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1.   Úvod 

Poruchy příjmu potravy se v současné době řadí mezi nejčastější a zároveň 

nejzávažnější onemocnění mladých dívek a žen. Pro svůj chronický průběh a vážné 

psychické následky způsobují dlouhodobé obtíže nejen postiženým, ale i jejich 

bezprostřednímu okolí, zejména rodině. Narušený vztah k jídlu lze podle některých autorů 

pozorovat u každé desáté ženy, přičemž počet chorobně závislých každoročně stoupá. 

Zdá se, že neexistuje žádná specifická příčina poruch příjmu potravy, jejíž odstranění 

by automaticky vedlo k vyléčení. Počátek onemocnění je téměř vždy spojen se souhrou 

několika nepříznivých vlivů. V této práci se pokusím poukázat na ty nejčastější.   

Svou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je 

zpracována na základě odborné literatury a internetových zdrojů a jejím cílem je uvedení 

do problematiky poruch příjmu potravy s důrazem na mentální anorexii a mentální bulimii.  

Teoretická část práce je členěna do sedmi kapitol. Věnuji se zde vymezení jednotlivých 

poruch příjmu potravy, jejich příčinám, příznakům, zdravotním důsledkům i možnostem 

léčby. Samostatná kapitola pojednává o charakterových vlastnostech, jež k onemocnění 

často přispívají. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na výskyt obou poruch 

příjmu potravy v populaci. 

Praktická část práce je zpracována na základě dotazníkového šetření provedeného 

mezi studentkami Taneční konzervatoře hlavního města Prahy. Cílem této části práce bylo 

zmapování životního stylu studentek 4. a 5. ročníku konzervatoře s důrazem na rizikové 

faktory, jež mohou k poruchám příjmu potravy přispívat. Prostřednictvím dotazníkové 

metody jsem se snažila ověřit tři pracovní hypotézy související především s narušeným 

vnímáním vlastního těla V závěru práce uvádím výsledky, k nimž jsem na základě 

dotazníkového šetření dospěla.  

Touto prací bych chtěla poukázat na závažnost mentální anorexie a mentální 

bulimie a na zvýšený výskyt těchto poruch mezi studentkami taneční konzervatoře. 
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2.   Vymezení poruch příjmu potravy  
 

Mentální anorexie patří společně s bulimií mezi takzvané poruchy příjmu potravy. 

I přes zdánlivou odlišnost jsou si obě poruchy velice podobné. Spojuje je strach z tloušťky 

a nadměrná pozornost věnovaná vlastnímu vzhledu a tělesné hmotnosti. Nemocní 

se neustále zabývají tím, jak vypadají, kolik váží a vytrvale se snaží zhubnout nebo alespoň 

nepřibrat (Krch, 2000)1.  

Některé příznaky těchto poruch, například zvýšený zájem věnovaný jídlu, 

podrážděnost, uzavřenost nebo chuť se přejíst, mohou být důsledkem redukčních diet nebo 

hladovění. U obou poruch se vyskytuje i další společná obecnější psychopatologie – nízké 

sebevědomí, sociální problémy a somatické obtíže závislé především na způsobu kontroly 

tělesné hmotnosti. Zásadní rozdíl mezi oběma poruchami spočívá v tělesné hmotnosti. 

Asi u jedné třetiny případů však mentální anorexie časem přechází v mentální bulimii, 

u níž bývá tělesná hmotnost normální. Podle některých autorů uvádí až 50% bulimiček 

mentální anorexii v anamnéze a téměř polovina anorektiček pravidelně ztrácí kontrolu 

nad jídlem a přejídá se (Krch, 2005)2.  

 

2.1   Mentální anorexie 
 

Mentální anorexie (MA) je porucha charakterizovaná zejména úmyslným 

snižováním tělesné hmotnosti. Termín „anorexie“ (ztráta chuti k jídlu, nechutenstvíI) je 

však v mnoha případech zavádějící, neboť nechutenství či oslabení chuti k jídlu bývá 

většinou důsledkem dlouhodobého hladovění. Anorektičtí pacienti neodmítají jídlo proto, 

že by neměli chuť, nýbrž proto, že nechtějí jíst (i když to často popírají). U některých 

pacientů je omezování se v jídle naopak doprovázeno zvýšeným zájmem o vše, co s jídlem 

souvisí (často rádi vaří, sbírají recepty apod.). Averze k jídlu je u anorektiček projevem 

nesmiřitelného a narušeného postoje k tělesné hmotnosti, proporcím a tloušťce (Krch, 

2005)3. 

 

                                                 
I definice podle slovníku cizích slov (6ový akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2006. 
ISBN 80-200-1415-2. s. 57 )  
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2.1.1   Diagnostická kritéria podle MKGII–10III (F 50.0IV) 
 

A. Tělesná hmotnost je udržována nejméně 15% pod předpokládanou úrovní 

(ať už byla snížena nebo nebyla nikdy dosažena), nebo BMIV 17,5 (kg/m2) 

a nižší. Prepubertální pacienti nesplňují během růstu očekávaný hmotnostní 

přírůstek.  

B. Snížení hmotnosti si způsobuje nemocný sám tím, že se vyhýbá jídlům, 

„po kterých se tloustne“ a že užívá jeden nebo několik z následujících 

prostředků: vyprovokované zvracení, užívání laxativ, anorektik a diuretik, 

nadměrné cvičení. 

C. Přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle 

jako neodbytná, vtíravá obava z dalšího tloustnutí, která vede jedince 

ke stanovení si velmi nízkého hmotnostního prahu (optimální nebo cílové 

hmotnosti). 

D. Rozsáhlá endokrinní porucha, zahrnující hypotalamo–hypofýzo–gonádovou 

osu, se projevuje u žen jako amenorea, u mužů jako ztráta sexuálního zájmu 

a potence. Zřejmou výjimkou je přetrvávání děložního krvácení u anorektických 

žen, které užívají náhradní hormonální léčbu, nejčastěji ve formě 

antikoncepčních tablet. Může se také vyskytnout zvýšená hladina růstového 

                                                 
II Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (v češtině označovaná zkratkou 
MKN, v originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkratka ICD) – 
publikace, která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních 
problémů a dalších příznaků, situací či okolností. Vydává ji Světová zdravotnická organizace (WHO 
neboli World Health Organization).  
Zdroj: Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2009-05-18]. Dostupné na WWW: < 
http://cs.wikipedia.org/wiki/MKN>. 
 
III Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (zhruba s desetiletým odstupem vycházejí aktualizované 
přepracované verze, které se odlišují číslem uváděným za zkratkou MKN [nebo ICD])  
Zdroj: Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2009-05-18]. Dostupné na WWW: < 
http://cs.wikipedia.org/wiki/MKN>. 
 
IV F50–F59 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory 
Zdroj: Sexualita u nemocných s psychickými poruchami [online]. [cit. 2009-05-18]. Dostupné na WWW: 
<http://telemedicina.med.muni.cz/sexualita-u-nemocnych-s-psychickymi-
poruchami/index.php?pg=hypertextova-ucebnice--behavioralni-syndromy--poruchy-prijmu-potravy>. 
 
V Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti, který lze vypočítat podle vzorce: tělesná váha (kg) / 
tělesná výška (m)2. Normální hodnoty se u dívek pohybují od 19 do 24 (u dětí mladších 15 let je cílová váha 
většinou nižší než váha odpovídající BMI 19).  
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hormonu, zvýšená hladina kortizolu, změny periferního metabolismu 

tyreoidního hormonu a odchylky ve vylučování inzulinu. 

E. Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, jsou projevy puberty opožděny, 

nebo dokonce zastaveny (zastavuje se růst, dívkám se nevyvíjejí prsa a dochází 

u nich k primární amenoree, u hochů zůstávají dětské genitálie). Po uzdravení 

dochází často k normálnímu dokončení puberty, avšak menarche je opožděna. 

(Krch, 2005)4   

 

2.1.2   Diagnostická kritéria podle DSMVI–IVVII  
 

A. Odmítání udržet si vyšší tělesnou hmotnost, než je minimální úroveň pro danou 

věkovou skupinu a výšku (například hubnutí, jehož důsledkem je pokles 

a udržení hmotnosti o 15% pod odpovídající normou), nebo nedostatečný 

přírůstek hmotnosti během růstu (jehož důsledkem je tělesná hmotnost 

o 15% nižší, než je norma odpovídající výšce a věku). 

B. Intenzivní obava (strach) z přibírání na váze a ze ztloustnutí, a to i v případě, 

že jsou pacientky velmi vyhublé. 

C. Narušené vnímání vlastního těla (tělesné hmotnosti a tvaru postavy), 

nepřiměřený vliv tvaru postavy a hmotnosti na vlastní sebehodnocení 

nebo popírání závažnosti vlastní nízké tělesné hmotnosti. 

D. U žen absence minimálně tří za sebou následujících menstruačních cyklů, 

pokud není další důvod vynechání menstruace (primární nebo sekundární 

amenorea). (Za amenoreu je považován i stav, kdy žena má menstruaci pouze 

při podávání hormonů, například estrogenu.) (Krch, 2005)5 
 

 

 

                                                 

1.2 VI Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders), vydávaný Americkou psychiatrickou asociací 

 
VII Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, 4. revize 
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Kritéria DSM–IV i MKN–10 lze shrnout do tří základních znaků: 

 

1. aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti, 

2. strach z tloušťky trvající i přes velmi nízkou tělesnou hmotnost, 

3. amenorea u žen. (Krch, 2005)6  
 

Problematickým kritériem je strach z tloušťky, který bývá popírán nebo zaměňován 

za snahu jíst zdravě. Pacientky se často odvolávají na dietní doporučení lékařů varujících 

před nadváhou a nezdravou výživou (Krch, 2002)7. Pod záminkou zdravého životního 

stylu ze svého jídelníčku vyřazují určité potraviny a snaží se tak zakrývat svou nadměrnou 

sebekontrolu v jídle. Dietní omezení se posléze stávají samozřejmostí a přinášejí 

nemocným uspokojení, zejména pokud jsou spojeny s úbytkem tělesné hmotnosti 

a oceněním okolí (Krch, 2002)8.  

Se strachem z tloušťky úzce souvisí i narušené vnímání vlastního těla (vnímání 

a hodnocení tělesných rozměrů, představa o ideální postavě, hmotnosti aj.) a popírání 

závažnosti nízké tělesné hmotnosti (Marádová, 2007)9. Nemocní úzkostlivě sledují některé 

své tělesné partie a nadhodnocují jejich proporce (Krch, 2002)10. Zde je však třeba 

poznamenat, že toto nadhodnocení není úmyslné – nemocní se skutečně vidí zcela v jiném 

světle. I při velké vyhublosti si připadají mnohem tlustší nežli ve skutečnosti jsou. 

U dospívajících dětí mohou vyhublost a podvýživa zpozdit, nebo dokonce zastavit 

tělesný růst. U dívek se přestávají vyvíjet prsa, u chlapců zůstávají dětské genitálie. 

S návratem k přiměřené tělesné hmotnosti většinou dochází k normálnímu zakončení 

tělesného vývoje, i když pacienti s časným počátkem anorexie bývají menší než jejich 

vrstevníci. Pokud váhový úbytek dosáhne takového stupně, že u dívek dojde ke ztrátě 

menstruace, může se vývoj kostí zcela zastavit. Podvýživa v dětství je vždy nebezpečná 

a může mít trvalé následky (Krch, 2002)11. 

Krch (2005)12 považuje za přednost DSM-IV rozlišení restriktivního a  bulimického 

specifického typu mentální anorexie: 

 

� Gebulimický (restriktivní) typ: Během epizody mentální anorexie u pacienta 

nedochází k opakovaným záchvatům přejídání.  
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� Bulimický (purgativní) typ: Během epizody mentální anorexie u pacienta 

dochází k opakovaným záchvatům přejídání. U anorektiček tohoto typu 

se obvykle vyskytuje mnohem bohatší obecná psychopatologie od poruch 

nálady až po závislost na alkoholu. Průběh poruchy bývá komplikovanější 

a dlouhodobější, relapsy jsou častější, odezva na terapii menší. Častěji 

se vyskytuje drogová závislost, sebevraždy, sebepoškozování a emoční labilita 

(Krch, 2005)13. 

 

Při stanovení diagnózy mentální anorexie je třeba vyloučit přítomnost somatické 

a duševní poruchy, jež by mohla být příčinou nechutenství a nízké tělesné hmotnosti. 

Ztráta tělesné hmotnosti se vyskytuje zejména u některých nádorových onemocnění, 

tuberkulózy, hypotalamické poruchy nebo endokrinopatie (Krch, 2005)14. S některými 

anorektickými příznaky se lze setkat i u těžkých depresí a toxikomanie (Krch, 2002)15.  

 

2.2   Mentální bulimie 
 
 

Mentální bulimie (MB) je porucha charakterizovaná zejména opakujícími 

se záchvaty přejídání spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti (Krch, 2005)16. 

Samotný termín „bulimie“ označuje chorobnou, nadměrnou chuť k jídlu neboli žravostVIII. 

Pocit přejedení je však relativní, neboť i přes dramatický prožitek ztráty kontroly 

nad jídlem a přejedení snědí nemocní obvykle jen o něco víc než chtěli nebo byli zvyklí 

sníst. Subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem je tedy v tomto případě významnějším 

znakem než zkonzumované množství jídla. Přehnaná nebo extrémní kontrola tělesné 

hmotnosti zahrnuje i střídavé období hladovění. Na rozdíl od anorexie se u bulimie 

nevyskytuje závažnější úbytek tělesné hmotnosti. Pokud je u starších pacientů hodnota 

BMI nižší než 17,5, jedná se zpravidla o bulimickou (purgativní) formu mentální anorexie 

(Marádová, 2007)17. 

 

                                                 
VIII definice podle slovníku cizích slov (6ový akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2006, s. 123. 
ISBN 80-200-1415-2.)  
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2.2.1   Diagnostická kritéria podle MKG–10 (F 50.2) 
 

A. Opakované epizody přejídání (nejméně dvakrát do týdne po dobu 3 měsíců), 

při nichž je v krátkém čase zkonzumováno velké množství jídla 

B. Neustálé zabývání se jídlem a silná, neodolatelná touha po jídle 

C. Snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla alespoň jedním z následujících způsobů: 

vyprovokované zvracení, zneužívání projímadel, střídavá období hladovění, 

užívání léků typu anorektik, tyreoidálních preparátů nebo diuretik; diabetici se 

mohou snažit vynechávat léčbu inzulinem 

D. Pocit přílišné tloušťky spojený s neodbytnou obavou z tloustnutí; často bývá 

v anamnéze epizoda anorexie nebo intenzivnějšího omezování se v jídle (Krch, 

2005)18 

 

2.2.2   Diagnostická kritéria podle DSM-IV 
 

A. Opakující se epizody záchvatovitého přejídání – epizoda záchvatovitého 

přejídání neboli binge eating je v rámci DSM–IV charakterizována takto: 

 

1. Konzumace mnohem většího množství jídla během určitého souvislého 

časového úseku (například během dvou hodin), než by většina lidí 

dokázala sníst ve stejné době 

2. Pocit ztráty kontroly nad jídlem během této epizody (pocit, že člověk 

nemůže přestat jíst nebo rozhodovat o tom, co a v jakém množství sní) 

 

B. Opakované nepřiměřené kompenzační chování, jehož cílem je zabránit zvýšení 

hmotnosti, například vyvolané zvracení, zneužívání laxativ, diuretik 

nebo jiných léků, hladovky, cvičení v nadměrné míře 

C. Minimálně dvě epizody záchvatovitého přejídání týdně po dobu alespoň tří 

měsíců 

D. Sebehodnocení nepřiměřeně závislé na tvaru postavy a tělesné hmotnosti 

E. Porucha se nevyskytuje jen výhradně během epizod mentální anorexie (Krch, 

2005)19  
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DSM–IV dále rozlišuje dva typy bulimie:  

 

� Purgativní typ: Pacient pravidelně zvrací, zneužívá laxativa nebo diuretika, 

aby zabránil zvýšení hmotnosti. 

� Gepurgativní typ: Drží přísné diety, hladovky nebo intenzivně cvičí, 

pravidelné purgativní metody se u něj však nevyskytují (Krch, 2005)20. 

 

K určení diagnózy mentální bulimie je potřeba především tří základních znaků: 

 

1. opakující se epizody přejídání; 

2. opakující se nepřiměřená nebo nadměrná kontrola tělesné hmotnosti, 

což kromě vyvolaného zvracení, zneužívání projímadel a léků na odvodnění 

zahrnuje také opakující se hladovky a nadměrné cvičení; 

3. přítomnost charakteristického a nadměrného zájmu o tělesný vzhled a tělesnou 

hmotnost – v závislosti na těchto hodnotách se pohybuje i sebehodnocení 

nemocného (Krch, 2000)21. 

 

3.   Příčiny poruch příjmu potravy 
 

O možných příčinách poruch příjmu potravy bylo vysloveno mnoho různých teorií 

(Marádová, 2007)22. I přes různé hypotézy však většinou existuje shoda v tom, 

že se na vzniku mentální anorexie a mentální bulimie podílí celá řada okolností. Obě 

nemoci mohou být důsledkem vlivu sociálních a kulturních faktorů, nepříznivých životních 

událostí, chronických obtíží či nedostatečných sociálních a rozhodovacích dovedností 

(Krch, 2002; Marádová, 2007; Papežová, 2003)23. 

Na počátku mentální anorexie a často i bulimie stojí snaha zhubnout. Mezi hlavní 

důvody, proč nemocní s dietami začínají, patří nárůst tělesné hmotnosti, esteticky 

nevhodné rozložení tělesného tuku a celkový tělesný vzhled (Marádová, 2007)24. Dívky 

touží po štíhlé postavě a věří, že když ji získají, budou úspěšnější a ve společnosti 

oblíbenější. Příčinu těchto postojů lze spatřovat v současném trendu štíhlosti, který 

se ze světových přehlídkových mol rozšířil do výkladních skříní butiků i do dívčích 
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časopisů. Móda je stále více zaměřená na štíhlost. Média prezentují na kost vyhublé 

modelky s anorektickou váhou, diety se pomalu stávají normou pro jídelní chování 

mladých dívek. Papežová (2003)25 uvádí, že z dvanácti finalistek Miss ČR 2003 měly tři 

anorektickou váhu. Tyto skutečnosti na mladé dívky velmi silně působí a v případě, že trpí 

nízkým sebevědomím, stačí ke vzniku poruchy příjmu potravy často už jen malý krůček. 

