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1 ÚVOD 

Téma bakalářské práce reaguje na situaci současného životního stylu ve společnosti. 

Velká část populace se dnes potýká s nadváhou nebo dokonce s obezitou, přičemž nemalé 

procento z nich tvoří děti. A ačkoli jsou média plná nejrůznějších návodů, přístrojů, plánů, 

pokynů  i  „zázračných“ pilulek a  čajů, které  zaručují úbytek na váze a  cestu ke  štíhlosti, 

většině  lidí  se  zhubnout nepodaří. A když už ano, nebývá  jejich úspěch dlouhodobý. To 

často vede k začarovaným kruhům sestávajícím se z opakovaných diet, hladovění, násled‐

ného přejídání a výčitek, ze kterého je pak již těžké vystoupit. Tato střídavá období bývají 

nezřídka doprovázená depresemi, nízkým sebevědomím a obecně nízkou kvalitou života. 

Kdo by se také těšil ze života, ve kterém se všechno točí kolem jídla – a navíc, když to ni‐

kam nevede a pohled do zrcadla stále není uspokojivý. 

Málokdo však bere na vědomí, že  i nadváha  je nemoc a to nejen nemoc těla, ale  i 

duše. A podle  toho by  se k ní mělo přistupovat,  tedy  léčit  ji. Kromě  lidí, kteří  jedí  stále 

méně, až téměř vůbec a lidí, kteří se záchvatovitě přejídají, následně zvracejí nebo použí‐

vají diuretika, existují  i  lidé, kteří se  jídlem utěšují, chlácholí a  řeším  jím své problémy – 

tak trochu ho tedy užívají jako drogu. A ačkoli se všechny tři skupiny mohou zdát naprosto 

odlišné ‐ jedni se jídlu vyhýbají, druzí se ho snaží zbavit a další jedí naopak téměř pořád – 

všichni mají jedno společné: narušený vztah k jídlu. 

1.1 Cíl práce  

A právě to je obecnou ambicí této práce – role psychického postoje k jídlu, který u 

mnohých  lidí  vede  k nadváze  a obezitě. V odborné  literatuře  se  v rámci psychogenních 

poruch příjmu potravy pojednává většinou jen o mentální anorexii a bulimii a v současné 

době přibylo i dost publikací o záchvatovitém přejídání. Je to proto, že mentální anorexie 

má nejzávažnější zdravotní následky. Mentální bulimie a záchvatovité přejídání sice nema‐

jí na svědomí tolik úmrtí, ale zato jsou v populaci hojně rozšířené. Emoční jedení sice ne‐

dosahuje takových zdravotních rizik jako předešlé poruchy, ale stejně jako je záchvatovité 

přejídání v podstatě  jen méně závažnou částí mentální bulimie,  je  i emoční  jedení „slab‐

ším odvarem“  záchvatovitého přejídání. Stojí však  za  zvážení,  zda  se dá  tento narušený 

postoj k jídlu zcela opomíjet. Emoční  jedení může být  jednou z cest k nadváze nebo do‐

konce obezitě a zdá se, že zejména u žen je příčinou poměrně častou. 
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Proto  je  práce  zaměřená  především  na  lidi,  kteří  se  ve  vztahu  k jídlu  nedokážou 

ovládnout v tom smyslu, že se jím utěšují a řeší jím své problémy. Jelikož tento psychický 

postoj může ovlivňovat  jak vznik nadváhy a obezity, a ohrožovat zdraví a kvalitu života, 

měl by být brán v potaz i při hubnutí a změně životního stylu. Účelem práce je tedy uká‐

zat, jak velkou roli hraje u lidí s nadváhou psychika a jak moc brání v hubnutí a udržování 

zdravé váhy. Práce poukazuje na to, jak moc je potřeba věnovat se i těmto lidem, nabíd‐

nout jim lékařskou a psychoterapeutickou pomoc. 

1.2 Struktura práce 

Práce začíná kapitolou pojednávající o významu jídla pro psychiku, zabývá se  i sou‐

časným životním stylem a také vnímáním vlastního těla – všechny tyto tři oblasti mají vliv 

na rozvoj psychogenních poruch příjmu potravy. Avšak narušený postoj k jídlu nemají jen 

pacienti s mentální anorexií, bulimií a záchvatovitým přejídáním, nýbrž i většina pacientů 

trpící nadváhou a obezitou. Nadváha může mít různé příčiny a  jednou z nich může být  i 

tzv. emoční jedení. Zajídání emocí jídlem nelze u mužů vyloučit, avšak je to problém týka‐

jící se převážně žen. Proto je jim věnována zvláštní podkapitola. U emočního jedení se do 

jisté míry  jedná o „závislost“ na  jídle a  jednou  z cest  jak  se  tohoto nevhodného návyku 

zbavit je intuitivní a vědomé jedení. V rámci získání zdravých stravovacích návyků lze vyu‐

žít  i  oblast  nevědomí  Briana  Wansinka,  kdy  se  pomocí  vědomých  změn  dochází 

k rozumnému  stravování  a  to  nevědomou  cestou. A  protože  se  u  léčby  psychogenních 

poruch příjmu potravy uplatňuje jak samoléčba (spíše u záchvatovitého přejídání a popří‐

padě mentální bulimie),  tak psychoterapie,  lze  tyto  způsoby  léčby  využít  i  k léčbě nad‐

váhy. Prvním krokem k vyléčení těla by tedy minimálně v této oblasti mělo být léčení du‐

še. 

V práci je většinou používáno neutrální genderové označení, avšak ve většině zdrojů 

se o pacientech s poruchami příjmu potravy hovoří převážně v ženském rodě a tudíž mo‐

hou být citace někdy zavádějící. Je to proto, že poruchy příjmu potravy se převážně vysky‐

tují u žen, avšak většina citací a výroků se v tomto ohledu  týká samozřejmě  i mužského 

pohlaví. Stejně tak je někdy používáno pouze pojmu nadváha, avšak platí to i pro obezitu. 

Obezita je nadměrná nadváha, ale již u nadváhy vznikají rizika s ní spojená. 
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2 VÝZNAM JÍDLA PRO PSYCHIKU 

Jídlo už dávno neslouží jen jako prostředek k přežití, není již jen výživou. Je to dáno i 

tím, že „dnes existuje rozmanité množství potravin, které motivují k takovému  jídelnímu 

chování,  které  přesahuje  biologickou  potřebu“(Lausus,  2002,  s.  46).  Jídlo  se  také  stalo 

prostředkem k navazování a udržování společenských vztahů, prohlubuje sociální kontak‐

ty – nejrůznější svátky, oslavy, obchodní obědy a jiné společenské příležitosti jsou spojené 

s jídlem a stávají se tak „jak sociálním a emocionálním zážitkem, tak úzce privátním intim‐

ním aktem“ (Dvořáková‐Janů, 1999, s. 60). Málokdo dnes chápe společenské události tak, 

že „slavit neznamená přejídat se ani opíjet“ (Málková, Krch, 2001, s. 188). Tím ale jakoby 

oslavy a svátky ztrácely svůj původní smysl a jídlo naopak získalo smysl zcela jiný. 

Různé postoje k jídlu a jeho hodnocení lze dle Věry Dvořákové‐Janů (1999, s. 59‐60) 

vysvětlit tím, že „jídlo je – krom dýchání – nejintenzivnějším kontaktem s vnějším prostře‐

dím, jejž člověk prožívá i psychicky“. Psychologická závažnost jídla má být proto obsažena 

právě v tom, že jídlo je současně „sociálním transmiterem“ a zároveň i „sociálním chová‐

ním“. Jídlo má tedy důležitou komunikativní funkci – spojuje členy určité sociální skupiny. 

Má  i  určitou  magicko‐religiózní  funkci  „slouží  jako  fetiše  nebo  posilují  jistotu  (např. 

v stresových a emočních situacích)“ – lidé věří, že se bez nich nemohou obejít. Jídlo posky‐

tuje slast a příjemné pocity, „lidé mu přizpůsobují své vlastní chování a jeho konzumování 

jim přináší pohodu, požitek i prostředek komunikace“. (Fraňková,Dvořáková‐Janů, 2003, s. 

237). 

Regulaci  příjmu  potravy  ovlivňují  i  psychosociální  faktory.  „I  fyziologové  si  dávno 

uvědomili, že hlad je nejen objektivním dějem, daným deplecí nutričních rezerv, ale vyja‐

dřuje  i subjektivní psychologický stav, charakterizovaný určitými prožitky a pocity“ (Fraň‐

ková, Dvořáková‐Janů,  2003,  s. 118).  Signálem  k jedení  tedy  již mnohdy není přirozená 

potřeba  jíst.  „Příjem potravy  je nejenom nejzákladnější  lidskou potřebou, ale  i  zdrojem 

prvních emočních prožitků a postojů“ (Málková, Krch, 2001, s. 198). Již u novorozenců je 

jídlo spojeno s bezpečnou náručí matky, pohodou a emoční jistotou – „již od kojeneckého 

věku  je  jídlo  relativně  nejspolehlivějším  utišujícím  prostředkem  (…)“  (Lisá,  Kňourková, 

1990,  s.  113).  Sigmund  Freud označil  tuto nejranější  fázi dětství,  kdy  je  slast  získávána 

prostřednictvím sání z mateřského prsu, za orální fázi. Díky této fázi se v dospělosti může 
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objevit tzv. orální fixace, která se projevuje například i závislostí na jídle. „Zprvu jednodu‐

ché pocity uspokojení, nebo neuspokojení z příjmu potravy se v průběhu dětství postupně 

diferencují a zaměřují k jiným podnětům než k jídlu a k jiným osobám než k matce, která 

bývá  obvykle  první  nositelkou  jídla,  a  tedy  i  prožitku  uspokojení  a  bezpečí“  (Málková, 

Krch, 2001, s. 198). „(…) Zmírnění afektů po jídle můžeme pozorovat i u dospělých jedin‐

ců,  kteří  ve  vypjatých  emocionálních  situacích  reagují  tak,  že  jí  více  nebo méně“  (Lisá, 

Kňourková, 1990, s. 113). Na základě  toho  lze  tedy usuzovat, že „centrum chuti značně 

ovlivňují  emoce“  (Fraňková, Dvořáková‐Janů,  2003,  s.  118).  Jídlo má  tedy pro psychiku 

značný význam a emoce se stravováním úzce souvisí. 

Již od prvního dne  života  rozlišují novorozenci  čtyři  základní  chuťové  směry. Tato 

kompetence k senzorické diferenciaci chutí  je pravděpodobně vrozená  (Dvořáková‐Janů, 

1999). V průběhu života se však mění požadavky organismu na kvantitu a kvalitu (složení) 

potravy  (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003),  takže  zda  se  kompetence  k rozlišování  chutí 

rozvine do obliby čokolády, masa, zeleniny nebo hamburgerů, „závisí na vpečeťující peri‐

odě, na podmínkách sociálního učení, za kterých dítě vyrůstá“. Vzhledem k tomu, že pře‐

jímáme všechny chuťové preference s výjimkou té sladké, která je pravděpodobně gene‐

ticky předurčená tím, že se v evoluci sladká chuť projevovala jako bezpečná – není divu, že 

existuje  řada  tzv.  „čokoholiků“,  kteří  své  „závislosti  propadají  zejména  v obdobích,  kdy 

mají psychické problémy“ (Dvořáková‐Janů, 1999, s. 61). Dokonce existují průzkumy, kte‐

ré se zabývají vztahem mezi typem osobnosti a výběrem jídla. Knihou zabývající se tímto 

tématem je například „Řekni mi, co jíš… a já ti řeknu, jaký jsi“ od Alana Hirsche, ve které 

se píše, že  jídla, která volíme, představují okno do našeho nevědomí. „Pokud má člověk 

extrémně nízké sebevědomí, má pocit, že nemůže nic chtít, a proto nejí.“ Pokud má člo‐

věk narušené  sebevědomí  jen  trochu, volí buď nezdravé, nebo dokonce nepříliš chutné 

pokrmy  (Hirsch, 2003,  s. 16). Odborníci dokonce  zjistili,  že  chuť  je  fenotypově dědičná. 

