formou otevřené 

odpovědi. České studentky (n=181) měly možnost do kategorie Jiné vypsat další faktory 

spojené s baletním prostředím, které jim vadí. Kvalitativně relevantní byly další tři výše již 

diskutované faktory. Autorka výzkumu se shoduje s Dantas et al. (2018) a doporučuje, aby 
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vznikl specifický dotazník, který obsáhne co nejširší škálu faktorů a bude objektivnější 

v jejich měření. 

PPP jsou komplexním problémem a na jejich vzniku se podílí více faktorů. Autorce známé 

studie se zabývají jednotlivými rizikovými faktory jako jsou perfekcionismus, sebevědomí, 

rodinné prostředí a další. Tato práce se rovněž zaměřila pouze na jednu oblast bio-psycho-

sociálního modelu, a to na socio-kulturní faktory. Syntéza všech dosud zkoumaných faktorů 

by mohla přinést nové hodnotné poznatky na tomto poli.  

Vysoká změřená souvislost mezi rizikovými faktory a průměrným EAT-26 skóre nemůže 

prokázat kauzalitu. Design výzkumu je ve své povaze kvazi-experimentální, takže výsledky 

jsou korelační povahy a je nutné k nim takto přistupovat. Nelze tak s jistotou určit, zda 

objektivně nadměrný tlak baletního prostředí zvyšuje riziko rozvoje PPP, nebo zda 

vulnerabilní dívky mají tendenci reagovat na tyto faktory citlivěji. Klump et al. (2001) 

zdůvodňují vyšší výskyt PPP v rodinné anamnéze studentek baletu tak, že vulnerabilní dívky 

mohou mít tendenci si vybírat profese a sporty, ve kterých je kladen vyšší důraz na štíhlost. 

Hamilton et al. (1985) uvádí, že osobnostní profil tanečníků, který je spojován s AN obecně, 

jako nadměrná potřeba úspěchu, perfekcionismus, strach z tloušťky, obavy o tělesný vzhled, 

dodržování pravidel, dietní chování či vysoká úroveň fyzické aktivity, je může 

predisponovat k vyššímu riziku rozvoje PPP. Další výzkum by mohl objasnit, zda 

jmenované vlastnosti byly součástí osobnostního profilu těchto jedinců ještě před započetím 

studia tance, nebo se vytvořily, popř. prohloubily až působením baletního prostředí a 

specifických rizikových faktorů na jejich osobnost.      

Další výzkum by se rovněž mohl zabývat otázkou, na kolik je snaha dosáhnout určitého 

štíhlého ideálu motivována vlastním vnitřním přesvědčením o důležitosti štíhlosti pro úspěch 

v tanečním světě, a nakolik se jedná o důsledek nátlaku baletního okolí a snahu vyhnout se 

kritice. Přínosné by rovněž mohlo být zjištění, zda je rozhodující tlak jednotlivých faktorů, 

nebo tlak standardů pro baletní kariéru. Například zda pomůže, když studentce nebude 

stržena známka za postavu, nebo je pro ni z hlediska rozvoje PPP významnější vědomí, že 

požadavky na postavu pro kariéru baletky nesplňuje.  

Pro získání ucelenějších poznatků by bylo vhodné začlenit do výzkumu vedle tanečních 

konzervatoří také profesionální baletní soubory a reflektovat specifika obou těchto baletních 

subkultur. 
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4.2.1 Další doporučení 

Ve shodě s Dantas et al. (2018) a Toro et al. (2009) autorka doporučuje vytvoření 

metodických postupů prevence pro taneční školy. Tento preventivní program by měl vznikat 

ve spolupráci psychologů, tanečníků a výživových specialistů. Tak mohou být vytvořeny 

postupy, které současně respektují vysoké standardy baletního umění i psychické a fyzické 

zdraví tanečníků.     

PPP se nejčastěji rozvíjí v rané až pozdní adolescenci, tedy právě v době studia na taneční 

konzervatoři. Citlivé období tělesného zrání, kdy postava dívek prochází výraznou 

proměnou, studentky prožívají v prostředí, kde je na požadavky ohledně jejich postavy 

vyvíjen extrémní nátlak24. Jde tedy o kombinaci tlaku baletní kultury a nejzranitelnějšího 

věku a na prevenci by proto měl být kladen zvýšený důraz.  

Piran (1999) uvádí, že preventivní programy na tanečních konzervatořích zaměřené na 

environmentální změny se ukázaly jako úspěšné. Například nahrazení důrazu na tělesné 

proporce důrazem na výdrž nebo zákaz jakýchkoliv poznámek hodnotících postavu.  