Zajímavý je v této souvislosti rovněž příklad známé panenky Barbie: "Děti 

už nevidí, že kdyby dívka měla rozměry této panenky, neudržela by se na nohou a musela 

by chodit po čtyřech." (Papežová, 2003)26. Štíhlost je všeobecně považována za ideál krásy 

a za výsledek úspěšné sebekontroly, bez ohledu na to, jak jí bylo dosaženo. 

U hollywoodských hereček nejsou výjimkou umělá zúžení pasu dokonce za cenu vynětí 

posledních žeber. V některých zemích jsou plastické operace natolik módní záležitostí, 

že rodiče nechávají operovat stehna, břicho či obličej svých dospívajících dcer třeba 

za dobré vysvědčení. Plastické operace se tak stávají známkou ekonomických možností 

a postavení na společenském žebříčku (Papežová, 2003)27. I když se tyto příklady mohou 

zdát přehnané, všechny dohromady vytváří současný trend štíhlosti, který kromě jiného 

může vést právě k psychogenním poruchám příjmu potravy. 

Přehnaný ideál štíhlosti v současné společnosti lze zařadit mezi sociální příčiny 

poruch příjmu potravy. Někteří autoři, například Leibold (1995)28, zdůrazňují rovněž vliv 

změny pojetí úlohy ženy v dnešní společnosti, vycházející z emancipačních 

a feministických hnutí, proti němuž se ženy chtějí vzepřít. Mentální anorexie tak vzniká 

jako výraz zamítavého postoje se současnou úlohou ženy v partnerském vztahu 

a ve společnosti. Jako další sociální příčina bývá uváděna hojná nabídka potravin, 

umožňující odmítání jejich příjmu (Leibold, 1995)29. 

Uvedené sociální příčiny mohou ke vzniku poruch příjmu potravy menší či větší 

měrou přispívat, rozhodující však bývá jejich propojení s příčinami individuálními. Těm se 

budu podrobněji věnovat v následující části kapitoly.      
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3.1   Příčiny mentální anorexieIX 

 

K individuálním příčinám podporujícím vznik mentální anorexie patří především 

různé chybné psychické postoje postižených, které mohou mít svůj původ jak v dětství, 

tak v negativních zkušenostech v pozdějším životě (Leibold, 1995)30. 

 

3.1.1   Garušená představa vlastního těla 

Narušení vnímání vlastního těla se stalo jedním z významných kritérií při vymezení 

poruch příjmu potravy. Porucha tělesného schématu bývá popisována jako absence pocitu 

zneklidnění kvůli vyhublosti, a to i v případě, že je velmi pokročilá. Často žalostný pohled 

je vnímán jako zcela normální (Krch, 2005)31. Narušená představa vlastního těla 

se objevuje jak u mentální anorexie, tak u mentální bulimie a je obvykle jedním 

z nejvýznamnějších klinických příznaků. 

Krch (2005)32 uvádí nejčastěji popisované klinické projevy zakoušení vlastního těla 

ve své knize Poruchy příjmu potravy. Některé z následujících příznaků jsou častější, jiné 

méně časté. Nikdy se nevyskytují všechny současně, přesto jsou u obou poruch příjmu 

potravy velmi významné: 

 

� nerealistické hodnocení velikosti a proporcí vlastního těla; 

� diskrepance mezi tím, co pacienti vidí a co cítí nebo zažívají – vědí, že jsou 

vyhublí, ale cítí se tlustí; 

� diskrepance mezi tím, jak hodnotí vlastní tělo a jak hodnotí tělo někoho jiného; 

� pacient s mentální anorexií dokáže zcela realisticky hodnotit tělesné proporce 

někoho jiného, na rozdíl od proporcí vlastních; 

� používání arbitrárních norem velikosti těla nebo vytváření vlastních (například 

vnitřní plochy mých stehen se nesmí dotýkat, když stojím); 

� fixace na imaginární defekt vlastního těla a určitou část těla – pacienti věří, 

že jsou abnormálně tlustí, silní či neatraktivní;  

                                                 
IX Zcela záměrně zde vynechávám mentální bulimii, neboť v naprosté většině případů se u bulimických 
pacientek na počátku onemocnění objevuje kratší či delší období mentální anorexie. Uvádím zde tedy pouze 
příčiny mentální anorexie (pokud totéž souvisí i s rozvojem bulimie, pak tuto nemoc v textu uvádím). 
Přesnějším příčinám mentální bulimie se budu podrobněji věnovat v samostatné podkapitole. 
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� nerealistické představy o důsledcích přijímání potravy, diet a cvičení na tvar 

těla a jeho proporce;  

� vyhýbání se odhalování vlastního těla nebo jeho částí; 

� vyhýbání se konfrontaci s tělem nebo s tělesností – cítí se nepříjemně, 

i když vidí jiná těla;  

� sledování groteskního ideálu, posedlost vyhublostí; 

� extrémně negativní přístup k vlastnímu tělu a vzhledu jako takovému; 

� forma depersonalizace: tělo je vnímáno jako cizí, pasivní, necitlivý objekt; 

� ztráta důvěry ve vlastní tělo a fyzické pocity v kombinaci s negativním 

sebehodnocením; 

� abnormální představy o tom, co si myslí o jejich těle ostatní; 

� abnormální snaha vyhnout se situacím, které se nějak týkají fyzického vzhledu, 

sociálním situacím vůbec a tělesnému kontaktu. (Krch, 2005)33 

  

Narušený postoj k vlastnímu tělu může být za určitých okolností i důsledkem 

špatné výchovy v dětství. Jestliže rodiče své dítě vedou k tomu, že má své tělesné potřeby 

potlačovat, nemůže zákonitě dojít k rozvoji zdravého tělesného uvědomování. Dítě 

se dostává do hlubokého konfliktu se sebou samým, který je ještě vystupňován v období 

dospívání. Mnozí se dokáží od příkladu rodičů odpoutat natolik, že mohou alespoň část 

svých potřeb uspokojovat bez pocitu špatného svědomí. Některým se to však nepodaří 

a na své tělesné touhy a potřeby začnou reagovat odmítáním potravy jako určitým 

způsobem „potrestání“ těla. (Leibold, 1995)34 

 

3.1.2   Strach z dospívání 

Chyby ve výchově mohou vést i k dalšímu častému příznaku mentální anorexie – 

k odmítání dospělosti. V představách některých adolescentů může být dospělost spojena 

s tak četnými povinnostmi, že by bylo lepší zůstat na nižší vývojové úrovni. Velkou roli 

hraje strach mladistvých před vlastní zodpovědností, kterou by měli jako dospělí nést. 

Tento postoj bývá často překonán přibývajícími životními zkušenostmi, některým mladým 

lidem se to však nedaří. Při představě, že by byli dospělými, se cítí být beznadějně 
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přetížení a reagují na to různými způsoby. Mentální anorexie je tedy jednou z možných 

forem reakce, jak oddálit přechod do života dospělých. Je projevem strachu z dospělosti 

a nechuti či neschopnosti zvládnout vývojové úkoly adolescence (Leibold, 1995; Macek, 

2003)35 

 

3.1.3   Odmítání ženskosti 

Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro vznik poruch  příjmu potravy je 

ženské pohlaví.  Podle Krcha (2005)36 je riziko mentální anorexie u žen desetkrát vyšší 

než u mužů. Tělesné proporce hrají v životě ženy a muže zcela jinou roli. Zatímco 

pro chlapce fyzické dospívání znamená, že se přibližují maskulinnímu ideálu krásy, který 

spočívá v dobře vyvinutém, svalnatém těle, pro dívky může rychlý přírůstek tuku spojený 

s pubertou představovat hrozbu. V průběhu puberty a adolescence tak dochází 

k nejdramatičtějším změnám, které mohou být významné z hlediska poruch příjmu 

potravy. Po pubertě dramaticky klesá spokojenost dívek s tím, jak vypadá jejich tělo. 

(Krch, 2005)37  

Poněšický (2003)38 v této souvislosti hovoří o odmítání zralé ženskosti, zvláště 

sekundárních pohlavních znaků, oblých tvarů a často i sexuality. Kromě traumat v této 

oblasti, např. sexuálního zneužívání, které je u těchto dívek poměrně časté, hraje roli 

rychlý psychosexuální vývoj v době puberty, rychle se měnící tělo i reakce okolí včetně 

vlastních rodičů. Dívky často těžce snášejí provokativní chování chlapců i dospělých osob, 

upozorňující na fyzické změny jejich těla. Tyto zážitky jsou pro ně zúzkostňující, zraňující 

a vzbuzují odpor (Kocourková et al., 1997)39. Podle Poněšického (2003)40 hraje roli 

i ženské tělesné genitální uspořádání a s tím spojený větší penetrační strach i úzkost 

z vlastní, rodiči často potlačované sexuality. Zatímco pro chlapce je puberta vstupem 

do nových dobrodružství a větší svobody, pro řadu dívek znamená vystavení 

se nebezpečím a zákazům. Jejich častá tendence mít vše pod kontrolou se tak může 

přenášet i na jedení a váhu.  

Velmi závažné důsledky mívá v této oblasti sexuální zneužívání, jež vede 

k výraznému narušení spodní, dosud pevné vrstvy vlastní ženskosti, a tudíž k těžké tělesné 

symptomatologii. Dívky důsledně odmítají svou ženskost a své tělo, se kterým necitlivě 
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zacházejí (Poněšický, 2003)41. Pacientky s mentální anorexií ztrácejí svou sílu i atraktivitu, 

čímž se brání dalšímu zneužití a protestují proti světu dospělých, do kterého byly 

předčasně vtaženy (Poněšický, 2004)42. 

Z hlediska etiologie mentální anorexie může být významná také časnost nástupu 

puberty a tělesného zrání. U předčasně fyzicky vyzrálých dívek se uvádí až dvojnásobně 

vyšší riziko poruchy příjmu potravy. S časnější fyzickou zralostí je často spojen strach 

z dalšího zvyšování hmotnosti, pocity nedostačivosti a některé další depresivní příznaky. 

Předčasně fyzicky vyzrálé dívky bývají zpravidla menší a silnější než jejich vrstevnice 

a jsou méně spokojené se svým tělem a hmotností. Protože tyto dívky vypadají starší, je 

od nich také často vyžadována větší samostatnost. To může vést k vnitřní nejistotě, 

náchylnosti k depresím, ale i k nízkému sebevědomí, zvýšené sebekritice a sklonu 

k poruchám příjmu potravy. (Krch, 2005)43 

 

3.1.4 Gízké sebevědomí 

Nedostatek sebevědomí je při vzniku mentální anorexie jedním z velmi důležitých 

ukazatelů. I když se sebevědomí děvčat v průběhu dospívání většinou zvyšuje, nízké 

hodnocení vlastního těla zůstává až do dospělosti hlavním zdrojem jejich 

sebepodceňování. V současném sociálněkulturním kontextu navíc nízká sebedůvěra 

snadno vyústí ve snahu zlepšit svůj vzhled a držet diety. Když redukční dieta selže, 

sebevědomí se opět sníží (Krch, 2005)44. Výsledkem jsou pocity neschopnosti 

a méněcennosti, které mohou být ještě umocněny nadměrnými nároky rodičů (Leibold, 

1992)45 či narážkami na tloušťku a tělesný vzhled (Krch, 2005)46. Narážky vrstevníků 

či někoho z rodiny jsou ostatně velmi často hlavním spouštěcím mechanismem vzniku 

mentální anorexie.  

 

„Bezprostředním spouštěcím mechanismem pro to, aby dcera začala 

nadměrně hubnout a mít problémy se svým stravováním, se asi stala poznámka jejího 

táty, který jednou, když šla z koupelny, řekl: ‚Podívej se, jaký nám z ní roste kolohnát!‛ 

6emyslel to zle, spíš chtěl říct, že už máme velkou holku. Jenže od té doby 

se nenápadně začaly měnit dceřiny stravovací návyky. 6ejdřív odmítala pouze večeře, 

pak přestala jíst vůbec.“ 

                                                                                                                   (Krch, Richterová, 1998)47 
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3.1.5   Rodinné faktory 

Na vznik poruch příjmu potravy může mít vliv i prostředí, v němž dítě vyrůstá. 

Poněšický (2002)48 v této souvislosti uvádí tři specifické rodinné konstelace, které se 

v různých obměnách u anorektických i bulimických pacientů vyskytují nejčastěji: 

 

1. Rodiče neposkytují dostatek svobody pro individuaci a vývoj. Typickým 

postojem je tabuizování sexuality, odmítání nastupující ženskosti u dcer, 

namísto toho podněcování mužské soutěživosti, výkonnosti, budoucí kariéry. 

Často se objevuje narcistické zneužívání pro vlastní účely, např. pro dosažení 

cílů, kterých rodiče sami nedosáhli, zneužívání dětí při nerespektování 

generačního rozdílu, jindy coby spojenců proti manželskému partnerovi. 

Nejhorším případem je přinucení k incestu pod hrozbou mlčenlivosti či jiná 

forma zneužívání dětí vlastní silou, mocí a převahou. 

2. Dítě se snaží zajistit soudržnost rodiny, bere na sebe vše negativní, 

čímž umožňuje ostatním členům rodiny bezkonfliktní vztahy. To může mít 

různé formy: dítě coby obětní beránek, na kterého si všichni vylévají svou 

nespokojenost, své agrese; dítě beroucí do sebe napětí v rodině; nemocné dítě, 

které tmelí rodinu tím, že se jeho nemoc dostala do středu pozornosti, zároveň 

burcuje celou rodinu, k čemuž se právě anorexie tolik hodí. 

3. Poměrně často se v rodinách anorektiček vyskytuje konkurující sourozenec, 

který je u jednoho z rodičů více oblíben, milován či podporován. Anorexie 

i bulimie se v tomto případě stávají prostředky k získávání pozornosti, někdy 

i proto, že jiné signály nejsou rodinou zaregistrovány.  

 

3.1.6   Genetické faktory 

Genetický podíl při vzniku mentální anorexie bývá uváděn mezi 50–90%. 

U geneticky zranitelnějších lidí může rodinná dispozice spočívat v dědění některých 

povahových rysů, které jsou pro vznik onemocnění rizikové. Příbuzné ženského pohlaví 

jsou v tomto směru ohroženy nejvíce. Není výjimkou, když anorexii mají dvě sestry 

a zvýšená pozornost jídlu a postavě se objevuje v několika generacích. V některých 
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rodinách bývá postižena také matka, babička či teta. V případě onemocnění matky bývají 

problémy s jídelním režimem komplexnější (matka například nikdy nejedla s rodinou 

a/nebo jedla jiná jídla) a její zabývání se vlastními tělesnými proporcemi a váhou se může 

přímo přenést na dceru. Nenormální vývoj jídelního režimu u dcery může být ovlivněn 

rovněž příliš velkými požadavky matky na to, jak její dcera jí a vypadá. (Papežová, 2003)49 

Ve většině klinických studií se pohybuje výskyt obou poruch příjmu potravy mezi 

sourozenci pacientů v rozmezí 3 až 10%, mezi matkami anorektiček se mohou poruchy 

příjmu potravy a s nimi spojené ohrožující jídelní postoje a chování vyskytovat i častěji 

(uvádí se 14%). Celkově se v rodinách anorektiček a bulimiček vyskytují poruchy příjmu 

potravy až pětkrát častěji než v běžné populaci. (Krch, 2005)50 

 

3.2   Příčiny mentální bulimie 

 

Přibližně u jedné třetiny bulimiček se mentální bulimie rozvine po předchozí 

epizodě mentální anorexie. Některé bulimičky ztratí kontrolu nad příjmem potravy poté, 

když se jim přestane dařit nadměrně omezovat přísun kalorií a když v důsledku toho dojde 

ke zvýšení jejich tělesné hmotnosti. U jiných pacientek je záchvatovité přejídání od začátku 

součástí obrazu jejich mentální anorexie s tím rozdílem, že se v určitém okamžiku zrychlí 

jeho frekvence a zvětší se objem jídla snědeného během epizod přejídání. Příčinou 

mentální bulimie tedy může být samotný fakt hladovění, který po čase vede 

k záchvatovitému přejídání. Podle jiné hypotézy může dodržování diet a nepřiměřené 

zaujetí jídlem zvyšovat riziko ztráty kontroly nad jídlem. Příčinou však může být 

i kombinace obojího.  

Někdy může dojít ke vzniku záchvatovitého přejídání a bulimie při ztrátě váhy, 

která je důsledkem fyzického onemocnění. Zhubnutí může vyvolat pochvalné komentáře, 

což přináší pocit uspokojení a společenského uznání. Tyto vlivy mohou zvýšit potřebu 

držet dietu a zabránit znovunabytí váhy. Nejvýznamnějším spouštěcím mechanismem 

vzniku mentální bulimie je však období diety. Velká většina bulimických pacientek 

si zřetelně vzpomíná na dietu, při níž zhubly a která předcházela situaci, kdy poprvé ztratily 

kontrolu nad jídlem. (Cooper, 1995)51 
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„Více než rok jsem trpěla anorexií a snažila jsem se začít normálně jíst. 