Studie dokonce ukázaly, že vlastnosti, jako je například schopnost reagovat na vnitřní po‐

cit sytosti, jsou kvantitativně spojeny s hmotností. Citlivost na vnitřní pocit sytosti má být 

dle  odborníků  spojena  s genem  FTO  a  zprostředkovává  spojení mezi  FTO  a  hmotností. 

Tento model ukazuje, do  jaké míry  je hmotnost dědičná a  jak  citlivá  je na prostředí ve 

kterém lidé žijí (Wardle, Carnell, 2009.) 



10 

Lidé  často  používají  jídlo,  které  je  uklidňuje,  jako  prostředek  k vyrovnání  se 

s různými emočními stavy: „Nemusí to být jen úzkost, napětí a deprese, ale i pocity uspo‐

kojení, klidu a pohody, které můžete mít spojené s jídlem“ (Málková, Krch, 2001, s. 199). 

K nadměrné konzumaci  jídla pak přispívají  jak negativní emoční  stavy,  tak chvíle klidu a 

pohody. „Lidé jedí nejen proto, aby zahnali hlad, ale i proto, aby byli společenští (…). Jedí, 

když  jsou nervózní, když se nudí, když mají strach, ze vzteku nebo protože chtějí udělat 

radost ostatním.“ (Maloney, Kranzová, 1997, s. 34) Emoce a jídlo jsou tedy úzce propoje‐

né oblasti. Pro mnohé  jedince tak není  jídlo  jen výživou, ale spíše  jakýmsi „uvolňovačem 

napětí“. „V naší společnosti se nám neustále nabízejí příležitosti k jídlu, a to i tehdy, když 

necítíme hlad. Není pak divu, že ve vztahu k jídlu lidé nemají jasno.“ (Maloney, Kranzová, 

1997, s. 34).  
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3 SOUČASNÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Na jednu stranu je tedy jídlo nutnou součástí našeho života a v dnešním světě, kdy 

je ho přebytek, se lidem nabízí téměř na každém kroku. Navíc dnes převažují snadno do‐

stupná jídla, která jsou plná mouky, cukru a tuku a právě tato jídla lidem chutnají: „v sou‐

časné době považují  lidé  za  chutné potraviny  ty naprosto nevhodné“  (Lisá, Kňourková, 

1990, s. 79). Zároveň má dnes mnoho lidí sedavé zaměstnání, děti sedí ve škole až do od‐

poledne,  sportu a běžnému pohybu  se dnes dostatečně věnuje  spíše málokdo. „Sedavý 

způsob života, typický pro mnoho lidí v průmyslově vyspělých společnostech, vede ke zvy‐

šování hmotnosti, nárůstu obsahu tuku v těle“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 233). 

„Současný životní styl v průmyslově rozvinuté společnosti (alespoň u většiny jedinců) cha‐

rakterizovaný nízkou fyzickou aktivitou a vysokým energetickým příjmem, dietou obsahu‐

jící  40  %  tuku  a  nízkým  příjmem  dietní  vlákniny,  neodpovídá  životnímu  stylu  člověka 

v průběhu tvorby  lidského genomu v prehistorickém období“ (Státní zdravotní ústav Pra‐

ha, 1995, s. 15). Řada  lidí si dnes však neuvědomuje, že  jí více, než  jeho tělo potřebuje. 

„Masa obyvatel průmyslově  vyspělých  zemí  jí  a pije  v současné době  stejně,  jako by  si 

počínala v agrárně řemeslném světě a těžce pracovala“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, 

s. 237). 

Na straně druhé  jsou všude propagováni štíhlí  lidé a zdravý životní styl. „Štíhlost  je 

považována za podmínku výkonnosti, atraktivity a osobního štěstí“ (Fialová, 2006, s. 56). 

Proto „zejména pro dívky není snadné orientovat se v množství různých možností, pokud 

jde o  jídlo, diety a tvar postavy“  (Maloney, Kranzová, 1997, s. 5). Na  jedné straně se od 

nich očekává, že se budou společensky účastnit různých akcí a oslav, ke kterým patří i jídlo 

– na straně druhé jsou obklopeny mnohdy nerealistickými vyobrazeními štíhlých žen, „je‐

jichž životospráva a přirozený tvar postavy jsou pro zdrcující většinu ostatních žen napros‐

to nemyslitelné“ (Maloney, Kranzová, 1997, s. 5). I F. D. Krch je toho názoru, že „současné 

ideální proporce, silueta a hmotnost ženského těla jsou pro většinu žen biogeneticky ne‐

dosažitelné a zdravotně ohrožující.“(…). Výsledky u nás zatím realizovaných studií proká‐

zaly, že postoje, prožívání a často i každodenní život dívek a mladých žen v České republi‐

ce  jsou ovládány strachem z nadváhy, nadměrného energetického příjmu nebo nezdravé 

výživy, které mají významný vliv na jejich životní styl a sebehodnocení“ (Krch, 1999, s. 55‐

58). Na  rozdíl od  žen,  si  značná  část mužů přeje být  silnější a  to hlavně v oblasti  trupu, 
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bicepsů, ramenou, hrudníku – jde jim tedy spíše o svalový tonus. Média takto prezentují 

ideální tělo – štíhlé a svalnaté muže a ženy s podváhou (Grogan, 2000). 

Avšak  „sociální  a  kulturní  tlaky  na  dodržování  štíhlosti  jsou  nejen  v rozporu 

s biologickou  variabilitou  a  přirozeností  lidského  těla,  ale  nutně  oslabují  i  sebedůvěru 

mladých žen, kterým předkládají zcela nerealistické cíle a nevhodné vzory“ (Krch, 1999, s. 

59). F. D. Krch tedy připisuje hlavní vinu na vzniku poruch příjmu potravy sociokulturním 

faktorům, protože jak říká, „ve světě, kde hladovění není dobrovolnou volbou, ale nepří‐

jemnou životní skutečností a nadváha nepředstavuje estetickou vadu ani mravní selhání, 

ztrácejí poruchy příjmu potravy smysl“ (Krch, 2002, s. 28). Avšak „naše kultura podporuje 

v ženách  vyhraněný  zájem o postavu  a  váhu, a odměňuje  ty,  které úspěšně drží dietu“ 

(Cooper, 1995, s. 62). Proto by se dalo říct, že „snaha o dosažení ideální postavy souvisí se 

současným  ideálem úspěšnosti a sociální role ženy“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 

207). 

Mnozí  lidé, a zvláště ženy, se následkem těchto skutečností dostanou do bludného 

kruhu sestávajícího se z diet, hladovění a následného přejídání. Po přečtení nejrůznějších 

rad  a příruček  „přestávají  snídat  a  večeřet  a odmítají  celé  skupiny  základních potravin, 

aniž by respektovaly potřeby svého těla a zamyslely se nad svým životním stylem“ (Coo‐

per, 1995, s. 10). Na jednu stranu se snaží zlepšit svůj životní styl, žít zdravě a zhubnout, 

na druhou stranu si ale nevhodnými dietami a hladověním dráždí žaludek a zpomalují me‐

tabolismus. Výsledkem není zdravé hubnutí, ale mnohdy i nechtěné přibírání na váze spo‐

jené s depresemi a zklamáním z vlastního neúspěchu. 

A právě diety, neuspokojená touha po úspěchu, stres a móda  je podhoubí, ve kte‐

rém  se velmi dobře daří poruchám příjmu potravy  (Cooper, 1995). Ve  skutečnosti  totiž 

„mají otázky jídla, tělesné hmotnosti a diet pro většinu lidí silný emocionální náboj“ a po‐

ruchy příjmu potravy mohou vzniknout právě v důsledku těchto těsných souvislostí mezi 

jídlem a emocemi  (Maloney, Kranzová, 1997, s. 32). Pro některé  lidi se totiž myšlenky a 

starosti spojené s jídlem stanou důležitější než všechno ostatní. Tito lidé trpí psychogenní 

poruchou příjmu potravy. 
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3.1 Rizikové faktory 

Psychogenní poruchu příjmu potravy může zapříčinit i jedna jediná hloupá poznám‐

ka, která nemusela být ani zle myšlená. Studie zabývající se vlivem selektivní pozornosti 

na vnímání  těla a  její spojitost s negativním sebehodnocením  totiž zjistila, že  i neutrální 

slova týkající se váhy nebo tvaru těla selektivní pozornost zaznamená a jejich vliv se poté 

odrazí na vnímání vlastního  těla  (Smith, Rieger, 2006). Obzvláště děti by  se proto měly 

naučit poznávat své vlastní tělo, jeho části, rozměry, funkce i potřeby tak, aby byly připra‐

veny na změny přicházející v pubertě. Ve svém věku  jsou náchylné k  jakýmkoli poznám‐

kám na svůj vzhled a nemusí se s nimi dobře vyrovnat. Tím, že budou chápat, co se s jejich 

tělem děje, budou to považovat za samozřejmější a to „by mohlo zabránit vývoji pokřive‐

ného pohledu na tělesnou hmotnost a poruchám vnímání svého těla“ (Fraňková, Dvořá‐

ková‐Janů, 2003, s. 227).  

Ani vliv rodiny na pozdější projevy psychogenních poruch příjmu potravy se nesmí 

podceňovat.  Za  pozornost  stojí  především  přímý  i  nepřímý  vliv  matky  a  její  postoje 

k tělesným proporcím a strach z nadváhy. „Mnohé dospělé ženy – matky se stále snaží o 

kontrolu své hmotnosti a o dosažení štíhlosti. To může mít vliv na utváření postojů k jídlu 

u dcery“. Někdy se může stát, že matka nutí celou rodinu k redukčnímu režimu stravování 

a nazývá to „zdravým životním stylem“. Avšak pro vyvíjející se dětský organismus to zdra‐

vé být vůbec nemusí, právě naopak. Poruchy výživy v dětství mohou ohrozit růst, opozdit 

procesy dospívání a navodit dlouhodobé poruchy v činnosti organismu. Obzvláště nebez‐

pečné  je  hladovění  před  pubertou,  „protože  v této  době mají  děti  relativní  nedostatek 

tělesného tuku, také ztráty tekutin jsou u nich rychlejší než u dospělého“. Proto je jakékoli 

experimentování s dietami a hubnutím u dětí nebezpečné a rodiče by si měli dát pozor na 

to,  jaké postoje k jídlu a tělu svému dítěti předávají. „Různé výzkumy ukázaly vztah mezi 

spokojeností matky se svým vzhledem a spokojeností dítěte“, postoj, který k  tělu dítěte 

zaujímá matka, poté dítě  internalizuje do svého vlastního body  image (Fraňková, Dvořá‐

ková‐Janů, 2003, s. 223 ‐ 226). 
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4 BODY IMAGE 

V pojmu Body Image neboli obrazu vlastního těla nachází jednotu složitý vztah těla 

duše. Konfrontují se zde lidská přání s možnostmi těla. „Body Image je způsob, jakým člo‐

věk přemýšlí o svém těle,  jak ho vnímá a cítí“ (Grogan, 2000, s. 11). Určitý tělesný  ideál, 

který  jedinci preferují, se mění a vyvíjí stejně  jako společnost. Tento médii předkládaný 

ideál však nemusí odpovídat reálným možnostem většiny jedinců a dokonce ani zdravému 

a proporcionálnímu tělu. „Většina  lidí, zvláště žen, není schopna objektivně posoudit své 

tělesné parametry, a tak se nechává vést často nerealistickým subjektivním hodnocením k 

určitým zásahům do proporcí vlastního těla“ (Fialová, 2006, s. 29). Protože je však propor‐

cionalita těla dána do jisté míry i dědičně, měli by mít lidé na paměti, že možnosti mohou 

být v některých partiích vcelku omezené. „Řada výzkumů prokázala, že ženy posuzují dru‐

hé realisticky, ale vlastní tělo vidí často značně zkresleně“ (Fialová, 2006, s. 49). Toto sub‐

jektivní  hodnocení  vychází  v  podstatě  z  rozdílu mezi  ideální  postavou  a  představou  o 

vlastním těle. Tomuto pohledu na vlastní tělo se říká tělesné sebepojetí. 