Vhodné by bylo rozšířit objektivní znalosti učitelů i studentů v oblasti výživy a sportovní 

výživy, formách a projevech PPP, zvýšené prevalenci PPP v baletním prostředí, vlivu 

stravování a patologického jídelního chování na zdraví a další.   

Součástí prevence by mohly být opakovaně prováděné screeningové testy zaměřené na 

jídelní patologii a další aspekty. Nordin-Bates et al. (2011) například zmiňují korelaci 

disfunkční menstruace, nočního buzení, počtu hodin netaneční fyzické aktivity a 

perfekcionismu s vyšším EAT-26 skóre u tanečníků.  

Do programu prevence doporučují mnozí autoři zahrnout i taneční pedagogy. Učitelé by se 

měli podle Toro et al. (2009) vyvarovat nadměrné kritiky, nevhodných komentářů a vtipů o 

postavě, váze či jídle, a naopak doporučují empatický přístup. Mitchell et al. (2016) uvádí, 

že taneční pedagog může hrát významnou roli v mírnění dopadů externích tlaků baletního 

prostředí i individuálních očekávání studentů. Efektivní práce tanečního pedagoga tedy má 

potenciál redukovat nebo naopak zesílit vliv mnoha rizikových faktorů. 

 
24 V 11 letech, kdy dívky nastupují ke studiu na taneční konzervatoře, ještě nemají dovyvinuté tělo, a mohou 
jen odhadovat na základě genetických predispozic, zda jejich postava bude splňovat estetické ideály i po 
dokončení růstu a pohlavního zrání. 
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Dále by se měla prevence zaměřit i na samotné studenty. Toro et al. (2009) uvádí, že tanec 

nevyhnutelně zahrnuje potenciálně stresové situace, jako je prezentování svého těla 

veřejnosti, pozorování a porovnávání postavy s ostatními tanečníky, vysoká soutěživost a 

další. Každá profese v sobě nese aspekty, které mohou být stresující. Studenti by se měli učit 

posilovat svoji psychickou odolnost vůči specifickým stresorům své profese.  

Na taneční konzervatoři probíhá profesní příprava a také přísná selekce. Během studia se u 

většiny studentů ukáže, že z různých důvodů vysoké nároky baletního umění nenaplní.25 

Konkurence je velmi vysoká, do tanečních souborů nastoupí jen přibližně 2 dívky z celého 

ročníku. Tato skutečnost by měla být dle názoru autorky od počátku reflektována a studentky 

by měly být vedeny k případnému hledání jiného zaměření.26 Z hlediska prevence PPP je tak 

vhodné rozptýlit nadměrnou a kritizující centraci pozornosti na tělo a postavu, a to bez 

ohledu na biologické dispozice a budoucí profesní úspěch studentek. Nejde o snížení nároků 

na vysoké baletní standardy, ale o snížení rizika rozvoje psychických poruch u dívek. Výše 

popsanou úvahu potvrzují jak výsledky výzkumů zmíněných v této práci, tak i výsledky v 

její experimentální části. Jedna z dívek například uvedla:  

„Protože když si stoupnu na váhu a je tam číslo, které bych “neměla” mít, tak 

se cítím méněcenná, jak kdyby na mě nezáleželo a nebyla bych dost dobrá jak 

pro lidi kolem mě, tak pro samu sebe.“   

Dívky by si měly být vědomy toho, že jejich tělesné dispozice a proporce nejsou jediným 

jmenovatelem jejich kvalit jako člověka.  

  

 
25 Baletka musí dosáhnout kombinace velmi vysoké technické úrovně (vrozené dispozice a precizní trénink), 
vhodného jevištního vzhledu (štíhlá postava), kvalitního tanečního projevu (elegantní, emocionální 
ztvárnění choreografií) a muzikálnosti (hudební sluch). Roli hraje také zdravotní stav (úrazy), motivace, 
disciplína a další.  
 
26 Např. jiná taneční disciplína (muzikálový tanec, lidové tance aj.) méně přísná na postavu i techniku; 
taneční pedagogika; fyzioterapie zaměřená na tanec atd.  
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Závěr 

V baletním prostředí je vysoký tlak na udržení štíhlé postavy z profesních důvodů. U 

specifických rizikových faktorů zkoumaných v této práci byla prokázána souvislost s vyšším 

rizikem přítomnosti PPP dle EAT-26. Vysoké riziko přítomnosti PPP bylo zjištěno u třetiny 

studentek. Tyto výsledky a následná kvalitativní obsahová analýza potvrdily aktuálnost 

problematiky mezi tanečníky.  