Jednoho dne jsem zničehonic snědla čokoládovou sušenku. 6ajednou jsem začala jíst 

všechno, co jsem si předtím odpírala. Podle mých současných měřítek to nebylo žádné 

velké přejídání, ale snědla jsem víc kalorií, než předtím za celý týden. Byla jsem jako v 

transu. Když jsem se z něj probrala, vyděsilo mne, co jsem udělala. Šla jsem rovnou 

do koupelny a zvracela.“ 

 

                                                                                                                     (Cooper, 1995)52 

 

I když by se dalo očekávat, že lidé s tak přehnaným zájmem o postavu a váhu 

budou v případě menšího porušení svých vlastních dietních zásad reagovat zpřísněním 

diety, bulimičky naopak po drobném dietním prohřešku dietu zcela vzdávají a začnou 

se přejídat. (Cooper, 1995)53 

Většinu bulimických pacientů zaměstnávají otázky související s jídlem a dietami 

celá léta, první epizody přejídání a vyprazdňování však mohou být spuštěny konkrétními 

událostmi, například traumatickými změnami (ukončení studia, odchod z domova, úmrtí 

někoho blízkého atd.), přetrvávajícím smutkem, změnou zaměstnání, rozchodem 

s partnerem nebo neopětovanými milostnými city. (Hall, Cohn, 2003)54  

 

3.3   Je bulimie totéž co anorexie? 

 

Bulimie byla dlouho považována za typ anorektického chování. Teprve v roce 1980 

ji Americká psychiatrická asociace definovala jako zvláštní poruchu a odlišila tak skupinu 

nemocných, kteří byli do té doby považováni za pacienty trpící anorexií. (Hall, Cohn, 

2003) 55  

Jak jsem uvedla již výše, jsou si obě onemocnění podobná v celé řadě aspektů. 

V případě mentální anorexie i mentální bulimie se pacientky přehnaně zabývají svými 

tělesnými proporcemi a tím, co snědly či nesnědly. Regulace příjmu potravy je v obou 

případech prostředkem zvládání silných emocí a citů nejrůznějšího druhu, například 

vzteku, strachu, deprese, negativních prožitků spojených s odmítnutím, samotou, 

egoismem, obavami z nezávislosti či obavami z lásky. Zatímco bulimičkám dodává odvahu 

záchvatovité přejídání a následné vyprazdňování, u anorektiček plní tuto funkci hladovění. 
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Ačkoliv se i některé anorektičky snaží zbavit přijatých kalorií, pokud snědí více než 

považují za únosné, primárním nástrojem udržení osobnostní integrity je pro ně půst. 

Anorektičky mají nižší tělesnou hmotnost, bývají sociálně i pohlavně méně zralé 

a onemocnění u nich propuká v nižším věku. Hmotnost většiny bulimiček se pohybuje 

kolem normální hodnoty a nemoc začíná zpravidla koncem adolescence nebo v období 

mladší dospělosti, tedy přibližně po dvacátém roce života (souvisí se skutečností, 

že anorexie často přechází v bulimii). Bulimičky navíc bývají společenštější. Jedním 

z kritérií je u anorektiček vynechání menstruace, které se u bulimiček vyskytuje obvykle 

jen zřídka. Pacientky s bulimií nicméně často uvádějí nepravidelnou periodu.  

Pacientky s anorexií je mnohdy nutné hospitalizovat, neboť toto onemocnění často 

končí letálně (5–20% anorektiček umírá v důsledku komplikací, které s onemocněním 

souvisí). Přesné údaje o letalitě bulimických pacientek neexistují, ne základě klinických 

pozorování však lze říci, že je nízká, rozhodně nižší než u pacientek s mentální anorexií. 

(Hall, Cohn, 2003)56.  

 

4.   Příznaky poruch příjmu potravy 
 

S rostoucím výskytem poruch příjmu potravy přibývá netypických pacientek, 

které nemusí splňovat všechna diagnostická kritéria. I tyto nevyhraněné či atypické případy 

však mohou mít závažné psychické a zdravotní obtíže, přičemž může dojít i k plnému 

rozvoji všech příznaků. S rostoucí pozorností, která je věnována poruchám příjmu potravy 

může rovněž přibývat rodičů, kteří budou mít obavy, že jejich dítě trpí mentální anorexií. 

Přestože hranice mezi mentální anorexií a dietou bývá zprvu dosti nejasná, existují některé 

varující příznaky mentální anorexie. (Krch, 2002)57    

Krch (2002)58 a Marádová (2007)59 uvádějí nejdůležitější z nich: 

 

� Mění se jídelníček, ze kterého nejprve mizí jídla, jež jsou považována 

za energeticky vydatná či „nezdravá“. Anorektičky zpočátku vynechávají 

sladkosti a tučná jídla, postupně ale zákaz rozšiřují na další (bílé pečivo, 

knedlíky atd.). Nakonec často zbývají jen dietní „light“ potraviny. 
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� Mění se stravovací režim – nemocní si důsledně neberou nic, co by bylo 

„navíc“. Pod různými záminkami mizí i hlavní jídla. 

� Jídelní změny jsou dodržovány se stále větší důsledností a obhajovány se stále 

větší rafinovaností. Na jídlo najednou není čas ani chuť, v souvislosti s jídlem 

také přibývá výmluv a různých podvodů. Anorektičky často říkají, že ráno 

nejsou zvyklé jíst a že večer už jsou po večeři. 

� Při jídle se nemocné úzkostlivě srovnávají s ostatními. Vyžadují, aby měly jídla 

co nejméně. Často žvýkají žvýkačky, kouří. 

� Mění se jídelní tempo a chování při jídle. Anorektičky jedí velmi pomalu, 

v jídle se nimrají, dlouho si ho prohlížejí, vybírají, co nesnědí. Potraviny si 

často dělí na miniaturní kousky a jídlo jim trvá velmi dlouho. Trvají na tom, 

že si musí jídlo „vychutnat“ nebo „jíst v klidu“. Tak se snadno může stát, 

že ujídají jeden malý jogurt miniaturní lžičkou až 20 minut. 

� Mění se jim chuť, někdy hodně solí, pijí kávu. Snadno se jim po něčem udělá 

špatně. Často hodně pijí (zapíjejí hlad), někdy však nepijí vůbec, až jim hrozí 

dehydratace. 

� Vyhýbají se jídlu ve společnosti. Přecitlivěle reagují na to, když je někdo 

při jídle sleduje. Pro sebe si často připravují jídlo zvlášť (méně vydatné). Při 

jídle vypadají napjatě, strnule, často i vyděšeně. Snadno se cítí přejedené 

a mluví o tom, kolik toho snědly.  

� Často vzrůstá jejich aktivita. Neustále někde pobíhají, mají potřebu něco dělat, 

„dát si do těla“, zpotit se. Dokáží chodit mnohakilometrové vzdálenosti pěšky, 

posilovat nebo být při cvičení v neprodyšném oblečení. Nedokáží se uvolnit 

a jen tak sedět. Zhoršuje se schopnost soustředit se na učení, postupně přichází 

únava, apatie a vyčerpanost. 

� Příliš se zaobírají svou postavou a tělesnou hmotností. Často postávají 

před zrcadlem a neustále se váží nebo se naopak váze se strachem vyhýbají. 

Zahalují se do volných šatů nebo naopak nosí oblečení, v němž jejich plochá 

a vyhublá postava vynikne. Často mluví o jídle nebo se naopak této tematice 

úzkostlivě vyhýbají. 
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� Ze zdravotních obtíží se nejprve objevuje zácpa, porucha menstruačního cyklu 

a zimomřivost. Vypadávají vlasy, zhoršuje se pleť, po těle se objevují jemné 

chloupky. 

� První zhubnutí bývá spojeno se vzrůstem sebevědomí zlepšením nálady. V této 

době bývají nemocné velmi aktivní a společenské. Postupně se však soustředí 

stále více na sebe, své tělo a jídlo. 

� Začínají se vyhýbat přátelům a rodině, uzavírají se do sebe.Vzrůstá 

přecitlivělost a podrážděnost, zhoršuje se nálada. 

� Na tlak jíst reagují anorektičky kategorickým odporem. Vyhrožují, citově 

vydírají a na každý argument mají své protiargumenty. Dokáží hodiny mluvit 

o tom, jak se cítí nafouklé, probírají svůj jídelníček a své pocity. Když jsou 

přinuceny jíst, snaží se všemožně podvádět. Někdy podvádějí také proto, 

aby „uklidnily“ rodiče.  

� U bulimie či purgativního typu mentální anorexie se doma mohou začít ztrácet 

potraviny. Dívky si samy kupují nejrůznější dobroty, kterým se dříve vyhýbaly. 

Po jídle odbíhají na toaletu nebo do koupelny, kde jsou dlouho zavřené. Kromě 

zvracení mohou k vyprazdňování využívat i projímadla nebo diuretika. Jsou-li 

k jídlu donuceny, často jej vyplivují a dokáží jej v ústech držet překvapivě 

dlouhou dobu.  

 

5.   Charakterové vlastnosti, jež k onemocnění přispívají 
 

Podle některých autorů jsou pro vznik poruch příjmu potravy významné určité 

osobnostní charakteristiky nebo specifické poruchy osobnosti. (Krch, 2005)60.  

 

Papežová (2003)61 uvádí několik osobnostních rysů, které jsou společné mnoha 

pacientům s poruchami příjmu potravy: 

 

� Úzkostnost: Vedou k ní nejisté situace, někdy také nutnost rozhodnout se, 

zvýšené nároky a očekávání. Je spojena s nejistotou, pocitem ohrožení 

a bezmoci. 
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� Přísnost a odříkání: Dívky usilují o překonání vlastních potřeb včetně jídla. 

Trestají se za to, že mají problém, se kterým se neumí vyrovnat. Věří, že jsou 

proto špatné. Kdyby byly perfektní, neměly by problémy nebo by je měly 

pod kontrolou. O problémech je třeba mluvit, schopnost důvěřovat 

je však snížená. 

� Zranitelnost: Nejistota ohledně sebe sama vede ke zvýšené snaze zalíbit 

se druhým. 

� Závislost: Výrazná potřeba vedení a potvrzování od ostatních 

� Sebekritičnost: Dívky se považují za bezmocné a neschopné. Potřebují trvalou 

podporu a ubezpečování od ostatních. 

� Gestálost: Kontrola nad jídlem zastupuje kontrolu nad nestabilními instinkty 

a radostmi.  

 

U pacientek s poruchami příjmu potravy (častěji u bulimiček) se rovněž vyskytuje 

diagnóza hraniční osobnosti (Krch, 2005; Papežová, 2003)62. Pro tu jsou příznačné 

následující charakteristiky: 

 

� nestabilní a intenzivní vztahy (střídající se idealizace a znehodnocování, strach 

z opuštění), 

� poruchy identity (problémy se sebehodnocením, vnímáním sebe sama, pocity 

prázdnoty), 

� poruchy nálady (rychlé a intenzivní změny nálad), 

� impulzivní chování (nepřiměřené utrácení, sexuální aktivity nebo zneužívání 

látek, nebezpečné řízení, přejídání, ztráta kontroly a vztek), 

� opakovaně ohrožující nebo aktuální sebepoškozující chování (sebevražedné 

myšlenky nebo chování). (Papežová, 2003)63 
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5.1   Osobnostní charakteristiky u pacientek s mentální anorexií 

 

Dívky s mentální anorexií bývají hodnoceny jako výrazně přizpůsobivé, odpovědné, 

úspěšné v oblasti školní i zájmové (Kocourková et al., 1997)64. Bývají rovněž 

perfekcionistické. Potřebují bezchybnost, řád a přesnost, a to i když jsou zdravé (Cohen, 

2002)65. Snaží se být ve všem dokonalé a utišit tak zvýšenou sebekritičnost a nízké 

sebevědomí. Perfekcionismus se promítá do všech oblastí jejich života, může se pozitivně 

uplatňovat v práci a sportu. Když se však nedaří plnit vysoké požadavky a pravidla, dívky 

se cítí neúspěšné a nevěří si (Papežová, 2003)66. 

Někteří autoři popisují typickou anorektičku jako dívku zaměřenou na dosažení 

úspěchu, dodržující společenské normy a rodičovské hodnoty, avšak postrádající fantazii, 

vynalézavost a nezávislou vůli, jako dívku zatíženou negativním sebehodnocením 

a obavami z přizpůsobení se novým podmínkám dospělosti, nejasným vztahům i cílům. 

Anorektičky ve srovnání s kontrolní skupinou více kontrolují své emoční chování, více 

si uvědomují a respektují společenské a etické normy, výrazněji vyjadřují pochybnosti 

o sobě, projevují vyšší stupeň společenské konformity, jsou méně asertivní a inhibované 

v interpersonálních vztazích. Mají strach ze spontaneity, nejsou ochotny riskovat 

nebo zažívat něco nového. (Krch, 2005)67 

Pacientky s restriktivním typem mentální anorexie často budí dojem, že jsou spíše 

citově založené, bývají tiché a introvertní. Pacientky, které zvrací, bývají více společenské. 

(Cohen, 2002)68  

S rozvojem jídelní patologie se dívky s mentální anorexií dostávají do konfliktů 

s rodiči, ve spojitosti s jídlem často lžou a podvádějí. Odmítají připustit, že je s nimi něco 

v nepořádku a na snahu druhých osob o změnu reagují vztekem, lítostí a pocity viny. 

Rodiče bývají zděšeni, nedokáží chování své dcery pochopit a někdy se dostávají 

do konfliktů i mezi sebou navzájem. Pacientka často rodiče rozděluje, stává se těsně 

vázanou na matku a otce odmítá či kritizuje. (Kocourková et al., 1997)69  

 
„Výborně studuje a lyžuje, je hrozně pořádkumilovná, má několik dobrých 

kamarádek. 6áš rodinný život je ovšem katastrofální. Hysterické scény kolem jídla 

stejně jako nečekané a prudké hádky jsou na denním pořádku. V rodině je stále stres 

a napětí.“                                                                                 

                                                                                   (Krch, Richterová, 1998)70 
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5.2   Osobnostní charakteristiky u pacientek s mentální bulimií 

 

Dívky s mentální bulimií již nebývají hodnoceny jako tak vyhovující 

a přizpůsobivé, ale mají také perfekcionistické rysy a bývají závislé na ocenění druhých. 

Velmi si cení sebeovládání a sebekontroly a její porušování ve vlastních bulimických 

epizodách snášejí s pokořením, studem a pocitem viny. Bulimičky se snadno mohou stát 

sociálně izolovanými, což souvisí i s tím, že až 85% času, kdy bdí, mohou být zaměstnány 

jídelními problémy a potížemi (Kocourková et al., 1997)71. Typickým rysem u bulimie 

bývá impulzivita. Nemocné mají také častěji problémy s alkoholem, drogami, někdy 

i s promiskuitou a hráčstvím (Papežová, 2003)72.  

U bulimiček se rovněž často vyskytují depresivní a úzkostné příznaky. Známky 

deprese jsou u bulimie obvykle výraznější než u mentální anorexie. Bývají zaznamenány 

u 20 až 80% sledovaných pacientek. (Krch, 2005)73   

Bulimičky často lžou a trpí nutkavou potřebou nakupovat. Poměrně často se u nich 

objevuje kleptomanie. Nutkavé nakupování i krádeže je vnitřně naplňují a zastupují tak 

funkci jídla. Zároveň symbolicky naplňují neuspokojené emoční potřeby.  

Své chování bulimičky tají. Vynakládají neuvěřitelné množství energie na skrývání 

příznaků svého onemocnění.(Hall, Cohn, 2003)74 

 

„Za celých pět let mého prvního manželství nikdy nepronikl ani můj manžel 

ani nikdo jiný k mým pečlivě střeženým tajemstvím. Zametání stop bylo pro mě běžnou 

každodenní rutinou. Lhát o svých stravovacích návycích pro mě bylo rovněž naprosto 

přirozené. Když jsem například dva dny po sobě nakupovala ve stejném obchodě 

obrovské množství jídla na své orgie, řekla jsem prodavačce, že jsem učitelka mateřské 

školky a jídlo mám pro děti na svačinu.“ 

 

                                                                                             (Hall, Cohn, 2003)75 

 

Mezi pacientkami s mentální bulimií se také často objevuje tzv. „černobílé“ 

myšlení. Například jídlo je jenom dobré nebo špatné, tělo je jenom tlusté nebo štíhlé 

a nemít věci pod kontrolou znamená být úplně bez sebe. K dalším vzorcům chování patří 

zveličování problémů, dramatické myšlení, neustálé srovnávání sebe s ostatními 

a egocentrická interpretace výroků druhých. Některé bulimičky mají také obecně negativní 
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postoj k životu, což po všech stránkách ovlivňuje jejich prožívání. Často si myslí, že za nic 

nestojí. Pro bulimičky je příznačné, že si vytvářejí systém pevných přesvědčení, 

z nichž vyvozují další zhoubné závěry. Přesvědčení, které lze vyjádřit slovy „já jsem 

špatná“ a na kterém spousta bulimiček doslova lpí, uvolňuje cestu myšlenkám typu „nikdo 

mě nemůže mít rád“. Rodí se tak celý systém hodnot a představ, v jehož rámci nemocné 

neustále posuzují a hodnotí sebe a někdy i druhé. Jejich myšlení se točí v kruzích, neboť 

se zaobírají pořád dokola týmiž negativními myšlenkami. (Hall, Cohn, 2003)76 

 

6.   Zdravotní problémy spojené s poruchami příjmu potravy 
 

Poruchy příjmu potravy mohou způsobovat řadu zdravotních komplikací 

souvisejících především s úbytkem hmotnosti a s nedostatečně vyváženou stravou. Jsou 

také důsledkem zvracení, nadužívání laxativ nebo diuretik. (Marádová, 2007)77  

 

6.1   Zdravotní komplikace mentální anorexie 

 

Mentální anorexie vede ze všech psychických poruch nejčastěji ke smrti. Hrubý 

odhad dlouhodobé úmrtnosti dosahuje u některých autorů až 18% (Krch, 2005)78. 

Diety, hladovění, ale i zvracení a užívání různých prostředků „na zhubnutí“ 

způsobují řadu obtíží, které představují vážné ohrožení zdraví (Krch, 2002)79. Mezi 

zdravotní důsledky nedostatečné výživy a vyhublosti patří především:  

 

� zvýšená citlivost na chlad a nebezpečí podchlazení dokonce i při poměrně 

vysokých teplotách zevního prostředí (dá se vysvětlit zmenšenou produkcí tepla 

při látkové přeměně, která běží na „úsporný režim“);  

� suchá, zažloutlá, praskající pleť, zvýšený růst ochlupení po celém těle, 

vypadávání vlasů, které jsou řídké, suché a lámavé; měkké nehty. Mohou se 

vyskytovat různé vyrážky. Nemocným se také snadno dělají modřiny. Tenkou, 

šupinatou a suchou kůži se sníženým množstvím kolagenu má asi ¼ lidí 

trpících podvýživou; 
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� zvýšená kazivost zubů; 

� zpomalení funkce střev – zácpa;  

� chudokrevnost, pomalý pulz, hypoglykémie, nízký krevní tlak a omdlévání. 