Již děti se od  časného věku učí, „které tělesné rozměry  jsou ve společnosti kladně 

hodnoceny a které  jsou odmítány“  (…). Brzy  se naučí vnímat a hodnotit vlastní  tělesné 

schéma a rozměry vrstevníků“. Studie ukázaly, že již u devítiletých dětí, především dívek, 

se objevuje narušený vztah k tělesným rozměrům, tedy náznaky pozdějších klinických po‐

ruch (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 226). Dokonce se zjistilo, že již čtyřleté děti do‐

vedou  hodnotit  a  kriticky  posuzovat  své  i  cizí  tělo.  „Podle  některých  výzkumů  je  dnes 

tloušťka odmítána už dětmi a mládeží  ‐  ti  jasně preferují  štíhlé  tělo, negativně hodnotí 

silné děti, vytvářejí si stereotypní obrazy o silných lidech, zvláště ženách (jsou považovány 

z líné,  hloupé,  hádavé)“  (Fialová,  2006,  s.  56).  I  z tohoto  důvodu  by  prevence  poruch 

příjmu potravy měla začít již v předškolním věku. 

I vliv  rodiny a vrstevníků na hubnutí a body  image  je dobře  znám, proto existují  i 

studie zaměřené na vztah mezi dodržováním diet, vnímání těla a partnerskými vztahy. Dle 

předpokladů byli muži i ženy s vyšší sebeúctou a nižším výskytem depresivních znaků více 

spokojeni s vlastním tělem a tudíž měli i menší tendenci uchylovat se k nezdravým dietám 

(vynechávání jídel, zvracení). A naopak se muži i ženy s vyšším výskytem depresivních pří‐

znaků více uchylovali k těmto druhům diet. Nicméně nečekané bylo  zjištění,  že  se muži 
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s vyšší  sebeúctou více  zabývají  zdravými dietami  (snížení počtu kalorií, omezení nezdra‐

vých jídel). Stejně tak tomu bylo i u žen spokojených ve svých vztazích. Výsledky této stu‐

die naznačují, že intimní vztahy jsou významně spojeny s dietou a body image, avšak s tím 

související psychické procesy fungují u mužů a žen rozdílně. Ženy držící diety, byly ve vzta‐

hu se sebevědomými muži, avšak nebyli v něm spokojeni. Oproti tomu se muži uchylovali 

k dietám více, když byli ve vztahu s partnerkou s vysokou sebeúctou a s méně depresiv‐

ními příznaky (Boyes, Fletcher, 2007). 

Výzkumy také ukazují, že hodnocení vlastního těla výrazně ovlivňuje celkové sebe‐

hodnocení a psychologické přizpůsobení se světu. Přes 90 % testovaných osob, které byly 

spokojeny se svým vzhledem, byly  i spokojenější se svým životem a netrpěly osamělostí 

nebo depresemi. Naopak negativní sebepojetí souviselo  i s menší psychologickou přizpů‐

sobivostí.  Je tedy důležité, naučit se mít rád sám sebe. Avšak „ženské tělo stále zůstává 

kulturním produktem, dostává se pod silný tlak reklamy a médií a je stále konfrontováno 

s aktuálním ideálem krásy. Neexistuje téměř žádná možnost tomuto tlaku okolí uniknout, 

prakticky není možné nepřenést předkládaný  ideál do  vlastního  sebepojetí. V důsledku 

toho se ženy pokouší přetvářet svá těla dietou, cvičením  i kosmetickými a chirurgickými 

zákroky“ (…) A „jestliže člověk přestane přijímat své vlastní tělo, když nenávidí své rozmě‐

ry a svou hmotnost, má potom problémy uvěřit tomu, že jiní lidé ho akceptovat mohou“ 

(Fialová, 2006, s. 57‐73). Takový jedinec si pak není jistý svým místem ve společnosti, pře‐

stává si důvěřovat a může to vést až k  izolaci od okolí. To  je pak z hlediska psychiky ne‐

bezpečné  a  takový  člověk může  být  náchylnější  ke  vzniku  psychogenní  poruchy  příjmu 

potravy. 
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5 PSYCHOGENNÍ PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Právě „lidi  trpící poruchami příjmu potravy můžeme považovat za  jednu ze skupin 

osob,  jež  pociťují  nadměrnou  nespokojenost  s  vlastním  tělem“  (Grogan,  2000,  s.  142). 

František David Krch  (1999, s. 54) konstatuje, že na počátku poruch příjmu potravy  je v 

naprosté většině případů redukční dieta. Podle výzkumů je 60 % normálně vážících dívek v 

České republice nespokojeno se svou váhou a chtěly by zhubnout, přičemž mnohé z nich 

již  vyzkoušely nějakou dietu a alespoň 12 %  z nich občas dobrovolně hladoví.  (Cooper, 

1995).  „Většina  studií  zatím prokázala,  že  redukční diety významně  zvyšují  riziko vzniku 

mentální anorexie a bulimie“. Konkrétně se později poruchy příjmu potravy rozvinou u 20 

až 30 % „patologických dietářek“ (Krch, 1999, s. 54). 

Psychogenní  poruchy  příjmu  potravy  tedy mohou  vzniknout  v  důsledku  těsných 

souvislostí mezi jídlem a emocemi. Pro člověka trpícího poruchou příjmu potravy přestává 

být jídlo pouhou součástí života a stává se jeho hlavní náplní. Dle Maloneyho a Kranzové 

(1997, s. 7) hovoříme o poruše příjmu potravy tehdy, „jestliže člověk používá jídlo k řešení 

svých emocionálních problémů“. Tedy tehdy, ať už se snaží ulevit svým pocitům dietami 

nebo naopak  jídlem. Nutno  také poznamenat, že poruchy příjmu potravy  jsou převážně 

ženskou formou reakce na psychické problémy. Proč tomu tak je, nebylo ale zatím objas‐

něno (Wetter‐Parasie, Parasie, 2002). 

Jako psychogenní porucha příjmu potravy se označuje mentální anorexie, kdy posti‐

žené osoby drží  tak přísné diety,  že nakonec váží méně než 85 %  své normální  tělesné 

hmotnosti a pomalu umírají hladem. Dále mentální bulimie, při které dané osoby trpí zá‐

chvaty  přejídání,  po  kterých  následuje  pročišťování  pomocí  zvracení  nebo  projímadel. 

Jako poslední zmiňují záchvatovité přejídání, které se projevuje tím, že  lidé snědí obrov‐

ské množství jídla, i když nemají hlad nebo jim takové jídlo nechutná – mají zkrátka nutka‐

vý pocit,  že musí  jíst. A ačkoli  se od  sebe  tyto poruchy příjmu potravy na první pohled 

velmi liší, hlavní aspekt mají společný ‐ narušený psychický postoj k jídlu. Všechny tři zmí‐

něné  nemoci  se  vzájemně  prolínají  a  je  poměrně  těžké  je  přesně  vymezit.  Příznaky  se 

v mnohých bodech shodují a průběh nemocí může postupovat od  jedné poruchy k další. 

Mentální anorektičky se mohou i záchvatovitě přejídat a následně pročišťovat. Stejně tak 

bulimičky  většinou  v období mezi  záchvaty  přejídání  hladoví  stejně  jako  anorektičky. A 
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pacienti  se  záchvatovitým  přejídáním  mají  v podstatě  stejné  symptomy  jako  pacienti 

s mentální bulimií, až na to, že se převážně nijak nepročišťují. Vzájemný vztah těchto tří 

typů poruch příjmu potravy ukazuje následující obrázek: 

 
Zdroj: (Cooper, 1995) 
Obr. 1 Vztah mezi mentální anorexií, mentální bulimií a záchvatovitým přejídáním 

Velikost čtverců přibližně odpovídá relativní frekvenci výskytu a překrývání čtverců 

naznačuje, která diagnóza má prioritu. Při výskytů více poruch u pacienta platí pravidlo, že 

významnější porucha má z hlediska terapie přednost při stanovování diagnózy a tedy i při 

léčbě. Podle tohoto pravidla má tedy mentální anorexie přednost před mentální bulimií a 

mentální bulimie  zase před  záchvatovitým přejídáním. Nejzávažnější  zdravotní následky 

tedy hrozí u mentální anorexie, ale případů s mentální bulimií a záchvatovitým přejídáním 

je více. 

Často  se  o  poruchách  příjmu  potravy  pojednává  v  souvislosti  s  mladými  lidmi, 

zejména dospívajícími dívkami. A  je pravda, že dospívání  je pro vznik psychogenních po‐

ruch příjmu potravy nebezpečné období. Avšak toto téma by se nemělo opomínat ani u 

starších  lidí, protože u nich mají poruchy příjmu potravy morbidní a mortalitní důsledky. 

Studie zabývající se tímto problémem zjistila u osob ve věku 50 až 94  let 81 % případů s 

mentální anorexií a 10 % s mentální bulimií. Avšak jen 42 % případů bylo úspěšně léčeno, 

úmrtnost  činila 21 %. Autoři stanovili závěr, že poruchy příjmu potravy se u starších  lidí 

Mentální 
anorexie 

Mentální 
bulimie 

Záchvatovité 
přejídání 
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vyskytují a že by měly být zahrnuty do diferenciální diagnózy jako nevysvětlitelný úbytek 

hmotnosti u starších pacientů. (Lapid, Prom, 2010). 

Kromě  zdravotních potíží  s  sebou poruchy příjmu potravy nesou především  i psy‐

chické a sociální problémy. Osobě trpící poruchou příjmu potravy se celý den točí myšlen‐

ky kolem jídla. „Obecně se dá říci, že jídelní chování je narušené, pokud začne ovlivňovat 

ostatní stránky života jedince“ (Maloney, Kranzová, 1997, s. 8). A u osob trpících nějakou z 

psychogenních poruch příjmu potravy postupně ubývá energie a zájmu o jiné věci než je 

jídlo. Jejich přehnaná touha po dokonalosti jen zvyšuje riziko selhání, po kterém následují 

hluboké  deprese  a  pocity  beznaděje.  „Převaha  depresivních  příznaků  ustoupí,  když  se 

postiženému  podaří  získat  kontrolu  nad  příjmem  potravy  a  normalizovat  jídelní  režim“ 

(Krch, 2000,  s. 23). Poruchy příjmu potravy  tedy nejsou  jen určitým  systémem  jídelních 

návyků, ale hlavně způsobem, jak se vyrovnat s emocemi a pocity. Osoba trpící poruchou 

příjmu potravy  je přesvědčena, že  jinak se s nimi vyrovnat nelze – myslí si, že se chová 

správně a racionálně. 