Závažná je také skutečnost, že patologické jídelní chování může v baletu objektivně 

dopomoci k úspěchu. Jídelní patologie tak bývá některými tanečníky považována za součást 

profese. 

Autorka doporučuje začlenit do vzdělávacího programu tanečních škol i téma prevence 

rozvoje PPP reflektující specifika baletního prostředí. 
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Použité dotazníky 

Český překlad Eating Attitudes Test -26 

EAT-26 (Eating Attitudes Test) široce využívané screeningové měření, které pomáhá určit, 

zda můžeš mít poruchu příjmu potravy, která by vyžadovaly odbornou péči. Tento dotazník 

není určen k diagnóze poruchy příjmu potravy ani k nahrazení odborné konzultace. Níže 

uvedený formulář prosím vyplň co nejpřesněji a podle pravdy. Neexistují žádné správné 

nebo špatné odpovědi. Celý dotazník je anonymní. 

 

U každé věty vyber, jak často se s danou situací setkáváš ve svém životě. 

1 - vždycky 

2 - velmi často (usually) 

3 - často (often) 

4 - občas (sometimes) 

5 - zřídka (rarely) 

6 - nikdy 

 

Pokud si budeš chtít vypočítat své výsledky, poznamenej si své odpovědi (pro každou otázku 

číslo ze škály 1 - 6) např. na vedlejší papír, po vyplnění celého dotazníku získáš postup pro 

vyhodnocení. 

1. Mám velký strach z nadváhy 

 
2. Vyhýbám se jídlu, i když mám hlad. 

 
3. Vnímám, že až příliš často myslím na jídlo. 

 
4. Stalo se, že se přejídám, a mám pocit, že nemohu přestat. 
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5. Krájím si jídlo na malé kousky. 

 
6. Jsem si vědoma kalorické hodnoty potravin, které jím. 

 
7. Vyhýbám se zejména jídlům s vysokým obsahem sacharidů (např. pečivo, rýže, 

brambory atd.). 

 
8. Mám pocit, že by si mé okolí přálo, abych více jedla. 

 
9. Po jídle zvracím. 

 
10. Po jídle se cítím velmi provinile. 

 
11. Často myslím na to, že bych si přála být štíhlejší. 

 
12. Když cvičím, myslím na to, že spaluji kalorie. 

 
13. Mé okolí si myslí, že jsem moc hubená. 
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14. Často myslím na to, kolik mám na těle tuku. 

 
15. Jím déle než ostatní. 

 
16. Vyhýbám se sladkým jídlům. 

 
17. Jím dietní jídla. 

 
18. Mám pocit, že jídlo vlastně řídí můj život. 

 
19. U jídla projevuji sebeovládání. 

 
20. Mám pocit, že ostatní mě nutí do jídla. 

 
21. Jídlu věnuji příliš mnoho času a myšlenek. 

 
22. Když sním něco sladkého, cítím se nepříjemně. 
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23. Držím diety. 

 
24. Mám ráda pocit prázdného žaludku. 

 
25. Po jídle mám nutkání zvracet. 

 
26. Ráda zkouším nová, vydatná jídla. 

 
 

BMI 

Údaje o výšce a váze budou sloužit pro výpočet BMI a přesnější interpretaci výsledků 

výzkumu, odpověď proto prosím rovněž nezkresluj. 
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Test specifických faktorů baletního prostředí 

Je na škole něco, kvůli čemu jsi ne/spokojená se svým tělem? V každém řádku je nutné zvolit 

alespoň jednu odpověď, můžeš jich zvolit i více. Pokud bys chtěla přidat jakýkoliv komentář, 

můžeš k tomu využít volné pole na konci této sekce. Vyplnění tohoto pole není povinné. 
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Slovní odpovědi respondentek27 pro faktor Jiné a další slovní komentáře 

Pokud jsi u řádku "Jiné" zvolila odpověď "Chtěla bych být hubenější" nebo "Bojím se 

přibrat", napiš prosím, o co konkrétně se jedná: 

Zkoušení starších kostýmů, výběr partnerky k našemu jedinému spolužákovi 

Vzhledem k mé výšce mám problém s partneřinou a není příjemné nechat se zvedat s tímto pocitem. 