Změny krevního obrazu a kostní dřeně se vyskytují u více než ½ anorektiček. 

Jejich závažnost vzrůstá s úbytkem tělesné hmoty neboli se stupněm 

vyhublosti;  

� zvýšená hladina cholesterolu v krvi; 

� celková únavnost a svalová slabost; anorektičky mají sklon k přehnané tělesné 

aktivitě, což může mít za následek zhroucení s těžkým tělesným vyčerpáním; 

křeče bývají spojeny s narušením vnitřní rovnováhy v důsledku zvracení 

a nadužívání projímadel; 

� nespavost, ale i různé poruchy spánku (děsivé sny, časné probouzení apod.), 

přecitlivělost na světlo a zvuky;  

� nepravidelná menstruace (normální menstruace závisí na udržení určitého 

podílu tuku v těle, který se pohybuje okolo 20% tělesné váhy ženy). Bylo 

zjištěno, že u žen vážících jen o 10% méně, než je jejich optimální tělesná 

hmotnost, už dochází ke změnám menstruačního cyklu, které mohou zapříčinit 

neplodnost. Porucha menstruačního cyklu může nějakou dobu přetrvávat 

i po návratu k normální tělesné hmotnosti; 

� v důsledku vyhublosti dochází ke snížení činnosti pohlavního systému 

a k výraznému oslabení zájmu o sex; 

� srdeční obtíže vyskytující se téměř u 90% anorektiček (zejména bradykardie 

a arytmie). Byla prokázána souvislost mezi některými vážnými srdečními 

obtížemi a větším úbytkem na váze. Může dojít i k srdečnímu selhání;  

� nedostatek živin poškozuje játra, která nejsou schopna vyrábět dostatek 

tělesných bílkovin (důsledkem mohou být otoky); 

� až u ⅔ anorektiček se mohou objevit poruchy funkce ledvin;  

� odvápnění kostí,. které jsou tenké a křehké. Nemocní s časným počátkem 

mentální anorexie bývají menší než jejich vrstevníci (vyzrávání kostí 

se v období aktivní anorexie zpomaluje a vývoj kostí se může zcela zastavit, 
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když hmotnostní úbytek dosáhne takového stupně, že dojde k zástavě 

menstruace); 

� slabý močový měchýř, častější nucení na močení; 

� pocity nevolnosti spojené se zmenšením žaludku. V důsledku zvýšeného 

působení žaludečních šťáv dochází ke vzniku žaludečních vředů a zánětů 

žaludeční sliznice; 

� oslabení celkové obranyschopnosti organismu (tělo se často nedokáže bránit 

ani banálním infekcím – nemoci, které normálně živení lidé buď vůbec 

nedostanou, nebo je rychle zvládnou, přetrvávají u anorektiček obzvláště 

dlouho a probíhají v těžších formách, častěji se vyskytují komplikace); 

� u některých pacientek se vyskytují poruchy vědomí, závratě, mdloby, dvojité 

vidění nebo bolesti hlavy; 

� u mladých dívek se může zpomalit růst a opozdit puberta.  

                                                                  (Krch, 2002; Krch, 2005; Leibold, 1995)80 

 

Nedostatečnou výživou je u anorektiček postižen celý organismus. Chronický 

nedostatek vitaminů, minerálních látek a stopových prvků vede k chudokrevnosti 

(nedostatek železa), abnormálnímu sklonu ke křečím (nedostatek vápníku hořčíku), 

poruchám nervové činnosti (nedostatek vitaminu B) a chybné funkci štítné žlázy 

(nedostatek jodu). Časem dochází i k výraznému nedostatku bílkovin, který značně naruší 

tělesný i duševní vývoj. (Leibold, 1995)81  

 

6.2   Zdravotní komplikace mentální bulimie 

 

Ačkoliv mentální bulimie zřídkakdy končí letálně, k úmrtí dojít může. Nadměrné 

zvracení vede k nerovnováze elektrolytů – iontů draslíku, chlóru a sodíku – jež hrají 

důležitou úlohu v regulaci srdečního rytmu. Dojde-li v důsledku zvracení či dehydratace 

k jejich výraznému úbytku, objevuje se často srdeční arytmie neboli nepravidelnost 

srdečního rytmu. Tento stav nemusí být vždy vážný a příznaky mohou ustoupit, pokud 

se organismu patřičné látky dodají, v některých případech však může dojít k zástavě srdce. 
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Další možnou život ohrožující komplikací, jež je důsledkem nízké hladiny draslíku, 

je u mentální bulimie selhání ledvin. 

Zvracení může končit smrtí zadušením nebo může skončit fatálně v případě, 

že dojde protržení jícnu či dolních cest dýchacích. (Hall, Cohn, 2003)82  

K nejběžnějším zdravotním problémům v souvislosti s bulimií patří: 

 

� zkažený chrup 

� zácpa 

� nadýmání a další zažívací potíže 

� záněty nebo otoky slinných žláz 

� puchýře v krku 

� ledové ruce a nohy 

� dehydratace 

 

K dalším, i když poměrně vzácným komplikacím patří: 

 

� abnormality endokrinního a gastrointestinálního systému 

� chudokrevnost 

� vnitřní krvácení 

� hypoglykémie 

� nepravidelný menstruační cyklus 

� osteoporóza 

� svalové slabosti 

� poruchy mozkové činnosti 

                                                                                                     (Hall, Cohn, 2003)83 

 

 

 

 



- 33 - 

6.2.1   Zdravotní důsledky zvracení 

Vyvolané zvracení je u bulimiček spojeno z řadou nepříznivých fyzických účinků, 

z nichž některé mohou mít závažné zdravotní důsledky (Cooper, 1995)84 

Nebezpečná je už samotná skutečnost, že si velká část bulimiček musí dávicí reflex 

vyvolávat prstem nebo různými předměty. Během tohoto procesu často dochází ke zranění 

krku. Zranění někdy krvácí a do rány se snadno dostane infekce. Lidé, kteří často zvracejí, 

mívají v důsledku toho obvykle chraplavý hlas. U bulimiček může dojít i ke spolknutí 

předmětu nebo prasknutí jícnu, které vyžaduje okamžitý lékařský zákrok. Opakované 

zvracení po dobu mnoha let také vede k oslabení svěrače jícnu (skupiny svalů v horní části 

žaludku). Výsledkem je, že dochází k navracení obsahu žaludku zpět do úst (tzv. gastrický 

reflex), což je nepříjemné, zneklidňující a zahanbující. (Krch, 2000; Cooper, 1995)85  

Mezi nepříjemné důsledky zvracení patří otoky slinných žláz pod čelistí, 

které umocňují dojem opuchlého, kulatého obličeje. To je pro bulimičky obzvláště 

skličující, protože jsou náchylné vysvětlovat si opuchnutí jako známku váhového přírůstku, 

a mohou reagovat dalším zvracením. Otoky se objevují se asi u ⅓ postižených. (Krch, 

2000; Cooper, 1995)86  

Méně nápadným, ale o to nebezpečnějším následkem zvracení je narušení 

rovnováhy tělesných tekutin a solí, které nadměrně zatěžuje srdce a ledviny. Tyto 

komplikace se objevují především u těch bulimiček, které si opakovaně vyplachují žaludek 

tak, že zvracejí, pijí a opět zvracejí, dokud nemají pocit, že je žaludek dokonale zbaven 

jídla. Právě tento proces narušuje rovnováhu tělesných tekutin a solí neboli elektrolytů. 

Největší problémy působí nízká hladina draslíku (hypokalemie), způsobující vážné 

nepravidelnosti srdečního tepu. Důsledkem těchto abnormalit mohou být i různé 

neurologické komplikace jako například křeče, závratě, stavy zmatenosti nebo ztráta 

vědomí. Nerovnováha tělesných tekutin a solí se objevuje u více než ½ častěji zvracejících. 

Jedná se však o poruchu reversibilní a abnormality mizí, jakmile pacientky přestanou 

zvracet. (Krch, 2002; Cooper, 1995)87   

  Opakované zvracení dále způsobuje erozi zubní skloviny, především na vnitřní 

straně zubů. Příčinou je opakované vystavení zubů působení žaludečních kyselin. Mnoho 

bulimiček si po zvracení energicky čistí zuby, aby se zbavily zápachu. Tím se však zuby 

poškozují ještě víc, protože díky přítomnosti kyselin v ústech se při čištění zuby velmi 
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účinně obrušují. Toto nebezpečí lze do určité míry snížit používáním ústní vody namísto 

čištění zubů. V každém případě však opakované zvracení působí nezvratné poškození zubů. 

(Cooper, 1995)88 

Některé bulimičky k vyvolání zvracení používají rovněž sirup z ipekakuanhy nebo 

saponáty, což je ve všech případech nesmírně nebezpečné. Ipekakuanha, tekutina odporné 

chuti, bývá využívána jako emetikum (prostředek k vyvolání zvracení) v případech otravy. 

Snižuje svalové napětí a její zneužívání může přivodit svalovou ochablost nebo zástavu 

srdce. (Hall, Cohn, 2003)89 

 

6.2.2   Zneužívání projímadel a diuretik 

Podobně jako zvracení jsou nebezpečná i projímadla a diuretika (prostředky 

na snížení tělesných tekutin). Oba druhy přípravků narušují vnitřní rovnováhu tělesných 

tekutin a solí. Na projímadlech se snadno vytváří závislost a k vyprázdnění je pak zapotřebí 

stále vyšších dávek, které způsobují vážné komplikace v oblasti tlustého střeva. Přestat 

s užíváním projímadel může být obtížné. Pro tělo to znamená šok, přičemž reakcí bývá 

zácpa a zadržování vody. Zadržování tělesných tekutin se může vyskytnout i v případě, 

že bulimičky přestanou užívat prostředky na odvodnění. Zadržování vody je samozřejmě 

spojeno se vzrůstem váhy, který může být překvapivě rychlý. Ve velkých dávkách mohou 

projímadla poškodit střevní stěnu a narušit vstřebávání bílkovin. (Krch, 2002; Cooper, 

1995)90  

Zneužívání projímadel může vést také k předráždění nervových zakončení 

ve střevech, k potlačení jejich aktivity, a tedy i k nižší stažlivosti střev. V těžších případech 

dochází k výraznému úbytku ochranného sekretu střevní stěny a ke střevním infekcím. 

Svalové napětí tlustého střeva může vymizet, střevo je pak ochablé a neschopné kontrakce. 

Zneužívání laxativ může způsobit také bolesti v oblasti konečníku, plynatost, průjem 

a vznik střevních nádorů. (Hall, Cohn, 2003)91 

Velkému riziku výše uvedených komplikací se vystavují zejména ty bulimičky, 

které užívají projímadla a zároveň zvracejí (Cooper, 1995)92. 
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6.3   Gáchylnost k dalším onemocněním 

 

Pacientky s poruchami příjmu potravy mohou být náchylné i k dalším 

onemocněním, ačkoliv o přímých souvislostech pravděpodobně mluvit nelze. K těmto 

onemocněním patří: 

 

� cukrovka 

� cystická fibróza 

� zánětlivá onemocnění střev (například Crohnova nemoc) 

� onemocnění štítné žlázy  

                                                                                                     (Hall, Cohn, 2003)93 

 

Diabetičky trpící bulimií často zneužívají inzulín, což může být životu nebezpečné 

(Hall, Cohn)94. 

 

7.   Přehled léčby poruch příjmu potravy 
 

Léčba poruch příjmu potravy je založena na třech vzájemně provázaných léčebných 

postupech: 

 

� léčba poškození organismu v důsledku dlouhodobé podvýživy, opakovaného 

zvracení, zneužívání projímadel apod., 

� psychoterapie, která nemocným poskytuje možnost pochopit příčiny a další 

okolnosti jejich onemocnění, 

� psychoterapie zaměřená na změnu stravovacích návyků a životního stylu 

nemocných.  

 

Skupina pacientek s poruchami příjmu potravy je velmi různorodá. Některé dívky 

dokáží zvládnout svůj problém svépomocí, výjimkou však nejsou ani nebezpečně vyhublé 

anorektičky a zoufalé, depresivní bulimičky vyžadující hospitalizaci. 

                                                                                                                   (Marádová, 2007)95 
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7.1   Léčba mentální anorexie 

 

K tomu, aby bylo možné vyléčit všechny příčiny i následky mentální anorexie, musí 

být léčení celkové, tedy psychické i somatické. U těžkých případů je k tomu potřeba i delší 

pobyt na klinice, při akutním ohrožení života i proti vůli pacienta. (Leibold, 1995)96 

 

7.1.1   Hospitalizace 

Pokud dívky trpící mentální anorexií nežijí zcela v izolaci, nemělo 

by za normálních okolností nikdy dojít až k akutnímu ohrožení života, protože příbuzní 

mohou včas zajistit potřebnou léčbu. I přesto se stále objevují případy, kdy jsou nemocné 

dopravovány na léčení příliš pozdě, vyhublé až na kostru a bez zájmu na životě. 

U tak pokročilých případů nemůže už ani okamžitá intenzivní léčba vždy zachránit život 

a pro část pacientek končí jejich vychrtlost smrtelně. (Leibold, 1995)97   

Aby nemoc nedošla tak daleko, je třeba věnovat pozornost především následujícím 

příznakům: 

 

� časté záchvaty slabosti se závratěmi až mdlobami; 

� sklon ke křečím, které ze začátku postihují přednostně lýtkové svalstvo 

a poukazují na začínající nebezpečnou ztrátu elektrolytů a tekutin; 

� snížení tělesné hmotnosti pod 40kg, což většinou už ohlašuje přechod 

do nebezpečné podváhy. 

 

Hospitalizované dívky v pokročilém stadiu nemoci jsou léčeny infúzemi výživných 

roztoků a roztoků s elektrolyty, protože výživa běžným způsobem ze začátku často není 

možná a ztráty elektrolytů i tekutin nelze jinak dostatečně rychle vyrovnat. Nemocným 

se dále podávají léky posilující srdeční činnost a stabilizující krevní oběh, jakož i jiná 

léčiva podle individuálního nálezu. Teprve se stabilizací tělesného stavu se přikročí 

k celkovému vyšetření a zahájí se cílená léčba. Často jsou zjištěny poruchy zažívání 

a látkové přeměny, ale i srdečně oběhová poškození. V případě zneužívání léků je nutná 

detoxikace organismu. Co se týče správné regenerační výživy, musí se plnohodnotná 
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výživa obnovovat velmi pomalu. Složení jídelníčku určuje odborník podle individuálního 

obrazu nemoci. (Leibold, 1995)98 

 

7.1.2   Psychoterapie 

Mentální anorexie vyžaduje vedle odborného léčení těla zásadně a vždy také 

odbornou psychoterapii. U pacientek, které nejsou schopny účastnit se ambulantní 

psychoterapie se léčba ze začátku provádí na klinice.  

Psychoterapie obvykle vyžaduje delší čas. Je při ní třeba počítat s několika měsíci, 

nezřídka i s podstatně delší dobou. Vše závisí na použitých léčebných metodách 

a v neposlední řadě také na aktivní spolupráci pacientky. (Leibold, 1995)99 

Psychoterapie se dá provádět buď přímo v nemocnici anebo ambulantně. 

Ambulantní léčba ovšem předpokládá, že jsou nemocné ochotny a schopny pravidelně 

docházet na ošetření a při léčbě aktivně spolupracovat. Vzhledem k povaze onemocnění je 

vhodnější provádět alespoň po nějakou dobu psychoterapii na klinice. 