5.1 Mentální anorexie 

„Většina lidí v naší společnosti věří, že čím budou štíhlejší, tím budou lepší (…). Ten‐

to  rozšířený názor,  že  žena musí být  štíhlá,  jinak není atraktivní, brání dospívajícím dív‐

kám, aby byly spokojené s vlastním tělem a se svým způsobem stravování“. Anorektičky 

někdy váží  jen  tři  čtvrtiny  tělesné hmotnosti, než která by odpovídala  jejich váze,  často 

omdlévají z nedostatku energie, nemají na nic sílu, a přesto lékařům ukazují partie, které 

by ještě chtěly zhubnout. Avšak žádná tělesná váha pro ně není dost dobrá a každá porce 

jídla jim připadá příliš velká (Maloney, Kranzová, 1997, s. 54‐56). „Při anorexii se všechny 

myšlenky postižené osoby točí okolo ideální váhy, která je posazena příliš nízko“ (Wetter‐

Parasie, Parasie 2002, s. 107). 

Mentální anorexie se definuje jako spontánní hladovění, jež má dlouhodobý charak‐

ter, při  kterém  je narušena  regulace příjmu potravy  (Fraňková, Dvořáková‐Janů,  2003). 

František David Krch definuje  anorexii  jako poruchu  charakterizovanou  zejména úmysl‐

ným snižováním tělesné hmotnosti. Zároveň říká, že nechutenství je spíše až sekundárním 

důsledkem dlouhodobého hladovění, který se však nemusí vyskytovat u všech pacientů. 

Někteří mají naopak o jídlo zvýšený zájem – myslí na něj, vymýšlejí recepty a rádi vaří pro 
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druhé. Shrnuje to slovy: „Anorektičtí pacienti neodmítají jíst proto, že by neměli chuť, ale 

proto, že nechtějí jíst“ (Krch, 1999, s. 14). Veškeré myšlenky a pocity u anorektických pa‐

cientů se tedy soustředí na redukci váhy a k tomu potřebné odmítání  jídla. Okolí  je vní‐

máno jen částečně a nemocní se od něj často izolují (Lausus, 2002). „Symptom hladovění 

se mohl  vyvinout  ze  specifických  společenských  podmínek  jako  psychosomatické  one‐

mocnění především u žen“ (Lausus, 2002, s. 42). 

F. D. Krch je toho názoru, že jejich averze k jídlu jsou projevem narušeného postoje 

k tělesné hmotnosti, proporcím a tloušťce. Trochu jiný pohled na možné příčiny anorexie 

poskytuje Peggy Claude‐Pierre, která  svou knihu napsala po  tom,  co obě dvě  její dcery 

onemocněly anorexií, lékaři nad nimi zlomili hůl a ona sama se rozhodla, že je vyléčí. Vylé‐

čila nejen je, ale následně na své klinice Montreaux i mnohé další. Nepopírá, že jednou z 

možných příčin mohou být i obavy spojené s tělesnou hmotností a proporcemi, avšak ona 

u  svých dcer a pozdějších pacientů  zaznamenala  jako hlavní příčinu něco  zcela  jiného – 

nechtěli  jíst, protože  jídlo  znamená  život a oni  chtěli  zemřít. Označuje  to  jako  tzv.  Stav 

utvrzeného negativismu: „Porucha příjmu potravy je příznakem Stavu utvrzeného negati‐

vismu,  jako  je vyrážka příznakem spalniček nebo bolest v krku příznakem angíny“. Tento 

stav se projevuje tím, že ačkoli jim rozum říká něco jiného, v hlavě jim zní negativní hlas, 

který je silnější. Tento hlas jim našeptává, že jsou špatní, tlustí, ubozí a že si zkrátka neza‐

slouží žít. Proto pro ně není žádná váha dost dobrá: „Žena s anorexií nechce mít nějakou 

konkrétní  váhu, ona nechce  vážit  vůbec nic“. Některé pacientky  s mentální  anorexií  se 

nedívají do zrcadla proto, aby zjistily, jestli jsou dost štíhlé, některé tam zkrátka jen hledají 

samy sebe (Claude‐Pierre, 2001, s. 53‐89). „Mentální anorexie tak získává pověst tajemné, 

zákeřné a hlavně nesrozumitelné duševní choroby“ (Krch, 2002, s. 9). 

Kromě restriktivního typu anorexie, kdy se redukce váhy dosahuje výhradně odmí‐

táním potravy,  existuje  i  tzv. bulimický  typ mentální  anorexie,  kdy pacient  sice  splňuje 

kritéria mentální  anorexie,  ale  současně  se  opakovaně  přejídá,  zvrací  nebo  bere  projí‐

madla  (Lausus, 2002). Na  jídlo však myslí také neustále,  i v období hladovění. Je to tedy 

podobné schéma  jako při bulimii, avšak rozdíl  je v tom, „že anorektičky si udržují abnor‐

málně nízkou  tělesnou hmotnost, zatímco  tělesná hmotnost bulimiček  je obvykle v me‐

zích normy“ (Maloney, Kranzová, 1997, s. 57). Existuje i termín obrácená anorexie (rever‐

se anorexia), kterým jsou označováni muži, kteří cvičí v posilovnách, ale „charakteristický 
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je pro ně pocit strachu, že  jsou příliš štíhlí a malí“. Připadají si tak,  i když  jsou ve skuteč‐

nosti velcí a svalnatí (Grogan, s. 150). 

5.1.1 Příznaky 

Společné většině anorektiček je to, že většinou skrývají fakt, že se snaží hladovět. Při 

společném  jídle se v  talíři „šťourají“, předstírají, že  jedí, zatímco  jídlo mnohdy nechávají 

rozžvýkané v ústech a pak ho  jdou vyplivnout.  Jindy  tvrdí,  že už  jedli  jinde a  že nemají 

hlad. Chodí také tajně na dlouhé několikakilometrové procházky, běhat nebo  jiným způ‐

sobem cvičí a spalují kalorie. Svému okolí se straní, jediné na co se soustředí, je jejich vá‐

ha.  Na  rozdíl  od  bulimiček mívají  anorektičky  pocit  nadřazenosti  vůči  ostatním  lidem: 

„Podle jejich iracionálního uvažování jsou ostatní lidé slabí a nedokáží se ovládat, protože 

musí jíst (…)“ (Maloney, Kranzová, 1997, s. 61). Ony se cítí lepší díky své sebekontrole nad 

jídlem, díky tomu, že nemusí jíst. 

Možné průvodní znaky anorexie (Maloney, Kranzová, 1997): 

 ztráta 15 a více procent z normální tělesné hmotnosti 

 pravidelný denní příjem nižší než 1000 kalorií 

 ztráta  menstruace  (následkem  hladovění  si  tělo  nemůže  dovolit  ztrácet  živiny 

menstruačním krvácením) 

 odmítání udržet si minimální tělesnou hmotnost (snaha zhubnout i přes nízkou tě‐

lesnou hmotnost) 

 jídlo je vnímáno jako nepřítel 

 pocit, že dieta ovládla celý život dotyčné osoby 

 neustálé cvičení, někdy i pozdě v noci nebo i jinou zvláštní dobu 

 přecházení při jídle 

 osoba hned po  jídle  (ke kterému byla nejspíše donucena) pospíchá od stolu, aby 

mohla zvracet nebo použít projímadla 

 záchvaty  přejídání  a/nebo  období  přejídání  a  následného  pročišťování,  střídaná 

obdobím hladovění 

 neustálý strach z přibývání na váze 

 dotyčná osoba si o sobě myslí, že je tlustá, i když jiní tento názor nesdílejí 
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5.1.2 Zdravotní rizika 

Zdravotní rizika u mentální anorexie  jsou vysoká, protože  léčba  je komplikovaná a 

pacienti většinou nespolupracují. Většinou je těžké přesvědčit je o tom, že je nutné začít 

jíst. Na úbytku  váhy  jim  záleží  více než na  vlastním  životě a proto pro mě mnohdy  ani 

možná smrt není motivací. Většina z nich tak nevěnuje pozornost ani příznakům ani zdra‐

votním následkům. 

Zdravotní následky anorexie (Maloney, Kranzová, 1997): 

 závratě 

 poruchy koncentrace 

 podrážděnost 

 těžká insomnie (nespavost) 

 snížená citlivost v rukou a nohou 

 deprese  (pocit beznaděje  a  zoufalství,  který  anorektička připisuje  tomu,  že není 

schopna  zhubnout, ale který má  jiné psychologické kořeny, a  zároveň  je důsled‐

kem špatné výživy) 

 infekce, které se nehojí 

 podlitiny způsobené tím, že tělo má sníženou odolnost vůči poranění (kosti nejsou 

obalené tukem a snáze se dělají modřiny) 

 nízká odolnost vůči chladu (způsobená absencí tukové vrstvy) 

 výskyt  jemného ochlupení po  celém  těle  (pravděpodobně má  chránit před  chla‐

dem) 

 nízký tlak 

 nepravidelný srdeční tep 

 selhání srdce 

 dehydratace 

 selhání ledvin 

 snížená tělesná teplota 

 zapadlé oči 

 zešedlá nebo zažloutlá pleť, která má někdy tendenci praskat 

 suché, lámavé vlasy (následkem nedostatku bílkovin) 
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5.1.3 Léčba 

Když  se nedaří  zastavit hubnutí a  jedinec  ztratí náhled na vlastní  zdravotní a psy‐

chický stav, je nutné, aby nastoupil do odborné ambulantní léčby nebo byl hospitalizován. 

Komplikace mohou nastat díky tomu, že si  jedinec neuvědomuje nebezpečí svého stavu. 

„Základem  terapie MA1  je úprava výživy a  tělesného  stavu“  (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 

2003,  s. 200). Pacienti  často nechtějí  spolupracovat  a brání  se  léčbě. Podvádějí  tím,  že 

schovávají jídlo, před vážením hodně pijí, aby vážili více, tajně zvrací nebo cvičí a předstí‐

rají účast jen proto, aby brzy mohli v klidu zase hubnout. Součástí léčby by proto měla být 

i  dlouhodobá  psychoterapie,  která má  pacienta  „naučit  samostatnosti,  uvědomování  si 

vlastní identity a individuality, musí se naučit poznávat a interpretovat své pocity a výživu 

považovat za normální biologickou funkci“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 201). 

5.2 Mentální bulimie 

Mentální bulimie se od mentální anorexie příliš neliší. Avšak bulimičky mívají větši‐

nou normální váhu, někdy i mírnou nadváhu (Wetter‐Parasie, Parasie, 2002). Pro obě po‐

ruchy je příznačné snižování energetického příjmu a zvyšování energetického výdeje, oba‐

vy z tloušťky a nadměrná pozornost věnovaná jídlu, vlastnímu vzhledu a váze (Krch, 2002). 

I proto se nejspíš mentální bulimie rozvine u třetiny bulimiček po předchozí epizodě men‐

tální anorexie (Cooper, 1995) „Nemocní se neustále zabývají tím, jak vypadají, kolik váží a 

vytrvale  se  snaží  zhubnout  nebo  alespoň  nepřibrat“  (Krch,  2002,  s.  23). Avšak  zatímco 

anorektičky se cítí nadřazené díky své sebekontrole nad jídlem, bulimičky se většinou sa‐

my za sebe stydí: „Na rozdíl od anorexie, která se tak jako tak nedá utajit, se mnoho mla‐

dých žen pokouší udržet bulimii v tajnosti. Objevují se u nich pocity hanby a viny“ (Wet‐

ter‐Parasie, Parasie, 2002, s. 108). Navenek se však snaží vypadat jako dokonalé, úspěšné 

ženy  a  obvykle  bývají  „úspěšné  v  práci,  ve  studiu  i  společensky“  (Maloney,  Kranzová, 

1997, s. 83). Anorexie mívá tragické následky a proto je známější, bulimie je však mnohem 

rozšířenější poruchou. 

