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Přílohy 

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 respondentek1 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 

 
1 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) 

 

 