Z psychoterapeutických metod se používají hlubinné psychoterapeutické rozhovory, 

psychoanalýza, behaviorální terapie, rodinná terapie, skupinová terapie, 

somatopsychoterapie a „feministická“ psychoterapie. (Leibold, 1995)100 

 

� Hlubinné psychoterapeutické rozhovory: Cíleně vedené rozhovory pomáhají 

pacientkám poznat sebe sama a porozumět svému chování. Základním 

předpokladem je atmosféra plná porozumění, která upouští od jakékoliv kritiky 

a poučování. Co se týče této atmosféry, záleží hodně na vzájemné sympatii 

nebo antipatii mezi pacientkou a terapeutem. Nevýhodou terapie rozhovorem, 

která se obecně provádí v individuálních sezeních, je především její dlouhé 

trvání. (Leibold, 1995)101 

� Psychoanalýza: Oproti ostatním přístupům zdůrazňuje psychoanalýza význam 

nevědomých obsahů ovlivňujících prožívání, chování a myšlení nemocných, 

které by měly být v průběhu terapie odkryty. Toto odkrývání nemá charakter 

jednoduchého porozumění a rozumového náhledu, ale uplatňuje se přenos 

(nevědomý proces, v němž pacientky přenáší na terapeuta pocity a přání 
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spojené s jejich minulými zkušenostmi) a jeho analýza. Při úspěšné 

psychoanalýze pacientky mohou volně a otevřeně sdělovat své nápady a spolu 

s terapeutem hledat jejich významy. Technika psychoanalýzy spočívá 

v odhalování, uvědomování si a zpracování nevědomých příčin psychických 

problémů. Cílem není jen odstranění symptomů, nýbrž hlubší osobnostní 

změna, která by měla vést k adaptivnějšímu způsobu života. (Kocourková et al., 

1997; Leibold, 1995)102    

� Behaviorální terapie: Tato forma psychoterapie nepátrá po podvědomých 

příčinách onemocnění, nýbrž začíná ihned s odnaučováním nesprávných 

a s výukou správných jídelních návyků. Hlavním cílem této terapie je zvýšení 

váhy pacientky, což je pozitivně podmiňováno například stupňováním 

sociálních výhod v průběhu hospitalizace, spojených s váhovým příbytkem 

(vycházka mimo nemocnici, návštěva doma apod.). (Kocourková et al., 1997; 

Leibold, 1995)103    

� Rodinná terapie: V tomto případě se terapie kromě pacientky účastní i rodinní 

příslušníci – rodiče a sourozenci. Ti se často mylně domnívají, že je vina 

na jejich straně. Při rodinné terapii však nejde o kritiku či výtky ze strany 

terapeuta, nýbrž o pozitivní změnu sociálních rodinných vztahů, před nimiž 

by pacientka nemusela utíkat k chorobné závislosti. Samotná rodinná terapie 

většinou pro vyléčení mentální anorexie nestačí, a proto bývá kombinována 

s jinými metodami psychoterapie, které se zaměřují na individuální 

a společenské, případně sociální příčiny nemoci. (Leibold, 1995)104  

� Skupinová terapie: Terapeutická skupina čítající většinou šest až dvanáct 

účastníků se několikrát týdně schází v ordinaci terapeuta, aby se zde otevřeně 

vypovídali. Důležitou roli hraje poznání každého z jednotlivých účastníků, 

že se svou poruchou postoje k jídlu není sám. Tato forma psychoterapie 

by pacientkám měla pomoci vyjadřovat vlastní pocity, pozorovat reakce 

druhých jak k sobě navzájem, tak k terapeutovi a propracovávat vztahy 

s vrstevníky a autoritami. V rámci skupinové terapie lze rovněž využít znalosti 

neverbálních způsobů komunikace. (Kocourková et al., 1997; Leibold, 1995)105    
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� Somatopsychoterapie: Somatoterapie neboli tělesná terapie usiluje o obnovení 

harmonické souhry těla, psychiky i duševního života. Pro anorektičky, které své 

tělo často už nepovažují za součást jich samotných, je toto uvědomění velmi 

důležité. Při jednotlivých způsobech léčby hrají významnou úlohu různé 

uvolňovací a dechové cviky, masáže a tělesný pohyb. Rozhodující rozdíl mezi 

běžnými terapiemi a somatopsychoterapií tkví v tom, že nevylučuje tělo jako 

„hlavního postiženého“, ale spoluzahrnuje jej do léčby. Podle dosavadních 

zkušeností lze somatoterapii označit za jeden z nejdůležitějších pokroků v léčbě 

mentální anorexie. (Leibold, 1995)106 

� „Feministická“ psychoterapie: Tato terapie představuje další novou léčebnou 

metodu, jež může pacientkám s mentální anorexií dobře pomoci. Jejím cílem je 

posílit sebevědomí a sebedůvěru žen a obrnit se vůči přehnanému ideálu 

štíhlosti. Má pacientkám pomoci uvědomit si své vlastní tělo a vypořádat se 

se sexualitou pojímanou tak, že ji ženy mají tradičně prožívat jako pasivní 

objekt, jenž nemá pociťovat rozkoš, a když už, tak jen se špatným svědomím. 

Léčbu v tomto případě provádějí terapeutky. (Leibold, 1995)107 

 

7.1.3   Svépomocné skupiny 

Při léčbě poruch příjmu potravy se často využívají různé typy svépomocných, 

podpůrných nebo vzájemných skupin. Jejich společným znakem je společný problém 

a spoléhání se na pomoc podobně postižených i sebe samého. Společný problém by měl 

nemocným umožnit lepší vzájemné porozumění a vést ke vzájemné pomoci při práci 

na zvládání problému. Cíle svépomocných skupin jsou většinou skromnější než cíle 

skupinové terapie. Nemocným umožňují zorientovat se v dané problematice a seznámit 

se s problémy a řešeními ostatních, překonat svou osamocenost a získat sociální kontakty 

a impulzy k životu. Svépomocná skupina je otevřená, účast na ní je dobrovolná 

a koordinátor skupiny obvykle není profesionál. (Krch, 2005)108 

Podle Krcha (2005)109 mají tyto skupiny zvláštní význam pro dívky, které uvažují 

o léčbě, ale obávají se kontaktu s psychiatrickým zařízením, jakož i pro chronické pacienty. 

Některé pacientky se mohou ustálit na relativně nízké, avšak život bezprostředně 
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neohrožující tělesné hmotnosti a poměrně dobře fungovat i mimo nemocnici, 

přičemž svépomocné skupiny jim umožňují překonat izolaci, být v blízkosti případné 

pomoci a učit se žít s anorexií. (Krch, 2005)110 

Leibold (1995)111 považuje svépomocné skupiny za poměrně rizikové a v případě 

mentální anorexie zdůrazňuje nutnost odborné pomoci. Podle něj svépomoc často selhává 

na nedostatečném pochopení nemoci. Pacientky ignorují fakt, že je jejich chování 

chorobné, pociťují jej jako přiměřené a nevidí žádný důvod něco na svém počínání měnit. 

Proto nejsou ve stavu pozitivně reagovat a spolupracovat ve svépomocné skupině. 

Nevýhodu svépomocných skupin Leibold spatřuje v nebezpečí, že se chorobná závislost 

případnou nedostatečnou léčbou při svépomoci pouze zmírní a zbytečně protáhne 

a že nakonec stejně může přejít do životu nebezpečného stadia. Jindy dojde k trvalému 

potlačení anorexie, příčiny, které jí předcházely však přetrvávají a mohou vést k jiné 

psychické poruše. Navíc může v průběhu svépomoci dojít nahlédnutím do potlačených 

negativních zkušeností, které způsobily nemoc, k těžké psychické krizi. Takový náhled sice 

může být nápomocný, při svépomoci se však nemusí dobře zpracovat, čímž se zvyšuje 

riziko recidivy mentální anorexie nebo dochází k akutnímu nebezpečí sebevraždy. 

Nevýhody svépomoci se podle Leibolda dají eliminovat, je-li projednána s odborníkem 

a pravidelně kontrolována, aby se v případě potřeby mohly včas zavést další terapeutické 

postupy. Leibold tedy doporučuje svépomocné skupiny k doplnění terapie prováděné 

odborníkem a jako dodatečnou poléčebnou péči. (Leibold, 1995)112    

 

7.1.4   Farmakoterapie mentální anorexie 

Při léčbě mentální anorexie se uplatňují převážně preparáty užívané v léčbě jiných 

duševních poruch, zejména antidepresiva a antipsychotika (Krch, 2005)113 

Dále se využívají preparáty k léčbě hyponutričních až kachektických stavů, 

především vitamíny A, B a B12 a C, preparáty pro nitrožilní výživu, případně speciální 

preparáty pro výživu perorální. Svůj význam má i doplnění chybějících minerálů, například 

vápníku, hořčíku a zinku. Někdy jsou používány léky, jejichž vedlejším účinkem je zvýšení 

chuti k jídlu s následným zvyšováním tělesné hmotnosti, jejich účinky jsou však 

diskutabilní. V minulosti byla rovněž zkoušena léčba Insulinem v tzv. výkrmných dávkách, 



- 41 - 

bez výraznějšího efektu, své oprávnění může mít při terapii výrazné kachexie 

na metabolické jednotce interního oddělení. Používají se rovněž farmaka stimulující 

peristaltiku trávicího ústrojí. Z doplňkové výživy se využívají různé nutriční nápoje 

umožňující zvýšit nezbytný energetický příjem nemocných. (Kocourková et al., 1997; 

Krch, 2005)114 

Často je diskutována rovněž otázka léčby amenorey u mentální anorexie. Podle 

některých lékařů nemá tato terapie smysl, neboť jde o umělé navozování krvácení při nízké 

hmotnosti, podle jiných , zejména z okruhu gynekologů, je tato terapie nutná. V poslední 

době se zdůrazňuje nebezpečí osteoporotických změn u déle než několik měsíců trvající 

amenorey, a proto se doporučuje zahájit substituční hormonální terapii již po několika 

měsících bez menstruace i při nízké hmotnosti. Pokud amenorea trvá i přes navození 

normální hmotnosti, je gynekologická medikace vhodná vždy. Léčba patří do rukou 

gynekologa. (Kocourková et al., 1997)115    

Medikamentózní terapie je důležitou součástí léčby mentální anorexie. Velké části 

pacientek je během ambulantní nebo lůžkové léčby ordinováno některé z farmak, pouze 

menší část je léčena bez medikace. Je však třeba zdůraznit, že se vždy jedná o léky 

ovlivňující a mírnící pouze příznak, nikoliv podstatu nemoci. Kauzální lék pro léčbu 

poruch příjmu potravy neexistuje. (Kocourková et al., 1997)116    

 

7.2   Léčba mentální bulimie 

 

Léčba natolik komplexní poruchy, jakou je mentální bulimie, je procesem plným 

dílčích úspěchů, nezdarů, vhledů a řešení, jež mají případ od případu naprosto jedinečnou 

podobu a jak tento proces dopadne, není předem jasné. Přestat se přejídat a zvracet je 

bezpochyby nesmírně důležité, jde však jen o dílčí část celé léčby. Je třeba konfrontovat 

se s příčinami tohoto chování, jinak totiž hrozí, že se v situaci zvýšené zátěže všechny 

příznaky znovu vrátí v plné síle. Rovněž je třeba si uvědomit, že se s nemocí nepodaří 

skoncovat ze dne na den, což je představa pro bulimičky typická. (Hall, Cohn, 2003)117  

Protože mají dívky s mentální bulimií většinou normální tělesnou hmotnost, 

nedochází u nich ke stavům kachexie vyžadujícím okamžitou hospitalizaci. Pobyt 

v nemocnici však bývá doporučován zejména v těchto případech: 



- 42 - 

 

� nutnost přerušení záchvatů přejídání, zvracení či zneužívání projímadel 

v případě, že dochází k vážným somatickým komplikacím nebo vzniká riziko 

vážného zdravotního ohrožení 

� nutnost léčby některých přidružených stavů jako je těžká deprese, riziko 

sebepoškozování či zneužívání psychoaktivních látek 

                                                                                                             (Krch, 2005)118 

 

Ve vývoji a vyhodnocování různých léčebných přístupů k mentální bulimii 

se zkoumalo působení léků, především antidepresiv, v klinických studiích byly dále 

rozvíjeny a ověřovány psychologické postupy léčby (Cooper, 1995)119. 

 

7.2.1   Kognitivně behaviorální terapie 

Z psychologických způsobů léčby zasluhuje nejvíce pozornosti krátkodobá 

psychoterapie, známá pod názvem kognitivně behaviorální terapie, která je specificky 

upravena pro pacientky s bulimií (Cooper, 1995)120. 

Je založena na dobře podloženém názoru, že klíčovým faktorem, který brání 

spontánnímu uzdravení bulimiček, je jejich přemrštěný zájem o tvar postavy a váhu. 

Pacientky trpící mentální bulimií považují štíhlost a úbytek hmotnosti za ideál, 

o který neustále usilují. Ve strachu z tloušťky se usilovně snaží zabránit jakémukoli 

přírůstku hmotnosti a zhubnout. Jádrem jejich psychopatologie je sklon posuzovat vlastní 

hodnotu výlučně na základě vlastního vzhledu a tělesné hmotnosti. (Cooper, 1995; Krch, 

2005)121  

Mnoho bulimiček trpí ještě druhou základní kognitivní poruchou, kterou 

představuje dlouhodobě negativní sebehodnocení. Nejistota ohledně vlastních schopností 

je vede k tomu, že se hodnotí téměř výhradně na základě vzhledu a hmotnosti – částečně 

proto, že se jim zdá být vzhled a zvláště tělesná hmotnost lépe kontrolovatelnou veličinou 

než řada aspektů jejich života, částečně proto, že jsou za ubývání hmotnosti a dodržování 

dietních omezení příznivě oceňovány svým okolím. Tyto dívky doufají, že budou samy 

se sebou spokojenější, když budou štíhlejší. Jejich hluboce zakořeněný negativní pohled 
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na sebe sama však vede k tomu, že jsou trvale nespokojeny se svým vzhledem a hmotností, 

a o to více se snaží zhubnout. (Krch, 2005)122  

Cílem léčby je pomoci pacientkám získat zpět kontrolu nad jídlem a zmírnit jejich 

starost o vlastní postavu a hmotnost. Léčba se provádí ambulantně a zahrnuje obvykle 

kolem 20 sezení v průběhu 20 týdnů. Každé sezení trvá přibližně 50 minut. V poslední 

době začala být sezení doplňována i využíváním kognitivně behaviorálních svépomocných 

manuálů, jež srozumitelnou formou zprostředkovávají informace o současném chápání 

mentální bulimie a s ní spojených problémů. Obsahují konkrétní rady, jak je překonat, 

a vycházejí z kognitivně behaviorálních principů. (Cooper, 1995; Krch, 2005)123   

Vlastní léčba pomocí kognitivně bahaviorální terapie bývá obvykle rozdělena do tří 

fází. 

 

� První fáze léčby: V první fázi léčby jsou podstatné dva základní cíle – 

vysvětlit pacientce smysl léčby a teorii, z níž vychází a nahradit záchvatovité 

přejídání pravidelným jídelním režimem. Terapeut se zpočátku soustředí 

na současné stížnosti pacientky týkající se záchvatů přejídání, později se důraz 

přesouvá na odstraňování dietních omezení a na postoje spojené s vlastní 

hmotností a vzhledem. V průběhu prvního sezení je pacientka vyzvána, 

aby začala sledovat svůj způsob stravování a vedla si jídelní záznamy. 

Zpravidla dostává podrobné instrukce, čeho se má sebesledování týkat, 

a příklad vyplněného záznamového archuX. Druhé a všechna následující sezení 

pak začínají analýzou záznamových archů, vyplněných za období 

od posledního sezení. Pacientka rovněž dostává rady týkající se jídla, zvraceni 

a zneužívání projímadel, kterými se postupně začíná řídit.  

� Druhá fáze léčby: V průběhu druhé fáze léčby je kladen důraz na pravidelný 

jídelní režim a na využívání alternativního chování bránícího zvracení. Terapie 

se zaměřuje rovněž na postoje vůči vlastní postavě a tělesné hmotnosti. 

Terapeut se snaží zmírnit, případně zcela odstranit silnou tendenci pacientek 

dodržovat různá dietní omezení – například snahu vyhýbat se určitým 

potravinám a snahu omezit příjem kalorií na minimum. Pacientky jsou často 

                                                 
X Příloha č. 1 
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vyzvány, aby si zapsaly všechny potraviny, které nechtějí ze strachu z tloušťky 

jíst. S pomocí terapeuta poté tyto „zakázané“ potraviny postupně zařazují do 

svého jídelníčku.  

� Třetí fáze léčby: Závěrečná fáze léčby sestává ze tří sezení, která se konají 

jednou za dva týdny. Cílem této fáze je udržet si dostatečný pokrok 

i po skončení léčby. Pacientky, u nichž se dosud projevují příznaky mentální 

bulimie (což je většina) a které se proto ukončení léčby obávají, je třeba ujistit, 

že se stav obvykle zlepšuje i během dalších měsíců po ukončení terapie. 

Je důležité zajistit, aby pacientky měly realistická očekávání ohledně 

budoucnosti. Pacientky často každý nezdar považují za úplné selhání 

a v důsledku toho mají pocit, že se musí vrátit na úplný počátek léčby. 

Pacientkám je třeba připomenout, že se během terapie naučily, jak své 

problémy s jídlem zvládnout a že to¸ co se naučily, musí podle potřeby opět 

začít systematicky používat. 

                                                                                                            (Krch, 2005)124 

  

Účinnost kognitivně behaviorální terapie byla zkoumána v řadě klinických studií. 

Krátkodobé výsledky jsou překvapivě dobré. Bylo zjištěno, že se četnost záchvatů 

přejídání snížila v průměru o 90%. Po absolvování terapie se přibližně ⅔ pacientek 

přestanou přejídat. Podobně se často snižuje i nucené zvracení a užívání laxativ, bývá 

zaznamenáno i zlepšení nálady a klesá zaujetí tělesnými proporcemi a hmotností. 

Z hlediska dlouhodobého působení kognitivně behaviorální terapie přibývá důkazů o tom, 

že se krátkodobé pozitivní výsledky daří úspěšně udržet. (Cooper, 1995)125   

 

7.2.2   Další druhy psychologické terapie 

Kromě kognitivně behaviorálního přístupu existují i jiné druhy psychologické 

terapie, které se ukázaly být u pacientek s mentální bulimií úspěšné. I když žádný 

z nich není celkově tak účinný jako kognitivně behaviorální terapie, mohou u některých 

pacientek přinést výsledky. Patří mezi ně zejména behaviorální terapie, psychoedukační 

přístupy a interpersonální psychoterapie. (Cooper, 1995)126 



- 45 - 

Skupinová psychoterapie obvykle nebývá příliš doporučována, neboť pacientky 

bývají často velmi citlivé v otázce svých jídelních zvyklostí a svého zevnějšku a není 

pro ně snadné smířit se s představou, že by se měly léčit ve společnosti dalších osob 

(Cooper, 1995)127. 

Bulimickým pacientkám je často vhodné poskytnout systém odstupňované péče. To 

znamená, že je jim nejdříve poskytnuta péče na nejnižší úrovni. Pak postupují tímto 

systémem vzhůru a je-li to třeba, dostává se jim stále intenzivnější péče. První stupeň 

obvykle zahrnuje systém kontrolované svépomocné léčby. Pacientky dostanou 

svépomocnou příručku, kterou používají pod dohledem pomocníka. Pokud nedojde 

k dostatečnému zlepšení, pokračuje se v terapii současně s užíváním antidepresiv. Některé 

bulimičky však nedosáhnou zlepšení ani s podporou medikace, jiné naopak léky odmítají. 

V takovém případě jim je nabídnuta kognitivně behaviorální terapie. Pacientky, které 

se dostatečně nezlepšují ani na třetím stupni potřebují ještě další péči, jejíž povaha závisí 

na detailním posouzení jejich problémů. Možnými alternativami jsou v těchto případech 

interpersonální psychoterapie, ambulantní péče (obvykle denní stacionář) 

nebo hospitalizace. (Cooper, 1995)128   

   

7.2.3   Farmakoterapie mentální bulimie 

Ve srovnání s mentální anorexií byl vývoj psychofarmakologické léčby mentální 

bulimie mnohem rychlejší a úspěšnější (Krch, 2005)129. 