„Mentální bulimie  je porucha charakterizovaná především opakujícími se záchvaty 

přejídání,  spojenými  s přehnanou kontrolou  tělesné hmotnosti“  (Krch, 2002,  s. 24). Při‐

čemž „epizody nezvládnutelného pojídání  jídla  se vyskytují minimálně dvakrát  týdně po 

                                                       
1 Mentální anorexie 
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dobu  nejméně  tří měsíců“  (Fraňková, Dvořáková‐Janů,  2003,  s.  209).  Tomuto  přejídání 

většinou předchází přísné dodržování diety nebo nějaký emoční problém. Drobný dietní 

prohřešek totiž u bulimických pacientek nevede k zpřísnění diety, ale naopak k přejídání. 

Chápou svůj prohřešek  jako ztrátu kontroly a vzdají se. Toto chování  je označováno  jako 

„kontraregulace“ a je podrobněji vysvětleno v kapitole 6.4.1 Diety. 

I  z důvodu  tohoto  hladovění  střídaného  přejídáním  se  bulimie  „může  vyskytovat 

často u obézních  lidí při pokusech o zhubnutí“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 209). 

Existují však i lidé, kteří trvají na tom, že před přejídáním dietu nedrželi – zde má „záchva‐

tovité přejídání určitou psychologickou funkci“ – může být reakcí na stres nebo na nega‐

tivní pocity (Cooper, 1995, s. 58). Jako příznaky deprese a negativní stavy uvádějí pacient‐

ky následující: 

Příznak  Frekvence (%) 

Pocit viny  94 

Špatná koncentrace pozornosti  80 

Pocity vlastní bezcennosti  74 

Podrážděnost  71 

Nedostatek energie  71 

Ztráta sebedůvěry  66 

Depresivní nálada  63 

Vyhýbání se společnosti  63 

Pocity beznaděje  60 

Zdroj: (COOPER, 1995) 
Obr. 2 Depresivní příznaky u skupiny bulimiček 

Symptom  Frekvence (%) 

Obavy  69 

Bolesti z napětí (například tenzní bolesti hlavy)  68 

Nervové napětí (například rozrušení, podrážděnost)  68 

Aktivní vyhýbání se situacím vyvolávajícím úzkost  62 

Úzkost v kontaktu s lidmi  51 

Úzkost ve specifických situacích  48 

Záchvaty paniky  10 

Zdroj: (Cooper, 1995) 
Obr. 3 Symptomy úzkosti u skupiny bulimických pacientek 
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Jako důvody k přejídání uvádějí pacientky jak vnější i vnitřní důvody. Mezi ty vnější 

patří například snadný přístup k potravinám (plná lednice, vonící pečivo), nevhodné stolo‐

vání (přejídající se nebo naopak v jídle se omezující rodinní příslušníci), denní režim, reak‐

ce  a  vliv okolí  (práce  s  jídlem,  konflikty  a hádky). Mezi  vnitřní důvody patří především 

hlad,  porušení  dietních  pravidel, myšlenky  na  jídlo,  pocit  plnosti,  přejedení  nebo  pocit 

tloušťky (Krch, 2000). 

Asi pět procent osob  s bulimií  tvoří muži,  ti však většinou přejídání nekompenzují 

zvracením, ale nadměrným cvičením: „Pokud muž nutkavě cvičí a posiluje, nemusí si uvě‐

domovat, že jde o poruchu příjmu potravy, zatímco žena, která pravidelně zvrací, si nutně 

musí být vědoma, že něco není v pořádku“ (Maloney, Kranzová, 1997, s. 89). Na druhou 

stranu, ale výskyt zvracení nebo silné chuti k jídlu nemusí ještě nutně znamenat poruchu 

příjmu potravy. Například „bulimii  je třeba odlišit od případů silného hladu při prudkém 

poklesu glukózy v krvi, jak tomu může být u diabetiků, při hypoglykemických stavech nebo 

po dlouhodobé infekční chorobě, kdy hlad signalizuje uzdravování“ (Fraňková, Dvořáková‐

Janů, 2003, s. 209). 

5.2.1 Příznaky 

Bulimičky se snaží záchvatům přejídání předcházet tím, že před sebou jídlo zamykají, 

potraviny  znehodnocují  a  vyhazují –  jakmile  ale pocítí potřebu  se přejíst,  jsou  schopné 

jídlo ukrást, „očistí a umyjí jídlo, které se snažily znehodnotit, prohrabou odpadkový koš“ 

(Maloney, Kranzová, 1997, s. 85). Jídlo si tedy vždy dokážou nějakým způsobem sehnat. 

Pacient  trpící bulimií  si  chce ulevit  většinou  sytým  a  kaloricky hodnotným  jídlem, 

které považuje za „zakázané“. A aby se nadměrný příjem energie vykompenzoval, objevu‐

je se u osob trpících bulimií často vyprovokované zvracení nebo užívání projímadel a diu‐

retik. „Asi čtvrtina bulimiček, které zvracejí, dokáže reflex zvracení ovládat, to znamená, 

že  jsou schopny vyvolat si zvracení tak, že se  jednoduše nakloní dopředu nebo si přitisk‐

nou ruku na žaludek“ (Cooper, 1995, s. 28). 

Možné příznaky bulimie (Maloney, Kranzová, 1997): 

 záchvaty  přejídání  následované  přísnou  dietou,  zvracením,  užíváním  projímadel, 

diuretik, klystýrů nebo intenzivním cvičením 
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 neustálý strach z tloušťky (a to, i když se tělesná hmotnost dotyčné osoby pohybu‐

je kolem průměrné hmotnosti) 

 strach, že nedokáže přestat jíst 

 strach jíst bez následného pročišťování nebo jiné kompenzace 

 strach ze ztráty sebeovládání, pokud jde o jídlo 

 deprese 

 odsuzování sebe sama po záchvatu přejídání 

 nepravidelná menstruace 

 zvýšená kazivost zubů (způsobená zvracením) 

 neobvyklé výkyvy tělesné hmotnosti 

 oteklé slinné žlázy, závratě, bolesti 

5.2.2 Zdravotní rizika 

Časté zvracení způsobuje mnoho zdravotních problémů, ničí zubní sklovinu a hrozí i 

protrhnutí jícnu. Laxativa využívá ke kompenzaci přejídání asi pětina bulimiček, avšak pro‐

jímadla působí v dolní části zažívacího systému a energie z potravy je absorbována v horní 

části. Avšak projímadla jsou návyková a jejich užívání je tedy spojeno s celou řadou obtíží 

(Cooper, 1995). Bulimičtí pacienti tedy nemusí být tolik ohroženi podvýživou a pomalým 

vyhladověním jako ti s mentální anorexií, jejich nemoc je však spojená s jinými nebezpeč‐

nými  zdravotními  komplikacemi.  Častým  zvracením  bulimičky  nadměrně  zatěžují  orga‐

nismus a „pokud vedle pročišťování ještě hladovějí, znamená to další zatížení jater“ (Ma‐

loney, Kranzová, 1997, s. 91). 

Některé zdravotní následky bulimie (Maloney, Kranzová, 1997): 

 únava 

 bolest v krku 

 zvředovatěný  jícen  (v  závažném případě může dojít  k protržení  jícnu  a následné 

smrti) 

 kazivost zubů (způsobená zvracením) 

 poruchy srdeční činnosti (způsobené nutriční nevyvážeností) 

 záněty slinných žláz (opuchlá tvář) 

 suchá pleť (následkem ztráty tekutin) 
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 exantém, kožní vyrážka 

 dehydratace 

 zácpa (souvisí s nedostatkem tekutin) 

 zadržování vody (reakce na nedostatek tekutin) 

 nerovnováha elektrolytu  (nesprávné množství  sodíku a draslíku v organismu, což 

může vést ke svalovým křečím, problémům s ledvinami nebo k srdečnímu selhání) 

5.2.3 Léčba 

Co se týče léčby bulimie, platí zde to samé jako pro mentální anorexii a bude to čás‐

tečně platit i pro záchvatovité přejídání. V každém případě se jedná o poruchy příjmu po‐

travy, kdy je nutný nejen zásah lékařů, ale i psychoterapeutů. Stejně jako u mentální ano‐

rexie není léčba snadná a nelze zaručit, že se po léčbě nemoc nevrátí. Mnoho bulimických 

pacientů se uzdraví a dokážou bez úzkosti jíst, „mnozí jsou však i nadále náchylní mít potí‐

že s jídlem a se vším, co s ním souvisí, třebaže se tato náchylnost projevuje jen výjimečně 

a ve stresových situacích“ (Cooper, 1995, s. 8). Program péče o pacienty s bulimií je rozdě‐

len do následujících stupňů: 

 
Zdroj: (Cooper, 1995) 
Obr. 4 Program odstupňované péče při terapii mentální bulimie 

5.3 Záchvatovité přejídání 

Záchvatovité přejídání neboli binge eating  se od mentální bulimie příliš neliší. Ně‐

kteří odborníci sice navrhují klasifikovat tuto poruchu jako třetí druh poruch příjmu potra‐

vy,  jiní naopak upozorňují na  to, že se ví  jen málo o klinických znacích  těchto  jedinců a 

Stupeň 4:

Stupeň 3:

Stupeň 2:

Stupeň 1: Kontrolovaná svépomocná terapie

Kontrolovaná svépomocná terapie + 
léčba antidepresivy

Individuální kognitivně behaviorální 
terapie

Interpersonální 
psychoterapie

Ambulantní péče 
(denní stacionář)

Hospitalizace
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pochybují o přínosu tak úzkého zaměření na tuto podskupinu. Pro tuto poruchu je typic‐

ké, že člověk jí aniž by měl hlad, jí mnohem rychleji, než je obvyklé, cítí se poté nepříjem‐

ně plný, jí sám, protože se zato stydí a po přejedení je sám sebou znechucen a cítí se pro‐

vinile. Od mentální bulimie se liší především tím, že záchvatovité přejídání není spojeno s 

kompenzačním chováním a podle toho se liší i množství zkonzumovaného jídla – bulimič‐

ky ho spořádají daleko více, protože ho opět vyzvracejí. To však  ještě neznamená, že zá‐

chvatovité přejídání není problémem. 

Záchvatovité přejídání většinou pramení z předcházejících diet, protože „s pocitem 

hladu (dietou) se u každého člověka zvyšuje nebezpečí přejedení“. Právě díky těmto stří‐

davým  obdobím  hladovek  a  přejídání,  mají  tyto  osoby  většinou  průměrnou  tělesnou 

hmotnost – „ale to neznamená, že jsou méně posedlé jídlem, než ženy, které se nutkavě 

přejídají a přitom  jsou obézní“. Problém poruchy příjmu potravy není nikdy určován  jen 

tělesnou hmotností, nýbrž vztahem k  jídlu. Jinými slovy, ten, kdo  jí sice hodně, ale má z 

jídla potěšení, nepronásledují ho pocity viny, nepovažuje  jídlo za zdroj útěchy a cestu k 

uklidnění –  ten nejí  sice příliš  zdravě, avšak netrpí  záchvatovitým přejídáním  (Maloney, 

Kranzová, 1997,  s. 40‐41).  I když  lidé  sní více, než by  chtěli nebo něco  jiného, než  jsou 

zvyklí a není jim po tom nejlépe, bývá pocit přejedení spíše relativní a často souvisí s do‐

držováním určitých diet  a  zásad  zdravé  výživy. Pokud  však  lidé  jedí  více než  je obvyklé 

nebo v nezvyklé kombinaci a ztrácí během jídla kontrolu nad svým chováním, může se již 

jednat o problém (Krch, 2000, s. 16). 