Všechny spolužačky budou hubenější než já 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

Vadí mi, že nás profesoři porovnávají postavově. 

typ tréninku - často bývá velmi silově náročný a spíš se bojím nabírat další svalovou hmotu, která už není potřeba 

Stehna, podbřišek, zadek 

Snažím se jíst co nejméně. Mám často hlad, ale přesto mi váha neklesá nebo se zvýší. 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

protože se mi líbí postava modelek 

Protože nejsem spokojená se svým tělem a mám pocit  že nejsem dost štíhlá na to aby mě nechali vystupovat 
apod. Tento rok mi učitelé řekli že mě měli problém dát na jeviště jenom kvůli postavě ale tanec se jim líbil, takže 
nevím co si mám o tom myslet a hlavně moc to člověku sebevědomí nezvedne. 

Protože když si stoupnu na váhu a je tam číslo které bych “neměla” mít tak se cítím méně cenná jak kdyby na mě 
nezáleželo a nebyla dost dobrá jak pro lidi kolem mě, tak pro samu sebe 

Protože chci být baletka a ty jsou hubené 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

O zbytečný tuk na těle 

No od přírody mám velké boky, a právě toho se bojím že mi to dělá velký zadek.Tak když nebudu moc jíst tak si 
myslím že to bude lepší 

No jednoduše, přibrat nechci, protože bych nebyla hezká 

nikdy jsem neměla ideální postavu na baletku protože  nejsem dost hubená 

Nesmyslný tlak, který škola (autorkou odstraněn název školy) vytváří na vzhled postavy, nehodnotí snahu a výsldek, 
jen vzhled 

Nelíbí se mi má postava. Neustále se porovnávám se spolužačkami, které jsou hubené. Někdy se bojím do školy vzít 
legíny, protože vtom vypadám strašně. 

někdy když se podívám na ostatní cítím se silnějši 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy. 

Nechci být ta co vyčnívá s postavou. 

Myslím si o sobě že jsem na baletku moc "macatá" a nemám se moc ráda 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

Když se koukám na poměry, kolik mají vážit dívky v Rusku 

Když priberete všichni si toho všímají. 

Každý by to řešil. 

Jsem ve vývinu a bojím se že moje tělo se celé změní, a nebudu moct kvůli tomu třeba dělat to co mně baví a 
naplňuje. 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

já jsem hubená, al občas mám pocit že se na mě všichni dívají skrz prsty, kvůli mým stehnům. 

chtěla bych zhubout aspon par kil 

Chtěla bych se aspoň jednou cítit dobře a neřešit postavu. I když zhubnu, stejně nejsem spokojená. Pořád se vidím 
tlustá. 

Chtěla bych mít hubenější stehna a vlastně celkově bych chtěla trochu zhubnout. 

Chtěla bych mít hubenější pas a stehna 

Chtěla bych mít aspoň 50kg, jelikož si myslím, že to je tak akorát váha na mojí výšku. 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

 
27 Bez gramatické korektury.  
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Chci být hubenější, ale miluju jídlo nadevše a nechci se v něm omezovat, protože mi jídlo dělá radost. A žijeme 
přece jen jednou. 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

Celkově se chci cítit, že na tu školu patřím 

Celkově mam jiné rozpoložení svého těla a tak to občas působí, že jsem obézní a já už sama nevím co s tím .. držení 
diet a cvičení na mě nezabírají pak se to ještě zhoršuje .. 

Břicho , prsa 

bojím se, že moje váha je pro pedagogy  špatná 

Bojím se že přiberu a bude se mi hůř tančit. 

Bojím se přibírání . Už teď mám nadváhu a nemůžu kvůli tomu vystupovat na jevišti . Tak moc se snažím zhubnout ( 
protože to ze jsem ,,oplacana “ slyším pořad ) , ale nejde mi to . Naopak bych řekla ze stresem mi to jde víc a víc 
nahoru . 