Protože pacientky s mentální bulimií často trpí afektivními poruchami – zejména 

depresí, ale také úzkostnými poruchami, poruchami osobnosti a duševními poruchami 

vyvolanými užíváním psychoaktivních látek – mají při léčbě největší význam 

antidepresiva. Léčba mentální bulimie antidepresivy bývá často velmi efektivní. 

(Kocourková et al., 1997; Krch, 2005)130    

Využívána jsou také farmaka navozující pocit sytosti a snižující frekvenci zvracení 

(Krch, 2005)131. Při stavech výrazného napětí a neklidu, spojených s nutkavými projevy 

a negativismem mohou být použita rovněž neuroleptika (Kocourková et al., 1997)132.  
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8.   Výskyt poruch příjmu potravy v populaci 
 

Poruchy příjmu potravy jsou závažným medicínským problémem se stále 

vzrůstajícím výskytem. Epidemiologické studie výskytu poruch příjmu potravy ukazují 

v posledních letech dva nepříznivé trendy:  

 

� zvyšující se výskyt počtu onemocnění, zejména bulimie, 

� snižující se věk pacientek.  

 

V Evropě a ve Spojených státech amerických se vyskytuje mentální anorexie 

u 0,3% žen a dívek, mentální bulimie u 1%, přičemž příznaky bulimie částečně splňuje 

až 5% žen a dívek. V Evropě dosáhly údaje o jednoroční prevalenci mentální anorexie 

počtu 370 mladých žen ve věku 15 až 30 let na 100 000 obyvatel, u mentální bulimie 1 500 

žen na 100 000 obyvatel. V roce 2005 bylo v Evropské unii 903 500 mladých žen trpících 

poruchou příjmu potravy. (Papežová, Uhlíková, Hellerová, a kol., 2005)133 

V České republice trpí mentální bulimií přibližně každá dvacátá dospívající 

dívka (6%), mentální anorexie je méně častá a postihuje necelé 1% mladých děvčat 

(Marádová, 2007)134. Určité příznaky mentální anorexie se však mohou vyskytnout 

až u 6% dívek na konci puberty. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku 13 až 20 let 

(někdy je poukazováno na vrcholy ve věku 14 a18 let), mentální bulimie obvykle mezi 16 

až 25 lety. Mentální anorexie se výjimečně vyskytuje už u osmiletých dětí, ale je také 

možné setkat se s počátkem poruchy po třicátém, případně i čtyřicátém roce věku. (Krch, 

2002; Krch, 2005)135. Krch (2005)136 poukazuje na vzrůstající výskyt poruch příjmu 

potravy zejména v posledních desetiletích – od roku 1989 vzrostl v České republice počet 

hospitalizovaných s diagnózou mentální anorexie ze 135 na 534 v roce 1999, počet 

hospitalizovaných s diagnózou mentální bulimie vzrostl ve stejné době z 18 na 205 (Krch, 

2005)137. 

 V porovnání s ostatními psychiatrickými diagnózami byla u pacientů s poruchami 

příjmu potravy zjištěna dvojnásobná úmrtnost, v porovnání se zdravou populací dokonce 

desetinásobná (Papežová, Uhlíková, Hellerová, a kol., 2005)138. Podle různých studií je 

u mentální anorexie udávána úmrtnost v rozmezí mezi 2 až 8%, u mentální bulimie do 2%. 
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V průměru 50% dívek s mentální anorexií a téměř ⅔ s mentální bulimií se zcela vyléčí. 

U necelých 20% anorektiček byl v průběhu let zjištěn chronický průběh (Marádová, 

2007)139. 

 

8.1   Poruchy příjmu potravy u mužů 

 

U mužů je výskyt poruch příjmu potravy všeobecně desetkrát nižší. Tento fakt vedl 

některé autory k předpokladu, že tito muži mají sklon k homosexualitě nebo že mají jinak 

narušený sexuální život. Příčinná souvislost mezi poruchou sexuálního zaměření a příjmu 

potravy se však neprokázala. Chudý sexuální život u mužů i u žen souvisí především 

s dlouhodobým hladověním, podvýživou a řadou obtíží, které přesouvají pozornost 

nemocných jiným směrem. Podobně jako u žen, je i u dospívajících mužů možné 

pozorovat nadměrný zájem věnovaný tělesným proporcím, fyzickému vzhledu a výkonu, 

přestože si přejí většinou zesílit. Dlouhodobě nadměrná a jednostranná sebekontrola 

však může vést i v jejich případě k nevhodným a zdraví ohrožujícím extrémům. (Krch, 

2002)140 

  

8.2   Rizikové zájmy a profese 

 

Mnoho autorů se ve svých výzkumech zaměřilo na socioprofesní skupiny, 

pro něž má výkon, tělesný vzhled a zejména pak tělesná hmotnost sama o sobě rozhodující 

význam. Bylo dokázáno, že anorektické postoje jsou běžnější u určitých profesí, například 

u gymnastiky, krasobruslení, baletu a modelingu. (Cohen, 2002; Krch, 2005)141 

Krch (2005)142 zmiňuje výzkumy, které prokázaly narušené jídelní postoje 

u 38% profesionálních tanečnic a 34% modelek. V rámci jiné studie byly zjištěny poruchy 

příjmu potravy u více než 25% studentek profesionální americké baletní školy. Extrémní 

metody ke kontrole hmotnosti jako jsou hladovky, zvracení, dietní tablety či laxativa byly 

zjištěny rovněž mezi atletkami.  

Dívky, které se věnují baletu či gymnastice mohou v průběhu dospívání obtížně 

snášet skutečnost, že jejich doposud chlapecká sportovní postava začne získávat ženské 

proporce. Tento přirozený vývoj je mnohdy terčem nevhodných komentářů nejen ze strany 
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ostatních členů sportovního oddílu nebo taneční školy, ale i trenérů. Rizikové přitom může 

být už samotné sportovní prostředí, v němž se klade přílišný, někdy až úzkostný důraz 

na příjem potravy, tělesný vývoj, proporce. Výkon, sebezapření a ideál štíhlosti jsou 

v tomto prostředí často nekriticky vyzdvihovány na úkor hodnot jiných. (Krch, Richterová, 

1998)143  

 

„Asi ve třinácti letech to všechno začalo. Chodila jsem do tanečního kroužku 

a zdálo se mi, že mi narostl velký zadek a vůbec že jsem tlustší než moje kamarádky." 

 

                                                                                 (Krch, Richterová, 1998)144 

 

„Začalo to při tréninku. Strašně mě bavilo tancovat, jenže najednou jsem 

v patnácti vyrostla, přibrala, zakulatila se. Trenérka preferovala svou o dva roky 

mladší dceru, a tak nám starším řekla, že jsme tlusté, tedy nemáme šanci být špičkové 

tanečnice.“ 

 

                                                                                 (Krch, Richterová, 1998)145 
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1.   Představení výzkumného projektu 
 

V praktické části své práce jsem se zaměřila na jednu z nejohroženějších cílových 

skupin – na studentkyXI taneční konzervatoře. Prostřednictvím dotazníkové metody jsem 

se snažila ověřit hypotézu o vyšším výskytu poruch příjmu potravy mezi tanečnicemi 

a baletkami. Svůj výzkum jsem prováděla na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy. 

 

1.1   Základní informace o Taneční konzervatoři hlavního města PrahyXII 
 

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je osmiletou výběrovou školou 

uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. 

Poskytuje střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance, 

zakončené maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem. Studium 

ukončené absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko pedagogické činnosti.     

Absolventi Taneční konzervatoře hlavního města Prahy se mohou uplatnit jako výkonní 

umělci v baletních souborech divadel nebo jiných profesionálních baletních a tanečních 

tělesech, případně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního zaměření. 

Od školního roku 1996/97 jsou do 1. ročníku přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ. 

Mimořádně talentované nebo starší uchazeče přijímá Taneční konzervatoř hlavního města 

Prahy na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a rozdílových zkoušek i do vyšších 

ročníků . 

Výuka je zaměřena na získání profesionálních znalostí a dovedností  v oblasti 

klasického, moderního a lidového tance, doplněných všeobecným a teoretickým odborným 

vzděláním.  V 1.–4. ročníku plní žáci společně s praktickou odbornou přípravou i povinnou 

školní docházku. Po osvojení základů jednotlivých tanečních technik v 1.–4. ročníku 

umožňuje studijní program s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji fyzických, 

psychomotorických dispozic a talentu zaměřit další odbornou přípravu v 5.–8. ročníku 

                                                 
XI Mezi studenty sledovaných ročníků konzervatoře bylo 7 chlapců. Z toho důvodu uvádím v dalším textu 
práce, především v části věnované zpracování dotazníku, označení „student“. Jak vyplývá z teoretické části 
práce, jsou však poruchy příjmu potravy především onemocněním mladých dívek a žen. Z toho důvodu celá 
práce nese název „Poruchy příjmu potravy u studentek taneční konzervatoře“. Ve svém výzkumu se tedy 
zaměřím zejména na dívky.  
XII Informace k této kapitole jsem zčásti získala rozhovory se zaměstnanci školy, částečně jsem čerpala 
z internetových stránek konzervatoře (http://www.tkpraha.cz/). 
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na jednu ze tří tanečních technik – klasický tanec, moderní tanec, lidový tanec. Cílem této 

specializovaně zaměřené odborné přípravy je umožnit co nejefektivnější rozvoj talentu 

žáka a docílit optimální možnost jeho uplatnění v profesionální taneční činnosti. 

 

1.1.1 Talentové zkoušky 

Všichni uchazeči o studium na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy se musí 

podrobit přijímací talentové zkoušce, která se skládá ze tří částí  a odborné lékařské 

prohlídky. 

 

� 1. část – vnější scénické předpoklady (vhodné tělesné proporce, stavba těla, 

jevištní taneční zjev); fyzické předpoklady pro tanec (vytočení a rozsah pohybu 

v kyčelních kloubech, délka Achillovy šlachy, stavba chodidla, dispozice 

pro skok, pohyblivost páteře, celková pružnost a rytmus) 

� 2. část – zjištění základních pohybových dovedností, pohybové koordinace, 

tanečnosti, schopnosti improvizace, muzikálnosti 

� 3. část – znalosti základů hudební teorie (rytmus, intonace, hudební sluch); test 

ze základních vědomostí z oblasti kultury (hudba, tanec, literatura, výtvarné 

umění); odborná lékařská prohlídka, kterou zajišťuje škola a jež má prokázat, 

že zdravotní stav uchazeče odpovídá předpokládané zvýšené fyzické i psychické 

námaze 

 

K talentové zkoušce se zájemci musí dostavit v předepsaném cvičebním úboru – 

dívky v dvoudílných plavkách nebo gymnastickém tričku bez rukávů s páskem, chlapci 

v černých plavkách a bílém tričku bez rukávů. Na nohou musí všichni mít baletní piškoty. 

 

Již samotná struktura talentových zkoušek napovídá, že se jedná o školu s přísnými 

pravidly, jež je velice náročná jak po stránce fyzické tak zcela jistě i po stránce psychické. 

Tomu odpovídá také průměrný počet studentů. Na základě talentových zkoušek bývá 

ke studiu přijímáno 40 studentů, více než polovina z nich však školu nedokončí. 

V letošním roce například bude maturovat pouze 14 studentů. 
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1.1.2   Základní struktura studia  

Co se týče týdenního rozvrhu hodin, začíná výuka každý den v 8:00, studenti však 

povinně navštěvují hodiny hry na klavír, které často začínají už v 6:30. Přestávky mezi 

hodinami jsou pětiminutové, pro 3. vyučovací hodině trvá přestávka 10 minut, na oběd 

je vyčleněna 1 hodina. 4 až 6 vyučovacích hodin denně je věnováno tanci (převážně 

klasickému baletu, v menší míře potom tanci modernímu a lidovému), zbývající hodiny 

teoretickým předmětům. Výuka končí každý den mezi 17:00 a 18:30.   

Nedílnou součástí studia je pravidelné měsíční vážení kontrolující hmotnost všech 

studentů. V případě nežádoucího nárůstu hmotnosti musí studenti dodržovat speciální 

stravovací plán. 

 

2.   Hypotézy 
 

Po prostudování dostupné literatury zabývající se problematikou poruch příjmu 

potravy jsem si vytyčila následující hypotézy: 

 

1. Studentky taneční konzervatoře budou mít velmi nízké hodnoty BMI. 

2. Dívky se budou omezovat v jídle ve strachu z tloušťky. 

3. U většiny dívek bude zjištěno narušené vnímání vlastního těla. 

 

3.   Metoda sběru dat 
 

Ke sběru dat jsem použila metody dotazníkového šetření. Sestavila jsem dotazník 

obsahující celkem 37 položekXIII. V prvních čtyřech otázkách jsem zjišťovala pohlaví, věk, 

výšku a hmotnost respondentů, další otázky již byly zaměřeny na konkrétní aspekty 

životního stylu studentů, zejména na jejich stravovací návyky a spokojenost s vlastním 

tělem. 

                                                 
XIII Příloha č. 4 
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Volila jsem převážně otázky uzavřené, jednoduché i s možností více výběrů, 

zařadila jsem však i několik otázek otevřených sloužících převážně k doplnění či upřesnění 

některých údajů. 

 

4.   Vlastní realizace výzkumu 
 

Jelikož jsem si vědoma toho, jak přísná pravidla na škole panují, obávala jsem se, 

že mi výzkum o poruchách příjmu potravy nebude na konzervatoři umožněn. Proto jsem 

zcela záměrně uvedla, že provádím výzkum na téma "Životní styl u studentek taneční 

konzervatoře". Tomuto faktu jsem bohužel musela přizpůsobit svůj dotazník, který tak 

obsahuje i otázky, jež se poruch příjmu potravy bezprostředně nedotýkají.   

Vlastní dotazníkové šetření proběhlo v rámci jedné vyučovací hodiny. Doba šetření 

byla stanovena na základě dohody s ředitelem konzervatoře. Respondenti vyplňovali 

dotazník anonymně, uváděli pouze své pohlaví a věk. 

 

5.   Sledovaný vzorek 
 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala studenty čtvrtého a pátého ročníku konzervatoře, 

věkově spadající do kategorie, jež je z hlediska poruch příjmu potravy nejrizikovější.  

Čtvrtý ročník konzervatoře ve školním roce 2008/2009 navštěvuje 19 studentů, 

z toho 15 dívek a 4 chlapci. Dvěma dívkám bylo v době vyplňování dotazníku 14 let, osmi 

dívkám 15 let a pěti zbývajícím 16 let. Všem čtyřem chlapcům bylo 15 roků. Průměrný 

věk studentů čtvrtého ročníku je tedy 15,2 roků (15,2 u dívek a 15,0 u chlapců). 

Pátý ročník konzervatoře v současné době studuje 17 studentů – 14 dívek 

a 3 chlapci. Jedné studentce je 15 let, jedenácti dalším 16 let, dvěma studentkám 17 let. 

Dvěma chlapcům je 16 let, jednomu 18 let. Průměrný věk studentů tohoto ročníku je 16,2 

roků (16,1 pro dívky, 16,7 pro chlapce).  

Celkem v těchto dvou ročnících studuje 36 studentů, 29 dívek a 7 chlapců. Jejich 

průměrný věk je 15,6 let. 
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6.   Zpracování shromážděných dat 
 

Jak jsem uvedla již výše, nevztahují se některé položky dotazníku bezprostředně 

k tématu poruch příjmu potravy. Tyto otázky zde přesto vyhodnotím, nebudu jim však 

věnovat takovou pozornost jako otázkám, které považuji za důležité z hlediska vymezení 

práce. 

 

� Hodnota BMI 

V úvodu dotazníku studenti uváděli svou výšku a hmotnost. Z těchto údajů jsem 

na základě vzorce BMI = tělesná váha (kg)  vypočítala hodnoty BMI.   

 

 výška (m)2 

 
V této souvislosti bych chtěla poznamenat, že jsem vycházela z tabulek pro daný 

věk a pohlaví146. Přestože mnoho autorů uvádí, že se normální hodnoty BMI u dívek 
pohybují od 19 do 24, je u dětí do 15 let optimální váha většinou nižší.  

 

 

Tabulka č. 1a: BMI dívek (14 let) 

BMI Kategorie Počet dívek 
méně než 15,5 velká podváha – jedno z kritérií anorexie 0 
15,5 – 16,7 podváha 0 
16,8 – 23,1 normální rozmezí 2 
23,2 – 27,6 nadváha 0 
více než 27,7 obezita 0 
 

Tabulka č. 1b: BMI dívek (15 let) 

BMI Kategorie Počet dívek 
méně než 16,2 velká podváha – jedno z kritérií anorexie 0 
16,2 – 17,5 podváha 3 
17,6 – 23,4 normální rozmezí 6 
23,5 – 27,4 nadváha 0 
více než 27,5 obezita 0 
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Tabulka č. 1c: BMI dívek (16 let) 

BMI Kategorie Počet dívek 
méně než 16,8 velká podváha – jedno z kritérií anorexie 5 
16,8 – 17,9 podváha 6 
18 – 23,9 normální rozmezí 5 
24 – 27,9 nadváha 0 
více než 28 obezita 0 
 

Tabulka č. 1d: BMI dívek (17 let) 

BMI Kategorie Počet dívek 
méně než 17,2 velká podváha – jedno z kritérií anorexie 0 
17,2 – 18,1 podváha 0 
18,2 – 24,4 normální rozmezí 2 
24,5 – 28,5 nadváha 0 
více než 28,6 obezita 0 
 

Tabulka č. 1e: BMI chlapci (15 let) 

BMI Kategorie Počet chlapců 
méně než 16 velká podváha – jedno z kritérií anorexie 0 
16 – 16,9 podváha 2 
17 – 23,1 normální rozmezí 2 
23,2 – 27,4 nadváha 0 
více než 27,5 obezita 0 
 

Tabulka č. 1f: BMI chlapci (16 let) 

BMI Kategorie Počet chlapců 
méně než 16,6 velká podváha – jedno z kritérií anorexie 0 
16,6 – 17,8 podváha 1 
17,9 – 23,9 normální rozmezí 1 
24 – 27,9 nadváha 0 
více než 28 obezita 0 
 

Tabulka č. 1g: BMI chlapci (18 let) 

BMI Kategorie Počet chlapců 
méně než 17,7 velká podváha – jedno z kritérií anorexie 0 
17,7 – 18,9 podváha 0 
19 – 25,1 normální rozmezí 1 
25,2 – 29,4 nadváha 0 
více než 29,5 obezita 0 
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Z tabulek vyplývá, že 19 studentů má normální hmotnost přiměřenou svému věku 

(z toho 15 dívek a 4 chlapci), 12 studentů trpí podváhou (9 dívek a 3 chlapci) a 5 dívek 

spadá do kategorie velké podváhy. Nadváha a obezita se mezi studenty nevyskytuje. 