Záchvatovité přejídání je třeba odlišit od hypoglykemických stavů. „Lidé se ve stavu 

hypoglykémie necítí dobře, přestože  jsou vlastně najedeni. „Nejsou však nasyceni a pro 

dosažení pocitu  sytosti  logicky  sahají po energeticky  koncentrovanější  stravě  s vysokým 

glykemickým  indexem (často právě sladkosti). Vzniká tak začarovaný kruh – čím více ne‐

správně jedí, tím mají větší hlad a cítí se více nervózní a unavení (Mach, 2007, s. 19). Hla‐

dina cukru klesne pod normální hodnotu. Pokud je v rodině diabetik, mohou být tito lidé 

náchylnější na výkyvy hladiny cukru v krvi. „Hypoglykémie  způsobuje pocení, nevolnost, 

bušení srdce, poruchy soustředění, bolesti hlavy a vlčí hlad končící záchvatem přejídání“ 

(Göckel, 2008,  s. 40). Může  se  jí předcházet pravidelnou  konzumací  častějších menších 

porcí. 
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5.3.1 Příznaky 

Hlavními  rysy  přejídání  je  jídelní  epizoda  doprovázená  konzumací  obrovského 

množství jídla a subjektivním pocitem ztráty sebekontroly. Typicky se jedná o jídla, která 

jsou sytá a kaloricky hodnotná, tedy o ta, která jsou považována za nedietní a tučná (Coo‐

per, 1995). 

Příznaky záchvatovitého přejídání (Maloney, Kranzová, 1995): 

 tajné nakupování a konzumace jídla 

 pocit zahanbenosti při spatření při jídle 

 proklamování  dodržování  přísné  diety,  přičemž  to  na  váze  není  vidět  (obvyklé 

znamení utajovaného jídla) 

 konzumace neobvykle velkého množství  jídla (např. celé dorty, více chodů najed‐

nou) 

 neustálé jedení (denně více než tři hlavní jídla a svačiny) 

 často jídlo i tehdy, když se cítí zcela plný 

 reakce jídlem na špatné nebo dobré zprávy 

 jídlo, z nudy, nervozity, frustrace, rozzlobenosti nebo osamělosti 

 celý den si plánovaný úplně nebo hlavně podle jídla (nebo tak aby se vyhnul/a jíd‐

lu) 

 s přáteli ji/ho spojují pouze společné aktivity spojené s jídlem 

 zvláštní rituály týkající se jídla 

 strach zůstat s jídlem o samotě 

 silné pocity viny a/nebo zahanbení ve vztahu k potravinám a jídlu 

 střídání období těžkého přejídání s obdobím přísné diety 

 neustálé obavy z tloušťky 

5.3.2 Zdravotní rizika 

Záchvatovité přejídání může vést zejména k nadváze až obezitě, s čímž jsou spojená 

další zdravotní rizika. Může se objevit například cukrovka, problémy se srdcem, krevním 

oběhem,  tlakem, větší náchylnost k  infarktu myokardu a mozkové mrtvici. Záchvatovité 

přejídání však „může přinést závažné zdravotní problémy,  i když není spojeno s přírůst‐

kem  váhy“  (Maloney,  Kranzová,  1997,  s.  44).  Samotné  přejedení mnohdy  vyvolá  pocit 
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plnosti a nadýmání, někdy i akutní bolest v břišní krajině. Plný žaludek může dále způsobit 

problémy  s dýcháním.  Vzácně  může  dojít  i  k poškození  stěny  žaludku  nebo  dokonce 

k jejímu protržení. „Pacientky, které se přejídají, trpí celkovými problémy zažívání včetně 

bolestí žaludku, plynatosti, zácpy a průjmu“ (Cooper, 1995, s. 45). Záchvatovité přejídání 

může také vyústit v mentální anorexii nebo bulimii a tím přinést zdravotní rizika spojená 

s těmito poruchami. 

5.3.3 Léčba  

U  léčby záchvatovitého přejídání se  lze do velké míry řídit pravidly  léčby pro men‐

tální bulimii. „Zdá se, že  to co víme o  léčení mentální bulimie, platí  i pro pacienty  trpící 

záchvatovitým přejídáním“ (Cooper, 1995, s. 63). Nejde zde sice o odstranění pročišťování 

a  jiných kompenzací, ale  jde o odstranění  záchvatů přejídání. Tak  jako u  jiných psycho‐

genních poruch příjmu potravy je nutné najít ten správný zdravý vztah k jídlu. U bulimie i 

záchvatovitého přejídání existuje systém odstupňované péče, který je založen na tom, že 

někteří pacienti s těmito typy poruch se dokážou vyléčit sami, jiné je třeba hospitalizovat 

na specializovaném oddělení v nemocnici. Většina pacientek však potřebuje  léčbu, která 

je na pomezí těchto dvou stupňů, která spočívá v kontrolované svépomocné terapii spo‐

jenou s léčbou antidepresivy nebo individuální kognitivně behaviorální terapií. 
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6 NADVÁHA A OBEZITA  

Obezita je označována za novou epidemii 21. století. V Evropě je evidována nadváha 

nebo obezita u více  jak poloviny populace a Česká republika patří mezi země s jejím nej‐

vyšším výskytem: „Každý druhý Čech má u nás nadváhu a pětina Čechů se nachází dokon‐

ce v pásmu obezity“ (Tylová, 2006, s. 167). Tato smutná bilance je způsobena především 

nezdravým způsobem života. „Česká kuchyně se vyznačuje nadměrnou spotřebou cukrů a 

tuků, procento  sportujících dospělých  je u nás nižší než  ve  vyspělých  zemích“  (Fialová, 

2006 s. 66). A zdravotní komplikace na sebe u obézních jedinců nenechávají dlouho čekat, 

dokonce  „ani  strašáci  dneška,  jako  např. HIV,  rakovina  či  ptačí  chřipka  nezvládnou  tak 

rozsáhlé dílo zkázy jako na první pohled nevinná obezita“ (Tylová, 2006, s. 167). 

Obezita neznamená nadměrnou hmotnost, avšak nadměrné množství tukové tkáně. 

„Obezita je nadměrné ukládání tělesného tuku, obvykle spojené se vzestupem hmotnosti 

nad tzv. normální váhu“. Přiměřený podíl tuku v těle je určován pohlavím, věkem a etnic‐

kým původem, přičemž u obézních žen přesahuje podíl tuku 30 % a u obézních mužů 25 % 

celkové hmotnosti. S věkem se snižuje podíl svalové hmoty a podíl tuku stoupá. Vojtěch 

Hainer definuje obezitu  jako chorobu, která „vzniká v důsledku pozitivní energetické bi‐

lance, energetický příjem  je větší než energetický výdej a nadbytečná energie se ukládá 

do  tukové  tkáně“  (Fraňková,  Dvořáková‐Janů,  2003,  s.  201).  Nadváha  je  spíše  takový 

„předstupeň“  obezity,  ale  již  té  by  se  měla  věnovat  pozornost.  Za  jedno  může  vést 

k obezitě a za druhé jsou i s mírnou nadváhou spojená zvýšená zdravotní rizika. 

Existuje mnoho  vzorců pro propočítání normální  váhy  a určení  stupně nadváhy  a 

obezity, nejvíce se však používá Queteletův vzorec neboli BMI2. Jeho hodnota se vypočítá 

pomocí váhy v kilogramech vydělené výškou v metrech na druhou: 

 

ýš  
 

                                                       
2 Body mass index 
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Kategorie  Muži  Ženy  Rizika 

Podváha  Méně než 20  Méně než 19  Podvýživa 

Normální váha  20‐25  19‐24  Minimální 

Nadváha  25‐30  24‐29  Nízká až lehce zvýšená 

Obezita  Nad 30  Nad 29  Vysoká 

Zdroj: dle (Hodnoty BMI, 2010) 
Obr. 5 Tabulka s hodnotami BMI 

Podváhu, nadváhu  i obezitu  lze ještě rozdělit do jednotlivých stupňů od těžké pod‐

váhy s hodnotou BMI nižší než 16 až k morbidní obezitě s hodnotou BMI vyšší než 40. Vý‐

še uvedené hodnoty však pro určení stupně zdravotních rizik stačí. Tabulka s hodnotami 

BMI se dá použít jako vhodné měřítko u většiny osob, Ludmila Fialová však upozorňuje, že 

k určitému  zkreslení může dojít například u  trénovaných osob  s vyšším podílem  svalové 

hmoty a František David Krch a  Iva Málková k tomu dodávají,  že  je  třeba  zohledňovat  i 

rozličné typologie postav – „někteří lidé jsou přirozeně silnější než jiní“ (Filasová, 2010, s. 

23). Z genetického hlediska je tento fakt nejvíce podmíněn délkou kostí a svalovou hmo‐

tou. Důležitou  roli  hraje  i  rozvrstvení  tukové  tkáně. Nejnebezpečnější  je  ukládání  tuku 

kolem břicha, proto  je vhodné použít  jako kritérium  i obvod pasu. Za rizikový se v tomto 

případě uvádí obvod u žen nad 88 cm a u mužů nad 102 cm. 

6.1 Příčiny 

Faktory ovlivňující vznik nadváhy a obezity jsou různé. „Zvýšený energetický příjem 

je bezpochyby  jedním  z významných  faktorů, který  se podílí na pozitivní energetické bi‐

lanci a zvýšeném výskytu obezity“ (Krch, 1999, s. 84). Důležitým faktorem při vzniku obe‐

zity však mohou být i poruchy regulačních oblastí CNS3, metabolických procesů nebo ne‐

dostatečná  funkce žláz s vnitřní sekrecí. Avšak „hormonální poruchy bývají prvotní příči‐

nou obezity poměrně málo častou“, častější bývají sekundární projevy již existující obezity 

jako poruchy pohlavních žláz, štítné žlázy, poruchy endokrinní funkce slinivky břišní (Fialo‐

vá, 2006, s. 70). Zdravotní důvody jsou tedy důvodem obezity jen u malého procenta lidí, 

větší roli zde hraje genetika – ta tvoří příčinu obezity minimálně z 50 % a jsou‐li oba rodiče 

obézní, je možnost obezity u dítěte až 80 % (Lisá, Kňourková, 1990). Avšak ani tento faktor 

není neměnný a dá  se do  jisté míry ovlivnit  způsobem  života a  jídelními a pohybovými 

                                                       
3 Centrální nervový systém 
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návyky. Odborníci upozorňují i na příčiny spojené s nedostatečnou termogenetickou funk‐

cí, spacími návyky, teplotou v místnostech, léky s vedlejším účinkem způsobující přírůstek 

na  váze,  psychosociálními  faktory,  nepříznivým  socioekonomickým  postavením  –  to 

všechno označují za faktory, které by v rámci léčby obezity měly být brány v potaz. Autor 

článku to shrnuje slovy, že obezita není problém, který lze snadno vyřešit. Nepochybuje o 

tom,  jak  důležité  je  v rámci  léčby  zařadit  pohybovou  aktivitu  a  omezit  příjem  energie. 

Avšak ostatním faktorům by také měla být věnována pozornost, protože mohou předsta‐

vovat chybějící dílky v tzv. „obesity‐puzzle“ (Hubácek, 2009). 

Faktorů pro vznik obezity může být tedy mnoho, avšak většinu z nich  lze  částečně 

ovlivnit  a  to především  změnou  stravovacích  a pohybových návyků.  „Nadměrný příjem 

potravy, který přesahuje energetické potřeby organismu, vede k nadváze a po delším ča‐

sovém období k obezitě“  (Lisá, Kňourková, 1990, s. 111). K nadměrnému příjmu potravy 

přispívá  i  fakt, že potrava se díky průmyslové změně přeměnila z obživy na pochutiny a 

všeobecný přebytek  jídla představuje nadváhu  jako významný problém v chybném  stra‐

vování  (Lausus, 2002). Obzvláště v dnešní době hraje velkou roli  i nedostatek pohybu. A 

spojí‐li  se  nedostatečný  výdej  energie  související  s nedostatečnou  fyzickou  aktivitou  a 

nadměrný příjem energie související s nevhodným stravováním, stoupá váha a zvyšují se 

zdravotní rizika s obezitou spojená. 