Tvé poznámky - pokud bys chtěla blíže okomentovat některou ze svých odpovědí, napiš 

prosím svůj komentář zde: 

Všichni mi říkají že mám přibrat, ale já jsem se svou postavou spokojená 

Velmi mi vadí jak někteří učitelé mluví o váze silnějších dívek ze školy- A následné zhoršování jejich známky, zvlášť 
když za to dívky nemůžou a jedná se o stavbu těla... Tyto holky jsou pak zoufalé, stydí se, skoro nic nejí, hodně 
cvičí, ale stejně jim to nepomáhá! Pak mají učitelé ještě nevhodné a hloupé rady, které nedávají smysl např: ať 
vodu co pijí dají první na noc do mrazáku, že to vymrzne kalorie apod... Někteří učitelé o těchto dívkách taky 
nemluví moc hezky za jejich zády mezi dalšími studenty!!! Ale nejedná se o všechny učitele, někteří tyto dívky 
naopak moc hezky podporují a pokud vidí, že má dívka problém s jídlem, zasáhnou. 

vážení mi není moc příjemné, ale není to tloušťkou 

Vážení a zápis do třídní knihy. 
Nás ve škole neváží 

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

U zrcadel na sále mi vadí, že každé je úplně jiné. V jednom jste jak špilka a v druhém pravý opak. Opravdu to z 
jenoho na druhé mění i výšku o několik centimetrů. Člověk nikdy vlastně neví, jak vypadá a hlavně mu to 
neslutečně ovlivňuje náladu. Na tom se se spolužačkami shodneme všechny.. 
Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by se někdo někomu posmíval za váhu. Spíš neustále slyším, jak si ty nejhubenější 
holky stěžují, že jsou tlusté a ze všech stran se ozve: ,,Ale nejsi!!”. Nevadilo by mi, kdyby se to pořád tak neřešilo.. 
Ve škole už se nevážíme každý měsíc, za což jsem dost ráda. Vždycky kolem toho byl hrozný stres a pokud profesor 
u někoho vidí problém s postavou, prostě mu to řekne. Pak jsou ale lidi, kteří můžou dělat všechno, ale stejně 
vypadají pořád stejně. A profesor jim to pořád připomíná a oni už neví co dělat. 
Já osobně nějaký problém s postavou nemám, ráda bych byla hubenější, ale nějak extra to neřeším. Nikdo mi nic 
neříkal, váhu mám v normě s ostatními a když se snažím zhubnout, tak výhradně cvičením. I když mám nějaké věci, 
které bych chtěla spravit na svém jídelníčku, velkou hlavu si z toho nedělám. Moje zkušenost je taková, že když 
jsem se snažila, nic se nedělo a jakmile jsem si přestala dělat starosti, najednou mi všichni říkali, ať brzdím, že už to 
stačí. To mě dost štvalo, protože já jsem nic nedělala a profesoři mluvili s mojí mamkou ať mě hlídá, pořád se mě 
na to ptali. Chápu to, ale nemůžou posuzovat jen podle postavy. Znám lidi, kteří pěkně blbli, ale nic to nedělalo a 
samozřejmě jim nikdo nic neřekl. Podle mě bychom měli dostat víc vzdělání co se týče jídla. Samozřejmě je to 
hrozně individuální, ale nějaké základy by se hodily.. 

U těch spolužáků: Kamarádka se mi posmívala za to, že mám velká prsa. 

Taneční pedagog (např. způsob, jakým taneční pedagog vede výuku, jeho komentáře o postavě a váze) - vadí mi to.  
Porovnávání své postavy s ostatními tanečníky - i hubené holky se kritizují a chtějí být jako ,, kostry’’.  
Baletní ideály (např. baletka musí být štíhlá) - baletka nemusí být vždy jenom štíhlá.  
Vážení a zápis váhy do třídní knihy - někteří učitelé to už nedělají a jsem za to moc ráda, protože to všechny jen 
dostane do stadia kdy už je to anorexie... 
Strhávání známky za postavu - je to ta největší blbost a dost mi to vadí.  

spoustu spolužaček žeší mou váhu ... co jim je do toho  

Spolužáci ani pedagogové nemají žádné poznámky na mojí postavu. Neváží a nezapisují nám váhy do třídních knih. 
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Při pubertě jsem nabrala a mám strach, že už to nikdy nezmizí.  

Přes to že bych chtěla mít hubenější pas a stehna jsi myslíl, že celkově se mi moje tělo líbí. 

porovnávání potravy-my tyto věci neděláme takže jsem nevěděla co zatrhnout ale něco jsem přece jenom 
zatrhla:). 

Podle mě není dobré strhávání známek za postavu či jakákoliv kritika. Především u dívek v pubertě, kdy se dívčí 
postava mění.  

Text odstraněn autorkou z důvodu jeho citlivé povahy 

Otázka č.4: zpúsob výuky některých pedagogů je někdy nepříjemný. 

Osobně si myslím, že k práci baletky patří štíhlá postava. Já mám v životě velké štěstí a těmito problémy jsem se 
nikdy zaobírat nemusela. 