Průměrný BMI u dívek má hodnotu 17,7, u mužů dosahuje hodnoty 18,9.  

Nejvyšší hodnota BMI mezi chlapci je 22,1 u patnáctiletého chlapce, který měří 

178cm a váží 70kg, nejvyšší hodnota BMI u dívek je 20,2 (patnáctiletá dívka měří 162cm 

a váží 53kg). Obě hodnoty spadají do normálního rozmezí BMI příslušného věku. 

Nejnižší hodnota BMI mezi chlapci byla zaznamenána u patnáctiletého studenta 

měřícího 180cm při hmotnosti 53kg (BMI 16,4). Tato hodnota označuje podváhu. 

Mezi dívkami má nejnižší hodnotu BMI studentka, která v šestnácti letech měří 

158cm, přičemž váží pouhých 37kg. Hodnota BMI je v jejím případě 14,8, což značí 

kritickou podváhu (za velkou podváhu a tedy jedno z kritérií anorexie je v jejím věku 

považována hodnota 16,8 a méně). Zajímavá je skutečnost, že tato studentka v dotazníku 

uvedla, že považuje svoji hmotnost za průměrnou. 

Následující tabulka vyjadřuje procentuální podíl celkového počtu dívek s normální 

hmotností, podváhou a velkou podváhou a procentuální podíl všech studentů (dívek 

i chlapců). 

 

 

Tabulka č. 1h: Procentuální podílXIV (dívky vs. všichni studenti) 

Kategorie Podíl dívek (%) Podíl studentů (%) 
velká podváha – jedno z kritérií anorexie 17,2 13,8 
podváha 31,0 33,3 
normální rozmezí 51,7 52,7 
nadváha 0 0 
obezita 0 0 

 

Hypotéza 1: Hypotéza, že studentky taneční konzervatoře budou mít velmi nízké 

hodnoty BMI, se potvrdila. 31% studentek má podváhu a dalších 17,2% dokonce 

velkou podváhu (celkem tedy trpí podváhou 48,2% studentek). Tyto závěry jsou 

podle mého názoru velice přesvědčivé. 

                                                 
XIV U všech údajů v této části práce, vyjádřených v procentech uvádím zaokrouhlení na jedno desetinné 
místo. 
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� Počet sourozenců 

U této otázky studenti vybírali ze tří možností (nemají žádné sourozence, mají 

jednoho sourozence, mají více sourozenců). Přestože se tato otázka bezprostředně 

nevztahuje k tématu, upozornila na zajímavou skutečnost – 88,9% dotázaných studentů má 

nějakého sourozence, z toho 44,4% pochází ze dvou a více dětí. Z těchto údajů lze vyvodit 

závěr, že na taneční konzervatoři studuje málo jedináčků. 

 

� Rodina 

U této položky měli studenti vyplnit, zda žijí v úplné rodině nebo pouze s matkou. 

K dispozici měli rovněž kolonku „jiná možnost (doplňte)“. 63,9% studentů uvedlo, že žijí 

v úplné rodině, 30,6% žije pouze s matkou. Jedna studentka (2,8%) uvedla, že je svěřena 

do střídavé péče obou rodičů, jedna studentka (2,8%) žije s matkou a jejím přítelem.  

 

�   Bydliště v Praze 

V další otázce jsem se zaměřila na to, zda studenti bydlí v Praze nebo jestli 

využívají služeb internátu. 66,7% studentů žije v Praze s rodiči, 30,6% bydlí na internátu. 

Jeden student (2,8%) uvedl, že v týdnu bydlí v Praze u sestry a o víkendech jezdí za rodiči. 

 

� Čas vstávání a průměrná délka spánku 

V další části dotazníku jsem se studentů ptala na to, v kolik hodin běžně vstávají 

a kolik hodin v průměru spí. Dívky uvedly, že ve všední dny vstávají mezi 5:20 a 7:00, 

chlapci mezi 5:30 a 7:00, o víkendech dívky vstávají mezi sedmou a dvanáctou hodinou, 

chlapci mezi devátou a čtrnáctou hodinou. Údaje ze všedních dnů jsou ovlivněny školní 

docházkou (studenti jsou ve škole od 6:30 či od 8:00), údaje z volných dní poukazují na to, 

že většina studentů využívá možnosti spát déle. Někteří z nich, především dívky, však 

vstávají poměrně brzy i o víkendech – 9 dívek uvedlo, že o víkendech vstávají nejpozději 

v 8 hodin. 

U otázky zaměřené na průměrnou dobu spánku měli studenti k dispozici tři 

možnosti (méně než 8 hodin, 8–10 hodin, déle než 10 hodin). 52,8% studentů uvedlo, 
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že spí v průměru méně než 8 hodin (16 dívek, 3 chlapci), 47,2% studentů (13 dívek, 

4 chlapci) zvolilo možnost „8–10 hodin“. Více než 10 hodin spánku si na základě 

dotazníku nedopřává žádný ze studentů konzervatoře.  

 

� Pravidelná snídaně 

V další části dotazníku jsem studentům položila otázku: „Snídáte pravidelně?“. 

Studenti měli k dispozici odpovědi ANO/NE, jednalo se tedy o otázku uzavřenou.  

 

 

Tabulka č. 2: Pravidelná snídaně 

Odpověď Počet dívek Počet chlapců Dívky (%) Celkem (%) 

AGO 22 7 75,9 80,6 

GE 7 0 24,1 19,4 

    

Z tabulky vyplývá, že 24,1% dívek nesnídá pravidelně, což je vzhledem k jejich 

zátěži překvapující. Dalo by se očekávat, že vydatná snídaně pro ně bude základem, 

už proto, že jejich rozvrh hodin často začíná náročným tréninkem. 

 

� Kouření 

 

Tabulka č. 3: Kouření 

Odpověď Počet dívek Počet chlapců Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 7 2 24,1 28,6 25 

GE 22 5 75,9 71,4 75 

 

Tabulka poukazuje na skutečnost, že 25% studentů čtvrtého a pátého ročníku 

konzervatoře kouří, konkrétně 24,1% dívek a 28,6% chlapců. Ve srovnání s jejich 

vrstevníky by tyto údaje pravděpodobně byly nízké, to však nic nemění na skutečnosti, 
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že se klasický balet s cigaretami příliš neslučuje. Výsledky ukazují, že se rizikové návyky, 

mezi něž kouření bezpochyby patří, vyskytují i na umělecky zaměřených školách. 

 

� Tanec a další sportovní aktivity 

Následujících 5 položek dotazníku souviselo s pohybovou aktivitou studentů – 

zajímalo mne, zda se studenti kromě tance ve škole věnují ještě nějaké jiné sportovní 

aktivitě, případně jaké. Ptala jsem se také na to, kolik času týdně jim tato aktivita zabírá. 

Další dvě otázky souvisely se studiem tance – ptala jsem se, jestli studenti trénují 

ještě večer po škole a zda cvičí doma o víkendech. 

 

 

Tabulka č. 4a: Další sportovní aktivity 

Odpověď Počet dívek Počet chlapců Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 15 5 51,7 71,4 55,5 

GE 14 2 48,3 28,6 44,4 

 

V této části výzkumu jsou procenta natolik podobná, že z nich nelze vyvozovat 

žádné závěry. Přibližně polovina dotazovaných studentů kromě tance provozuje ještě další 

sportovní aktivitu, druhá polovina nikoliv. Procenta jsou nicméně vyrovnanější u dívek, 

kde se liší jen o 3,4%. 

71,4% chlapců se věnuje další sportovní aktivitě, 28,6% nikoliv. Vzhledem 

k malému zastoupení chlapců však tento výsledek není statisticky významný. 

 

Co se týče konkrétních sportovních aktivit, chlapci uvedli, že navštěvují posilovnu, 

hrají fotbal a míčové hry. Dvěma chlapcům tyto aktivity zabírají dvě hodiny týdně, jeden 

uvedl, že se jim věnuje příležitostně, dva chlapci tuto položku ponechali nevyplněnou. 

U dívek převládá plavání (9 dívek), běh (8 dívek) a jízda na kole (8 dívek). Tři 

dívky uvedly, že navštěvují fitness centrum, dvě jezdí na koni, jedna chodí 

na horolezeckou stěnu a jedna jezdí na koloběžce. Jedenácti dívkám tyto aktivity zabírají 
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1–3 hodiny týdně, tři uvedly, že se jim věnují 3 a více hodin, jedna dívka se dalším 

sportovním aktivitám věnuje dvakrát do měsíce. 

 

 

Tabulka č. 4b: Trénink po škole 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

 nikdy 2 0 6,9 0 5,6 

občas 23 5 79,3 71,4 77,8 

ano, pravidelně 4 2 13,8 28,6 16,7 

 

Tabulka č. 4c: Trénink o víkendu 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

 nikdy 2 0 6,9 0 5,6 

občas 22 5 75,9 71,4 75 

ano, pravidelně 5 2 17,2 28,6 19,4 

     

Z tabulek lze vyčíst, že zhruba 3/4 studentů někdy cvičí ještě doma po škole, což je 

vzhledem k pozdnímu konci vyučování docela překvapivé. Téměř stejné procento občas 

trénuje i o víkendu, což se dá snadno vysvětlit tím, že se snaží zůstat v kondici. 

16,7% studentů dále cvičí ve všední dny večer pravidelně, 19,4% cvičí pravidelně 

o víkendech. Možnost „nikdy“ se objevila pouze u dvou dívek, jak u tréninku po škole, tak 

u tréninku o víkendech. Toto procento je zanedbatelné.  

Zdá se, že studenti berou své studium vážně, jde jim o to, aby se na konzervatoři 

udrželi a dosáhli ve svém oboru dobrých výsledků. 

 

� Množství jídla a tekutin během dne 

V této části dotazníku mě zajímalo, kolik porcí jídla studenti v průměru snědí 

a kolik tekutin vypijí během dne. 
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Tabulka č. 5a: Počet porcí 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

1-3 9 3 31 42,9 33,3 

4-6 20 4 69 57,1 66,6 

více než 6 0 0 0 0 0 

 

Tabulka č. 5b: Množství tekutin     

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

méně než 1,5litru 6 0 20,7 0 16,6 

1,5–3litry 23 6 79,3 85,7 80,5 

více než 3litry 0 1 0 14,3 2,7 

 

Z tabulek vyplývá, že 66,6% studentů jí v průměru 4–6 porcí jídla denně. 33,3% 

(9 dívek a 3 chlapci) však uvedlo, že jedí pouze 1–3 porce jídla za den. To je vzhledem 

k jejich nadměrné fyzické zátěži velmi málo. 

 

Druhá tabulka ukazuje, kolik tekutin studenti v průměru během dne vypijí. 80,5% 

z nich vypije 1,5–3litry tekutin. 2,7% (1 chlapec) uvedlo, že vypije více než 3litry. U této 

položky jsem předpokládala mnohem větší zastoupení studentů vzhledem k tělesné zátěži 

studentů. Překvapilo mě naopak celkem významné procento u první kolonky, kde téměř 1/5 

dívek uvedla, že vypije méně než 1,5litru tekutin. To je velice málo i z hlediska normální 

populace, tím spíše potom mezi studentkami taneční konzervatoře. 
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� Pitný režim 

Další položka dotazníku souvisela opět s pitným režimem, tentokrát jsem se však 

ptala, který typ tekutin studenti upřednostňují 

 

 

Tabulka č. 6: Pitný režim 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

stolní vody,  

ředěné džusy 

15 3 51,7 42,9 50 

čaje,  

minerální vody 

13 2 44,8 28,6 41,6 

slazené  

limonády 

1 2 3,5 28,6 8,3 

 

50% všech studentů nejčastěji pije stolní vody a ředěné džusy, 41,6% studentů 

upřednostňuje čaje a minerální vody. Slazené limonády uvedla jedna dívka a dva chlapci. 

Ačkoliv tito studenti představují menšinu, je zajímavé, že byla právě na taneční 

konzervatoři tato položka vyplněna. 

 

� Vynechávání hlavního jídla 

Zde jsem se soustředila na to, zda studenti někdy vynechávají hlavní jídlo. 

Na výběr měli tři možnosti: nikdy, výjimečně a často. 

 

 

Tabulka č. 7: Vynechávání hlavního jídla 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

nikdy 6 3 20,7 42,9 25 

výjimečně 16 3 55,2 42,9 52,7 

často 7 1 24,1 14,3 22,2 
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Jak naznačuje tabulka, je vynechávání hlavního jídla pro studenty taneční 

konzervatoře téměř běžnou praxí. Téměř ¼ všech studentů (převážně dívky) uvedla, 

že vynechává hlavní jídlo často. 25% naopak nevynechává hlavní jídlo nikdy, 52,7% pouze 

výjimečně.  

 

 

� Preference vegetariánské kuchyně 

 

 

Tabulka č. 8: Preference vegetariánské kuchyně 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 6 0 20,7 0 16,6 

GE 23 7 79,3 100 83,3 

 

Tato tabulka ukazuje, že většina studentů nedává přednost vegetariánské kuchyni. 

U chlapců je to dokonce celých 100%, u dívek 79,3%. 20,7% dívek (6 studentek) nicméně 

uvedlo, že vegetariánskou kuchyni upřednostňuje. 

 

� Sladkosti 

Zde byla studentům položena otázka: „Jak často si dopřáváte sladkosti“? 

 

 

Tabulka č. 9: Sladkosti 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

nikdy 1 0 3,4 0 2,7 

2krát – 5krát týdně 18 4 62,1 57,1 61,1 

denně 10 3 34,5 42,9 36,1 

 

Výsledky této otázky ukazují, že se studenti taneční konzervatoře sladkostem 

nevyhýbají. 61,1% z nich si sladkosti dopřává několikrát do týdne, 36,1% dokonce denně. 
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� Strach z tloušťky 

Tato otázka je vzhledem k výzkumnému záměru této práce velmi podstatná. Ptala 

jsem se, zda se studenti omezují v jídle ve strachu z tloušťky. 

 

 

Tabulka č. 10: Strach z tloušťky 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 21 2 72,4 28,6 63,8 

GE 8 5 27,6 71,4 36,1 

 

Celých 72,4% dívek odpovědělo, že se v jídle ve strachu z tloušťky omezují. 

U chlapců je výsledek opačný – 71,4% z nich se v jídle neomezuje. 

 

Hypotéza 2: Počáteční předpoklad, že se dívky studující taneční konzervatoř budou 

omezovat v jídle ve strachu z tloušťky, se potvrdil. Téměř ¾ dívek se v jídle 

ve strachu z tloušťky omezují.  

 

� Kontrola hmotnosti 

Následující dvě položky dotazníku byly zaměřeny na tělesnou hmotnost studentů. 

Otázky zněly: „Jak často se vážíte?“ 

           „Máte stabilní váhu?“ 

 

 

Tabulka č. 11a 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

výjimečně 13 4 44,8 57,1 47,2 

několikrát týdně 13 3 44,8 42,9 44,4 

denně 3 0 10,3 0 8,3 
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Tabulka č. 11b 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 24 6 82,8 85,7 83,3 

GE 5 1 17,2 14,3 16,6 

 

Z výsledků vyplývá, že většina studentů kontroluje svou tělesnou hmotnost 

pravidelně. 44,4% studentů odpovědělo, že se váží několikrát týdně. Denně se však váží 

pouze dvě dívky, u chlapců se tato odpověď neobjevila. 

83,3% studentů dále uvedlo, že mají stabilní váhu. Proměnlivá váha se tedy 

vyskytuje pouze u jednoho chlapce a u pěti dívek ze sledovaného vzorku. 

 

� Spokojenost s tělesným vzhledem 

Jelikož je nespokojenost s vlastním vzhledem jedním ze základních příznaků 

poruch příjmu potravy, ptala jsem se v dotazníku studentů, zda jsou spokojeni s tím, jak 

vypadají a jestli by na sobě chtěli něco změnit, příp. co by to bylo. 

 

 

Tabulka č. 12a: Spokojenost s tělesným vzhledem 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 9 6 31 85,7 41,6 

GE 20 1 69 14,3 58,3 

 

Tabulka č. 12b: Touha po změně 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 23 3 79,3 42,9 72,2 

GE 6 4 20,7 57,1 27,7 

 

Z šetření vyplývá, že chlapci jsou výrazně spokojenější se svým vzhledem 

než děvčata. 6 chlapců je se svým vzhledem spokojeno, pouze jeden uvedl, že spokojený 

není. V případě dívek je poměr opačný – 20 dívek z 29 není spokojeno s tím, jak vypadají. 
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Podobné výsledky vyšly i u druhé otázky – 23 dívek by na sobě chtělo něco změnit. 

Chlapci jsou opět spokojenější – 4 ze 7 uvedli, že na sobě nic měnit nechtějí. 

 

Studenty, kteří uvedli, že by na sobě chtěli něco změnit, jsem požádala o upřesnění. 

Chlapci uvedli tato přání: „Chtěl bych mít větší dispozice.“ 

                                          „celkový vzhled a postava“ 

                                          „lepší dispozice, zejména pro klasický tanec“ 

 

Protože dívky představují početnější soubor a především skupinu, která mě při 

výzkumu více zajímala, uvádím v následující tabulce jejich odpovědi (většina dívek uvedla 

více než jednu partii těla – v tabulce pro úplnost uvádím všechny zastoupené možnosti 

s celkovým počtem odpovědí).  