6.2 Zdravotní rizika 

Je důležité mít na paměti, že „k tomu, aby byl člověk zdravý, nemusí být rozhodně 

hubený. Není žádné neštěstí mít trochu nadváhy,  jestliže to nebrání dobrému pocitu tě‐

lesné pohody. Mnohem důležitější je správná životospráva než úzkostná péče o kila. Roz‐

hodně je však třeba nedopustit, aby ta nadváha byla příliš velká, nebo aby to byla dokon‐

ce obezita. Nadměrná hmotnost s sebou přináší vážná zdravotní rizika“  (Státní zdravotní 

ústav Praha, 1995, s. 66): 

 nadměrně zatěžuje srdce, páteř a klouby 

 omezuje tělesný pohyb 

 zvyšuje riziko vzniku hypertenze 

 zvyšuje riziko vzniku onemocnění srdce a cév 

 zvyšuje riziko vzniku cukrovky 
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 zvyšuje riziko vzniku nádorů střev, dělohy a prsu 

 snižuje tělesný půvab a je příčinou nepříjemných psychických pocitů 

Navíc se ukazuje, že výše uvedené stavy patří k nejčastějším příčinám předčasného 

úmrtí (Soudková, 2004). 

6.3 Psychosociální aspekty 

„Obezita je dnes považována za poruchu, v níž se uplatňují četné psychosociální fak‐

tory“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 206). Kromě zdravotních důsledků s sebou totiž 

obezita nese i sociální důsledky jako je diskriminace obézních lidí, která začíná často už od 

dětství. Negativní  reakce okolí pak mohou mít  samozřejmě  i negativní  vliv na psychiku 

jedince. Nadměrná váha, může  tedy negativně ovlivňovat sebevědomí, vztahy k druhým 

lidem,  i pohled na život. „Mnohé psychické problémy, typické pro obézního člověka, ne‐

gativně ovlivňují jeho pracovní, sociální i osobní život“. Obézní člověk si je vědom, že není 

považován za fyzicky atraktivního a že jsou mu často připisovány negativní charakteristiky. 

Tak může  dojít  k poškozenému  obrazu  o  sobě  samém,  k pocitům  viny,  neschopnosti  a 

zoufalství. Takto nízké sebevědomí může mít za následek ztrátu důstojnosti, sociální izolo‐

vanost a různé emoční problémy (Soudková, 2004, s. 82). 

Obezita nebyla ani v historii spojována s ideálem krásy. Již ve Starověkém Řecku by‐

la odsuzována  jak nadměrná štíhlost,  tak  i  tloušťka. „Sokrates  ji považoval za nemoc,  již 

navrhoval  léčit tancem“ (Filasová, 2010, s. 21). Snad  jen s výjimkou Rubensových obrazů 

byla historie provázena štíhlým ideálem. Jedinou zásadní změnou je nejspíše přístup okolí 

k tlustým  lidem. Dříve byla tloušťka spojována s bohatstvím a blahobytem, dnes  je tomu 

spíše naopak. Psychologické průzkumy neustále dokazují, že nadváha a obezita bývá spo‐

jována s negativním hodnocením a ačkoli se dříve tradovalo, že tlustí lidé jsou veselí, psy‐

choložka Katarína Filasová má ze setkání s obézními lidmi pocit, „jako by za tou veselostí 

skrývali vlastní zranitelnost“ (Filasová, 2010, s. 21). 

„Řada studií spojuje obezitu s psychologickými problémy  jako  je úzkost, deprese a 

nízké  sebevědomí.  I  tady  je celá věc komplikována postojem  společnosti:  je obezita vý‐

sledkem emocionálních obtíží nebo tyto obtíže pramení z negativního postoje společnosti 

vůči  tlustým  lidem?“  (Maloney, Kranzová, 1997, s. 44). Diskriminaci obézních  lidí přede‐

vším  v Americe  popisuje  novinářka  Shelley  Bovey  ve  své  knize  Zakázané  tělo.  Říká  zde 
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například, že „být tlustý znamená nikdy nemoci zakrýt to, co společnost nenávidí“ – kuřák 

může  v dané  situaci odhodit  cigaretu, alkoholik  skleničku a  tím  se  vyhnout nepřátelství 

svého okolí – obézní člověk svá kila jen tak neodhodí. Možná bude i něco pravdy na tom, 

že aby  tlustá  žena uspěla  jak v profesionálním,  tak  společenském  životě, musí  se  snažit 

dvakrát více než žena štíhlá (Bovey, 1995, s. 26‐64). 

Ve Spojených státech byla zkoumána míra diskriminace u osob s podváhou, normál‐

ní váhou, nadváhou a obezitou  I.,  II. a  III.  stupně. Ukázalo  se,  že ve  srovnání  s osobami 

s normální váhou, mají ti s obezitou II. a III. stupně větší pravděpodobnost být diskrimino‐

váni. Tito  lidé mají  i větší potíže s přijetím sebe sama, avšak to autoři vidí  jako důsledek 

toho, že  jsou diskriminováni kvůli své váze a  fyzickému vzhledu  ‐ „obézní osoby mohou 

mít negativní sebehodnocení jako reakci na diskriminační zacházení“. Výsledky jejich stu‐

die  jednoznačně poukazují na míru stigmatizace obezity v Americe a nejspíše nejen tam. 

Ta může mít dopad na životní šance obézního jedince, které souvisí s aspekty psychologic‐

kými (nízké sebehodnocení, úzkost, deprese), ekonomickými (nižší vzdělání, příjmy a pra‐

covní postavení)  i  fyzickými  (např. diskriminační zacházení ze strany poskytovatele zdra‐

votní péče může zabránit vyhledání včasné péče nebo odradit od hubnutí). „Je naivní do‐

mnívat se, že stigma spojené s obezitou jednoduše zmizí“ avšak jisté sociální změny jsou 

nutné (Carr, Friedman, 2005). 

„Stigmatizace a diskriminace obézních osob jsou všudypřítomné a představují četné 

důsledky pro jejich duševní i fyzické zdraví“. Nedávné odhady naznačují, že se diskrimina‐

ce osob  s nadváhou  za posledních deset  let  zvýšila o 66%. Dopad  tohoto hmotnostního 

stigma na  lidské zdraví je však široce  ignorován. Obézním osobám je jejich hmotnost dá‐

vána za vinu a může to být chápáno i jako určitý druh motivace k tomu, aby začali zdravěji 

žít. Avšak  toto  stigma není dle výsledků  studií prospěšné pro veřejné  zdraví a už vůbec 

není  vhodným  nástrojem  pro  snižování  obezity.  „Stigmatizace  obézních  jedinců  spíše 

ohrožuje zdraví, vytváří zdravotní  rozdíly a narušuje úsilí o efektivní  intervenci obezity“. 

Zásahy proti  této  stigmatizaci by podle  autorů měly být  začleněny do  kampaní pro boj 

proti obezitě a v rámci toho by se mělo usilovat spíše o dosažení zdraví jako motivačního 

cíle pro změnu chování, než o dosažení  ideální váhy, což může přispívat k udržování ste‐

reotypů o obezitě (Puhl, Heuer, 2010). 
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6.4 Léčba 

Na  vzniku  obezity  tedy může mít  podíl  spousta  faktorů,  včetně  nedostatečného 

vládního úsilí a životního prostředí. Kelly D. Brownell a jeho kolegové definovali jako pod‐

statný  faktor dvě slova „osobní odpovědnost“. Toto sousloví může reprezentovat názor, 

že na vině nejsou instituce a potravinářské společnosti, ale jednotlivci. Že „problémy jako 

jsou obezita,  kouření, nadměrné pití  a  chudoba,  jsou  chyby  jednotlivců“.  Jednotlivci by 

tedy měli být odpovědní sami za sebe. To by však znamenalo, že  lidé  jsou nezodpovědní 

obecně, což ale výzkumy popírají. Pak je tu ještě druhá možnost interpretace těchto dvou 

slov,  „lidé  přibývají  na  váze,  protože  prostředí,  ve  kterém  žijí,  prosazuje  výživné  jídlo“. 

Moderní  stravování  a  určitý  druh  prosazovaní  některých  chutí,  jsou  jedny  z podmínek, 

které mohou narušovat křehkou  rovnováhu  těla mezi hladem,  sytostí a  tělesnou hmot‐

ností.  „V  posledních  desetiletích  se  dramaticky  zvýšil  počet  kalorií  spotřebovaných 

v nápojích“. Pojem osobní zodpovědnosti má dle autorů prostupovat sociální, politickou i 

právní  sféru  společnosti  a  nebýt  v rozporu  s vládním  opatřením  na  ochranu  veřejného 

zdraví. V rámci toho by se od zaměření na jednotlivce mělo přejít k zaměřenosti na kolek‐

tivní přístup. „Použití kolektivních opatření na podporu osobní odpovědnost je nutné pro 

veřejné zdraví.“ V praxi to znamená, že kolektiv by měl mít vliv na to,  jaké  jídlo si napří‐

klad dítě (jednotlivec) vybere ve školním bufetu. Jídelní marketing má tedy dopad na ná‐

rodní stravování a  tím pádem  i na zdraví, což ohrožuje především děti  (Brownell, Kersh, 

2010). 

Léčba obezity tedy není jednoduchá, protože její příčiny mohou být psychosociální‐

ho  i  fyziologického původu. „Tělo se brání ztrátě hmotnosti, ale více  toleruje nadměrný 

příjem potravy  (…). Senzorické vlastnosti  živin usnadňují přejídání. Překonání  fyziologic‐

kých  signálů  sytosti může vést k pozitivní energetické bilanci a k přírůstkům hmotnosti“ 

(Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003,  s. 203). Do určité míry ale hmotnost  jistě změnit  jde. 

Metabolismus je sice do značné míry ovlivněn geneticky, což vede mnohé lidi k závěru, že 

se  svou  nadváhou  nemohou  nic  dělat.  Avšak  „nejde  zdaleka  jen  o  geny,  podstatnější 

mnohdy bývá,  že  ´dědíme´  i  stravovací a pohybové návyky“. Zhubnout a udržet  si váhu 

proto předpokládá přehodnocení návyků a  stereotypů, které  si  lidé nejspíše osvojují  již 

v dětství.  „Čím  dříve  se  začne  rozvíjet  nezdravý  vztah  k jídlu,  tím  větší  problémy může 

způsobit“. Podle doktorky Papežové jsou děti rodičů, kteří své emoční potřeby uspokojo‐
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vali jídlem, více ohroženy psychogenním přejídáním. Důsledkem může být jak bulimie na 

jedné straně, tak obezita na straně druhé. Odborníci na výživu se shodují, že „na výchyl‐

kách zdravého vztahu k jídlu směrem k obezitě  i k poruchám  typu bulimie a anorexie se 

do značné míry podílejí média a reklama, nejpodstatnější roli ale hraje rodina“ – její stra‐

vovací návyky, životní styl, i vztahy mezi jednotlivými členy (Filasová, 2010). 

„Existují však důkazy, že mírná nadváha může být pro ženy zdravotně prospěšná a 

vyhublost může negativně ovlivnit zdraví“ (Grogan, s. 29). Je tedy důležité vyhýbat se ex‐

trémům. Nadváha je spojována s mnoha předsudky, ale „každý, kdo má nadváhu nemusí 

zemřít na  infarkt, nebo se týrat hladovkou“ (Málková, Krch, 2001, s. 17). To si však uvě‐

domuje jen málo lidí a většina se celý život trápí svým vzhledem, hladovkami a čekají, že 

až budou jednou hubení, vše se změní. „Zvláště pro ženy se dodržování diety stalo popu‐

lární formou sebekontroly“ (Málková, Krch, 2001, s. 18). 