Osobně nemám problémy s postavou, ani jídlem, takže mi většina věcí nevadí a jsem spokojená. Ale okolo sebe 
vidím spolužačky, které s tím bojují (někteří profesoři a jejich přístup, ztrhávání známky za postavu ...) 

Nejvíc mi vadí tlak učitelů 

Nechci přibrat protože se mi zdá že už jsem teď dost tlustá. 

Náš ročík na škole neváží, všechny jsme tedy souzeny jen podle vzhledu + partneřiny. Zhubnout chci pouze kvůli 
ostatním, vidím ze se to po me vyžaduje. V ročníku by neměl nikdo vyčnívat (postavou). 

Např. budu mít velké boky,stehna, apod. 

naopak se často setkávám s tím, že mi lidé říkají, že jsme příliš hubená. Při takové situaci se cítím nepříjemně a 
chtěla bych to změnit (bohužel kvůli mé nemocné štítné žláze to jde těžko). Poslední dobou však nabírám více svalů 
a moje postava se tedy zlepšuje. Narážek a komentářů na mojí postavu tedy ubývá.  

Na xxx (název školy autorka vymazala) v našem ročníku se nestrhávají známky za postavu a ani se nevážíme . 

Myslím si, že nejsem ani tlustá ani hubená. Chtěla bych mít nadále postavu jako nyní. Ovšem přibrat bych nechtěla. 

Moje váha a jak vypadám mně osobně nevadí, dokonce jsem celkem spokojená, no cítím nátlak od mého okolí a 
profesorů. Jakmile jsem ve škole a vidím se v zrcadle a v trikotu a musím poslouchat ty poznámky profesorek, cítím 
opět velký nátlak, který, bohužel, cítím i doma. Často se neumím ovládat když jím a svou váhu řeším více než tanec, 
myslím na jídlo a svou váhu vícekrát denně. Už teď myslím na to, jak budu muset zase hubnout, abych vypadala 
podle jejich představ opět v srpnu. 

Moc mi vadí zrcadla na sále a upekl trikoty.  

Máme strach z vážení.  

Má postava mi hodně bere motivaci cvičit. 

Jsme např. dvě stejně vysoké holky a ta která váží víc vypadá hubeněji než já která vážím i o dost míň. Učitelé 
nechápou, že můj tvar postavy vypadá hůř než její a myslí si, že jsem o dost tlustší.  

Jsem se svou postavou spokojená. 

Jen ze ty kecy Ktere mají na postavu tak si neuvědomují ze kdybych chtěla tak zhubnu ale akorát mám deprese a 
úzkosti vůbec si neuvědomují co tím způsobují a když já treba musim brát antikoncepci při které je těžší regulovat 
chutě ale já to beru kvůli tomu ze jsem ji jak jsem byla dříve hubena nemohla dostat takže už tak tělu ublížuji. 
Spolužáci mi nevadí protože je více holek který by měly zhubnout jakoze chapu ze nemám postavu na baletku ale 
tou stejně nechci být jo klasika me bavi ale všechny tanečnice nejsou vychrtle což oni chtějí. Ale jako je jasné když 
člověk zhubne tak se mu ne o děla lépe ale pak už nemusí mít tu sílu zase. Zapisování váhy je k ničemu každý okem 
pozná jestli zhubla nebo ne. Strhavani známky je nespravedlive když tancuji lépe než ta hubena ale jim to nepřijde 
kvůli tem kilum asi. A myslím si ze baletky by nemusely být tak hubene protože to na pohled není hezké a ty chlapci 
ji i tam musí  unést oni taky musí mít sílu není to jen na nás kluci už tak to mají dost zadarmo. Jim se tvoří svaly 
mnohem jednodušeji. Ploché vybledle baletky no nevím co je na tom hezké. I s kilem na víc můžeš utocit fouete.  

Jen jsem chtěla říct, že balet je o postavě a technice, ne o vášni. 

Jen bych chtěla říct, že všechny mé odpovědi na předchozí stránce se odvíjejí od mé nemoci - žaludeční reflux 
(GERD) 

Jde mi o zdravé vypracované tělo. Pokud tělo trpí hlady, nemůže být dravé a v tanci dobře fungovat. 

Já jsem naštěstí povaha, které je celkem fuk co si o ní myslí ostatní apod., takže často odpovídám "Nevadí mi to", 
ale vůči ostatním mi to velmi vadí, protože ne každý má stejnou povahu a někoho se to bohužel dotkne více. 

automaty s více energetickými potravinami(odlišné od klasických škol) 
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