 

 

Tabulka č. 12c: Tělesné partie, s nimiž studentky nejsou spokojeny  

Tělesná partie Počet dívek 

obličej 3 

poprsí 4 

pas 4 

boky 2 

hýždě  6 

stehna 10 

chodidla 1 

celková postava 7 

 

Některé dívky byly konkrétnější a svou odpověď ještě upřesnily – jedna dívka 

například uvedla, že by si přála mít užší pas, jedna dívka touží po větším poprsí, jedna 

dívka naopak po menším. Jedenkrát byla rovněž zmíněna výška a pleť.  
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Tři dívky by si přály mít lepší dispozice pro tanec (vytočené nohy, velké nárty), 

šest dívek by chtělo zhubnout. Toto své přání vyjádřily následovně: 

 

„hubenější postavu“ 

„celkově zhubnout, nejen v některých partiích“ 

„hmotnost (zhubnout)“ 

„být hubenější“ 

„Chci zhubnout pár kilo, abych nebyla ‚naducaná‘ a chtěla bych si vytvarovat 

a zmenšit zadek a stehna.“ 

„Chtěla bych na sobě změnit spoustu věcí, ale především zhubnout na hýždích, 

stehnech, lýtkách a břiše.“  

 

� Sebepozorování v zrcadle 

Studentům byla položena otázka: „Pozorujete se často v zrcadle?“ 

 

 

Tabulka č. 13: Sebepozorování v zrcadle 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 26 5 89,7 71,4 86,1 

GE 3 2 10,3 28,6 13,8 

 

Jak lze vyčíst z tabulky, 89,7% dívek uvedlo, že se v zrcadle pozoruje často. 

U chlapců tento rozdíl není tak významný, i když i v jejich případě převažovala odpověď 

„ANO“. 
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� Hmotnost 

 

 

Tabulka č. 14: Co si myslíte o své hmotnosti? 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

je průměrná 21 5 72,4 71,4 72,2 

máte nadváhu 5 2 17,2 28,6 19,4 

máte podváhu 3 0 10,3 0 8,3 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že většina studentů považuje svoji hmotnost 

za průměrnou (72,4% dívek a 71,4% chlapců). 17,2% dívek dále uvedlo, že mají nadváhu, 

10,3% si myslí, že trpí podváhou. Z chlapců podváhu neoznačil nikdo, 28,6% z nich však 

uvedlo, že mají nadváhu. 

 

� Záchvaty přejídání 

V této otázce jsem se ptala, zda studenti někdy mívají záchvaty přejídání. 

 

 

Tabulka č. 15: Záchvaty přejídání 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 10 5 34,5 71,4 41,6 

GE 19 2 65,5 28,6 58,3 

 

Na základě údajů z dotazníku bylo zjištěno, že téměř ½ studentů konzervatoře 

někdy mívá záchvaty přejídání. Procento je tentokrát vyšší v případě chlapců (71,4% oproti 

34,5% u dívek). 

 

 

 



- 69 - 

� Diety 

Tato kolonka byla z hlediska výzkumu velice důležitá. Zajímalo mne, zda studenti 

někdy v životě drželi dietu a pokud ano, z jakého důvodu. Na výběr měli tři možnosti 

(kvůli škole, připadal/a jsem si tlustý/-á, kvůli náznakům či narážkám okolí). Některé 

studentky u této odpovědi vyplnily dvě možnosti, jedna dokonce všechny tři. V tabulce 

uvádím celkový počet jednotlivých odpovědí. 

 

 

Tabulka č. 16a: Diety 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 22 1 75,9 14,3 63,8 

GE 7 6 24,1 85,7 36,1 

 

 

Tabulka č. 16b: Důvody diet 

Odpověď Dívky Chlapci 

kvůli škole 6 0 

připadal/a  

jsem si tlustý/-á 

15 1 

kvůli náznakům  

či narážkám okolí 

4 0 

  

Zde je na první pohled patrný rozdíl mezi dívkami a chlapci. Zatímco z chlapců 

držel dietu jen jediný (protože si připadal tlustý), mezi dívkami je pouze 7 studentek, které 

dietu nikdy nedržely. Dívkám také pravděpodobně více záleží na mínění okolí. 4 z nich 

uvedly, že dietu držely kvůli náznakům či narážkám okolí, přičemž tuto možnost většinou 

spojovaly s tím, že si i samy připadaly tlusté. 
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� Podrážděnost 

V této otázce jsem se ptala, zda studenti někdy bývají podráždění. 

 

 

Tabulka č. 17: Podrážděnost 

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

AGO 25 7 86,2 100 88,8 

GE 4 0 13,8 0 11,1 

  

Výsledky této otázky jsou jednoznačné – naprostá většina studentů (88,8%) uvedla, 

že někdy bývají podráždění. U chlapců je to 100% z nich, u dívek 86,2%. 

Tuto skutečnost lze vysvětlit časovou náročností taneční konzervatoře a vysokými 

nároky, jež jsou na studenty kladeny. 

 

� Dimenze introverze – extroverze 

 

 

Tabulka č. 18: Introverze–extroverze  

Odpověď Dívky Chlapci Dívky (%) Chlapci (%) Celkem (%) 

introvert 10 3 34,5 42,9 36,1 

extrovert 19 4 65,5 57,1 63,8 

 

Výsledky šetření ukázaly, že mezi sledovanými studenty je více extrovertů než 

introvertů. Rozdíl je výraznější u dívek – 10 z nich se považuje ze introverta, 19 

za extroverta. Otevřenější povaha může být na konzervatoři výhodou například v rámci 

taneční improvizace, kdy studenti musí tančit bez přípravy na určité téma či podle melodie. 

Introverti mohou mít v tomto směru potíže s uvolněním. 
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� Koníčky 

V závěru dotazníku jsem studenty požádala, aby vyjmenovali své koníčky. 

Výsledky mě překvapily, neboť chlapci i dívky uvedli neuvěřitelné množství aktivit, 

kterým se věnují. Vzhledem k velké náročnosti konzervatoře jsem neočekávala, 

že se studenti budou ve svém volném čase věnovat tolika koníčkům. 

Zatímco z chlapců uváděl každý jinou aktivitu, u dívek v naprosté většině 

převažuje četba (17 dívek) a plavání (15 dívek). Několikrát zastoupena byla také hra 

na klavír, běh, jízda na kole a procházky v přírodě.  

Studenti uváděli rovněž mnoho méně obvyklých koníčků, například vázání květin, 

psaní vlastních povídek, herecké etudy, zahradničení či sbírání kolekce cukrů (dívky). 

U chlapců jistě stojí za zmínku lukostřelba, hra na klarinet a saxofon či agroturistika.    

 

Co se týče 3. hypotézy, rozhodla jsem se k jejímu ověření využít tří položek 

dotazníku: hodnoty BMI vypočítané na základě výšky a tělesné hmotnosti  

   otázky týkající se strachu z tloušťky  

   otázky vlastního hodnocení tělesné hmotnosti.  

K tomuto účelu jsem sestavila tabulku všech dívek, zohledňující získané údaje. 

Pořadí dívek v tabulce je určeno hodnotou jejich BMI. 

 

 

Tabulka č. 19: Ověření platnosti 3. hypotézy 

 

BMI 

 

Věk 

 

Kategorie 

(viz tabulky 1a–1d) 

Dívka si o své 

hmotnosti myslí,  

že je 

Dívka se omezuje  

v jídle ve strachu  

z tloušťky 

14,8 16 velká podváha průměrná NE 

16,0 16 velká podváha má podváhu NE 

16,1 16 velká podváha průměrná NE 

16,2 15 podváha má podváhu NE 

16,6 16 velká podváha průměrná NE 

16,7 16 velká podváha průměrná NE 
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16,8 16 podváha průměrná ANO 

16,8 16 podváha průměrná NE 

16,9 15 podváha průměrná NE 

17,0 14 normální rozmezí má podváhu NE 

17,3 15 podváha průměrná ANO 

17,3 16 podváha průměrná ANO 

17,4 14 normální rozmezí průměrná ANO 

17,4 16 podváha průměrná ANO 

17,8 15 normální rozmezí průměrná ANO 

17,8 16 podváha průměrná ANO 

17,8 16 podváha má nadváhu ANO 

18,0 16 normální rozmezí průměrná ANO 

18,2 15 normální rozmezí průměrná ANO 

18,2 15 normální rozmezí průměrná ANO 

18,3 15 normální rozmezí průměrná ANO 

18,4 15 normální rozmezí průměrná ANO 

18,6 16 normální rozmezí průměrná ANO 

18,8 15 normální rozmezí průměrná ANO 

19,0 17 normální rozmezí má nadváhu ANO 

19,1 16 normální rozmezí má nadváhu ANO 

19,8 16 normální rozmezí průměrná ANO 

20,1 17 normální rozmezí má nadváhu ANO 

20,2 16 normální rozmezí  má nadváhu ANO 

 

Jak lze vyčíst z tabulky, má 17 dívek určitým způsobem narušené vnímání 

vlastního těla (označeny oranžově). 

4 dívky mají normální váhu, ale říkají o sobě, že mají nadváhu. 

7 dívek s podváhou si myslí, že je jejich hmotnost průměrná. 

1 dívka s podváhou si dokonce myslí, že má nadváhu. 

4 dívky s velkou podváhou považují svoji hmotnost za průměrnou. 
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1 dívka s velkou podváhou uvádí, že má podváhu, tuto odchylku zde však 

nepovažuji za podstatnou vzhledem k tomu, že jsem do dotazníku kategorii velké podváhy 

nezařadila. Budu u ní tedy předpokládat správné vnímání vlastního těla. 

Zvláštním případem je 1 dívka, která si myslí, že má podváhu, přestože je její 

hmotnost normální. 

 

Co se týče strachu z tloušťky, lze z tabulky vyčíst, že se v jídle neomezují pouze 

dívky s velmi nízkým BMI, spadající většinou do kategorie podváhy či velké podváhy. 

Další dívky se již v jídle omezují (mezi nimi i 6 dívek s podváhou). 

 

Na svou hmotnost nahlíží správně 12 dívek. 10 z nich má normální váhu a považuje 

ji za průměrnou, 2 dívky mají podváhu, což také správně uvedly.  

 

Hypotéza 3: Z výše uvedeného vyplývá, že se i třetí hypotéza, podle níž mělo být 

u většiny dívek zjištěno narušené vnímání vlastního těla, potvrdila. 17 dívek, tedy 

58,6% všech sledovaných studentek taneční konzervatoře vnímá svou postavu špatně. 

 

7.   Shrnutí závěrů výzkumu 
 

V úvodu praktické části své práce jsem si stanovila tři hypotézy: 

 

4.  Studentky taneční konzervatoře budou mít velmi nízké hodnoty BMI. 

5. Dívky se budou omezovat v jídle ve strachu z tloušťky. 

6. U většiny dívek bude zjištěno narušené vnímání vlastního těla. 

 

Všechny tři hypotézy byly na základě provedeného šetření verifikovány. 

31% studentek taneční konzervatoře má podváhu a dalších 17,2% dokonce velkou podváhu 

(celkem trpí podváhou 48,2% studentek). 72,4% dívek se omezuje v jídle ve strachu 

z tloušťky. Narušené vnímání vlastního těla bylo zjištěno u 58,6% dívek. 
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8.   Závěr 

Cílem této práce bylo poukázat na závažnost problematiky poruch příjmu potravy, 

konkrétně na dva nejzřetelněji vymezené syndromy – mentální anorexii a mentální bulimii. 

Ačkoliv se informovanost o těchto onemocněních v posledních letech výrazně zlepšila, 

počet dívek trpících některou z poruch příjmu potravy stále stoupá. Příčinu lze spatřovat 

v působení současného nerealistického ideálu krásy, ale i v nevhodných poznámkám 

některých lidí, kteří si neuvědomují, jak závažné důsledky může jejich chování mít.  

Pochopit skutečnost, že se něco tak přirozeného jako jídlo může stát závislostí není 

jednoduché. Nejen neodborná veřejnost, ale i lékaři mají často sklon tento problém 

zlehčovat. Mnozí lidé odsunují problematiku poruch příjmu potravy do pozadí a považují ji 

za určitý typ módy, který časem sám odezní. To je však přílišné zjednodušení. Je třeba 

si uvědomit, že nemocní trpí poruchou vztahu k jídlu, aniž by se proti tomu mohli bránit. 

Jakékoliv apelování na soudnost a zdravý rozum, byť dobře míněné, je v tomto případě 

bezvýznamné. Mentální anorexie i mentální bulimie jsou poruchami psychickými 

a s nemocnými by se podle toho mělo zacházet. Nářky nad nezvladatelností situace ani 

laická donucovací opatření obvykle k ničemu nevedou. Napjatá atmosféra v rodině navíc 

významným způsobem přispívá k rozvoji psychických problémů postižených. I když 

pro rodinu představuje porucha příjmu potravy velkou psychickou zátěž, měli by se všichni 

zúčastnění snažit o vytvoření atmosféry plné porozumění. Jen ta u nemocných dokáže 

vytvořit příznivé předpoklady pro vyléčení.  

Mentální anorexie i mentální bulimie jsou poruchami s velmi vážnými zdravotními 

následky. Proto je třeba uvědomit si, jak málo stačí k tomu, aby člověk těmito poruchami 

onemocněl. Pubertální narážky spolužáků, ale i připomínky k tělesnému vzhledu, 

jež nejsou míněny ve zlém, mohou u dívek s nízkým sebevědomím vyvolat řetězec reakcí, 

který vyústí v některou z poruch příjmu potravy.  

Ke vzniku mentální anorexie a mentální bulimie bohužel velkou měrou přispívají 

i specifické typy prostředí, v nichž se klade důraz na tělesný vzhled. Mezi nejohroženější 

skupiny populace tak patří dívky věnující se modelingu, moderní gymnastice či baletu. 

V těchto odvětvích je tělesná hmotnost a celkový vzhled již tradičně předpokladem 

úspěchu, vysoce konkurenční prostředí navíc dívky nutí k nadměrné sebekontrole 

a sebekázni. Vyzdvihováni jsou nejen ti, kteří něco umí, ale i ti, jež kromě toho i náležitě 
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vypadají. Pokud chtějí ve svém oboru vystoupat až na vrchol, musí dívky splňovat ta 

nejpřísnější kritéria.    

K těmto charakteristikám prostředí přispívají, zejména na tanečních školách, také 

pedagogové. Studentkám jsou předepisovány jídelníčky, dostávají různá dietní doporučení. 

Kdyby se tyto praktiky nahradily důrazem na zdravé stravování s vysvětlením úlohy 

jednotlivých živin pro správné fungování organismu, byl by možná výskyt poruch příjmu 

potravy mezi dívkami nižší.  

Dokonalé zvládnutí techniky je v baletu vždy výsledkem dlouhé a namáhavé práce. 

Zvýšené fyzické zátěži by však měl být přizpůsoben i celkový životní styl tanečnic včetně 

stravovacích návyků. 
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Slovník odborných termínů 
 
A 
 

Amenorea – vynechávání menstruace (fyziologické nebo patologické povahy) 
                     primární amenorea: nedostavení se spontánní menstruace do 15 let věku 
                     sekundární amenorea: absence menstruace po nejméně 90 dní 147 
 

Anorektikum – prostředek snižující chuť k jídlu 148 
 

Antidepresivum - lék určený k potlačení deprese 149 
 

Antipsychotikum - farmaceutická látka potlačující psychotické symptomy (např. bludy, halucinace, 
neklid) 150 

 

Arytmie – nedostatek rytmu, nepravidelný rytmus, nerytmičnost 
                 srdeční arytmie – nepravidelná činnost srdce 151 

 
B 
 

Bradykardie – zpomalená srdeční činnost (pod 60 tepů za minutu) 152 

 
C 
 

Crohnova nemoc – zánětlivé střevní onemocnění postihující různé úseky střeva; stěny střeva jsou 
prostoupeny zánětem, vytvářejí se vředy a abscesy. Nemoc se projevuje 
průjmy, bolestmi břicha (někdy značnými, připomínajícími až náhlou příhodu 
břišní), poruchou trávení a vstřebávání, celkovými příznaky (zvýšenou 
teplotou aj.) a příznaky mimostřevními (např. bolestmi a záněty kloubů, 
kožními obtížemi).153  

 

Cystická fibróza - smrtelná lidská dědičná nemoc, která postihuje převážně dýchací a trávicí 
soustavu; způsobuje dýchací obtíže, poškození plic a nedostatečné vyživování 
organismu 154 

 
D 
 

Diuretikum – látka působící zvýšené vylučování moči z organismu 155 

 
E 
 

Elektrolyty – tělesné tekutiny a soli 156 
 

Emetikum – lék vyvolávající zvracení 157 
 

Endokrinní systém – soustava žláz s vnitřní sekrecí 158 
 

Endokrinopatie – souborné označení pro poruchy žláz s vnitřní sekrecí 159 
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G 
 

Gastrointestinální – týkající se trávicí soustavy 160 
 

Gonády – párové pohlavní žlázy produkující pohlavní buňky a pohlavní hormony 161 

 
H 
 

Hypofýza – podvěsek mozkový 162 
 

Hypoglykemie – snížení hladiny cukru v krvi 163 
 

Hypokalémie – nízká hladina draslíku 164 
 

Hypotalamus – spodní část mezimozku s funkcí nervovou a hormonální 165 

 
I 
 

Inzulin – bílkovinný hormon vylučovaný slinivkou břišní, jehož nedostatek působí cukrovku 166 

 
K 
 

Kachexie – chorobná celková tělesná sešlost projevující se velkým úbytkem  hmotnosti 
a nedostatkem bílkovin 167 

 

Kortizol – steroidní hormon vytvářený kůrou nadledvin, řídící metabolismus cukrů 168 

 
L 
 

Laxativum – projímavý lék, projímadlo 169 
 

Letální – smrtící, smrtelný 170 

 
M 
 

Menarche – první menstruace u dívky v období dospívání 171 

 
G 
 

Neuroleptikum – psychotropní látka působící na psychózy 172 

 
O 
 

Osteoporóza – prořídnutí kostí ve stáří nebo při některých chorobách, zvláště při nedostatku 
vápníku 173 

 
T 
 

Tyreoidea – štítná žláza 174 
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