6.4.1 Diety 

V 70. letech zavedl Peter Herman pojem „restrained eating“, tedy něco jako usměr‐

ňované jedení, aby vysvětlil stravovací návyky lidí, které ve vztahu k jídlu neovládají pudy 

hladu  a  nasycení,  nýbrž  kognitivní  kontrola.  Tito  lidé,  především mladé  ženy,  záměrně 

omezují  svůj  příjem  potravy,  aby  se  zbavili  skutečné  nebo  domnělé  nadváhy  (Lausus, 

1995). Při dietě se redukuje příjem potravy, především vysoko kalorických tučných a slad‐

kých jídel, a navíc se používají nejrůznější dietní pomůcky, jako jsou čaje nebo farmaceu‐

tické produkty. Podle některých autorů  se dodržování diet považuje  téměř  za normální 

styl stravování a „je spíše výjimkou, když se nesnaží lidé měnit dietou tělesnou hmotnost, 

než naopak“. Lékaři tento fakt však mnohdy podceňují a považují dietu za lepší řešení než 

zůstat obézní. Avšak „při hladovkách nebo při přísných nízkoenergetických dietách dochá‐

zí k poklesu RMR až o 17%“4 (Krch, 1999, s. 86). U diet byl koneckonců prokázán i negativ‐

ní vliv na psychické funkce jako na zpracovávání informací a kognitivní výkonnost. Součas‐

ně se totiž zvyšuje zaujatost pro jídlo a mechanismy pro kontrolu sytosti a jedení se nao‐

pak narušují. Dietetici mají  tedy křehkou kontrolu  jedení. Hladovění u nich může střídat 

přejídání, zvracení, užívání projímadel nebo nadměrné cvičení. „Snaha o snížení hmotnos‐

                                                       
4 RMR je klidový energetický výdej 
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ti  je psychickou zátěží, spojenou s pocity neuspokojení při okamžitém neúspěchu“ (Fraň‐

ková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 207‐208). 

„Někteří vědci  soudí,  že  chronické diety vyvolávají pocit  ztráty kontroly ve vztahu 

k jídlu a mohou akcelerovat bludný kruh přejídání a hladovění, který v člověku probouzí 

pocity nespokojenosti, viny a nízkého sebevědomí“ (Grogan, 2000, s. 148). Mnoho lidí se 

domnívá, že diety jsou reakcí na přejídání a tloušťku, avšak většina z těch, kteří se přejída‐

jí, drželi předtím dietu. Je to tedy spíše takový bludný kruh. Pokud navíc člověk „zaměňuje 

dietu za normální jídelní režim, nezbude mu nakonec nic jiného než přejídání“ (Málková, 

Krch, 2001, s. 26). U osob dodržujících dietu byl totiž ve výzkumu potvrzen tzv. efekt kon‐

traregulace, který ukázal, že  lidé, kteří nedrželi dietu, snědli po vypití vysoce kalorického 

mléčného koktejlu méně potravin, než lidé, kteří dietu dodržovali. Dokonce se tento efekt 

objeví  i v případě, kdy se tito  lidé pouze domnívají, že byl nápoj vysoce kalorický, ale ve 

skutečnosti  téměř žádné kalorie neměl –  tento efekt  je  tedy vyvolán psychickými, nikoli 

fyzickými činiteli (Cooper, 1995, s. 57). A je znázorněn v následujícím grafu: 

 
Zdroj: (Cooper, 1995) 
Obr. 6 Efekt kontraregulace  

Diety by se obecně daly rozdělit do  tří  typů. U  jednoho  typu diet  jde především o 

vyhýbání  se  jídlu,  tedy  vydržet  co nejdéle nejíst. U druhého  typu  se drasticky omezuje 

množství  jídla pod určitou povolenou hranici. U třetího typu se daný  jedinec  jen vyhýbá 

u lidí dodržující dietu 
u lidí nedodržujících dietu 

bez provokace  po provokaci (např. vysoce 
kalorický „předkrm“, 
depresivní nálada, alkohol)
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určitým druhům potravin, tedy těm, které jsou označovány za tučné a nezdravé. Všechny 

tři  typy  jsou nevhodné, a buď vedou k večernímu přejídání, neustálému počítání kalorií 

nebo k přejídání tzv. povolenými potravinami (Málková, Krch, 2001). 

„Velká část populace je posedlá touhou po štíhlosti, vydává miliony za prostředky na 

zhubnutí,  a přesto  tloustne“  (Málková, Krch, 2001,  s. 27).  „Existuje nespočet návodů  a 

systémů redukčních diet, které však málokdy vedou k trvalému úspěchu. Nevýhody diet 

jsou následující (Státní zdravotní ústav Praha, 1995, s. 66): 

 diety jsou jednostranné, nevyvážené a zatěžují organismus 

 je obtížné je dodržovat po delší dobu 

 hlavní „hubnoucí efekt“ často spočívá ve ztrátě tekutin a „shozené“ kilogramy se 

vracejí rychle zpět 

 při úbytku tukové hmoty dochází i k úbytku hmoty svalové, která je při následném 

nabírání váhy nahrazována tukem 

 diety  nevedou  ke  změně  nevhodných  výživových  zvyklostí  a  k ozdravění  živo‐

tosprávy 

 nepřirozenost diet nepřináší žádné potěšení, ale spíše „společenské“ problémy“  

„Při zahájení redukční diety dojde nejdříve k aktivaci a zmnožení  lipogenních enzy‐

mů,  které  střádají  tuk.  Zatímco  žena  drží  dietu,  její  tělo  se  pokouší  ukládat  více  tuku“ 

(Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 205). Při dietě, omezování v jídle si tělo začne spořit 

tukové  polštářky,  tělo  sníží  teplotu  a  objeví  se  zimomřivost, metabolismus  se  zpomalí, 

protože  tělo přepne na úsporný  režim, klesne  i hladina cukru v krvi a objeví se únava a 

špatná nálada. „Redukční  léčba obezity může být doprovázena psychickými komplikace‐

mi“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 207). 

Nejčastější psychické důsledky hladovění (Málková, Krch, 2001, s. 32): 

 Nálada je pokleslá, depresivní, podrážděná. 

 Namísto posílení sebevědomí přibývá nejistoty a úzkostných prožitků. I malé pro‐

blémy se zdají být neřešitelné. 
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 Myšlenky se neustále zabývají  jídlem, roste nutkání přejídat se a chuť na sladké. 

Hladovějící rádi vaří, pracují s jídlem a vykrmují ostatní (o to si potom sami připa‐

dají úspěšnější, když se dokáží omezovat). 

 Koncentrace  pozornosti  se  zhoršuje,  stejně  jako  pracovní  tempo  a  pohotovost 

chápat komplexní problémy. 

 Snižuje  se  zájem o okolí  (vzrůstá egocentrismus, uzavřenost), o  sex a vše,  co  se 

bezprostředně  netýká  jídla.  Ubývá  společenských  kontaktů,  přibývá  konfliktů 

s okolím a vztahovačnosti.  

„Převaha  depresivních  příznaků  ustoupí,  když  se  dietářům  podaří  získat  kontrolu 

nad příjmem potravy a normalizovat jídelní režim“ (Málková, Krch, 2001, s. 33). Navíc jsou 

jednorázové diety spojeny s tzv. JOJO‐efektem, který spočívá v tom, že jen co se po dietě 

člověk nají, tělo ze strachu, že bude opět hladovět, vše hned uloží. Kila jdou znovu nahoru 

a takový člověk přibere nejspíše i více než shodil, aby mělo tělo zásobu pro případné další 

hladovění. Uchýlení se k další dietě vede do začarovaného kruhu. Když má tělo dostatek 

jídla, nemusí  spořit  a může hodně  vydávat  (Göckel, 2008). Naopak,  „při  redukční dietě 

tělo zdokonalí svou schopnost ukládat tuk a omezí jeho spalování. Kromě toho se zpomalí 

a sníží metabolismus“ a část váhy, o kterou  jedinec držící dietu přijde,  je svalová hmota 

(Fraňková,  Dvořáková‐Janů,  2003,  s.  205).  Shazování  a  opětovné  nabírání  váhy  je  pro 

zdraví nebezpečné – „zdravotní důsledky ztráty hmotnosti mohou být tak zlé, že pokud si 

lidé nedokáží uchovat sníženou hmotnost, pak by pro ně bylo lepší, kdyby se vůbec nepo‐

koušeli hubnout“  (Málková, Krch, 2001, s. 62). Navíc „při nedostatečné  frekvenci příjmu 

potravy (1‐2x denně) se zvyšuje ukládání tuků v organismu“. Kromě toho také kolísá gly‐

kémie, při  jejímž poklesu vzniká pocit hladu,  čímž se zvyšuje příjem potravy a opětovné 

ukládání přebytku tuků do tukové tkáně. Člověk, který se snaží celý den skoro nic nejíst, 

může dostat večer obrovský hlad: „Noční hlad může také vznikat  jako reakce na přísnou 

redukční dietu, dodržovanou ve dne.“ A z hlediska nabírání váhy je nebezpečné jíst v noci 

nebo pozdě večer, kdy už organismus nestačí energii spotřebovat (Fraňková, Dvořáková‐

Janů, 2003, s. 204). 

Odborníci si tedy stojí za svým – diety nefungují. Autorka článku „Soustředění se na 

váhu není odpovědí na americkou epidemii obezity“, Janet A. Tomiyama, reaguje na kriti‐

ku závěrů, ke kterým vedly jejich výzkumy. Hlavním závěrem bylo to, že diety nejsou od‐
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povědí  na  obezitu.  Autorka  bere  v potaz,  že  výzkumy  léčby  obezity  často  vedou 

k polarizačním názorům, ale upozorňuje na to, že jejich závěry jsou postavené na dlouho‐

letých rozborech a analýzách týkajících se studií stravy. Závěry jejich studie nepopírají, že 

lidé přijdou po dietě o 5‐10 % své původní hmotnosti a to díky redukci stravy, ale trvá na 

tom, že „krátkodobá ztráta hmotnosti není  lékem na obezitu“. Z článku  jednoznačně vy‐

plývá, že by se výzkumy zaměřené na léčbu obezity měly odklonit od zaujetí váhou a měly 

by se přiklonit spíše ke zdraví: „Neméně důležité je, zaměřit se na výsledky v oblasti zdra‐

ví,  spíše než na  změny hmotnosti. Takovýto přesun by umožnil dosáhnout významného 

pokroku ve zlepšování zdraví všech Američanů“ (Tomiyama, Mann, 2008). Což jistě neplatí 

jen pro Ameriku. 

Strach z tloušťky vede k tomu, že se o sebe mládež začíná „starat“ tím způsobem, že 

přejímá mnohdy nezdravé dietní návyky dospělých, které se vejdou pod nálepku „dieto‐

vání“  a  které  mohou  vyústit  i  ve  vážné  dlouhodobé  poruchy  zdravotního  stavu. 

„´Dietování´ má vyjádřit neúměrné zaujetí až posedlost, s kterou se dívky či ženy chápou 

každé příležitosti k vyzkoušení  jakéhokoliv prostředku k zhubnutí“ (Fraňková, Dvořáková‐

Janů,  2003,  s.  227). Výzkumy ukazují,  že  většina dospívajících dívek držela někdy dietu 

kvůli snížení tělesné hmotnosti. „Motivací bylo to, že byly nešťastné kvůli váze nebo po‐

stavě a chtěly zlepšit svůj vzhled“, avšak pouze čtvrtina dívek omezila dietu, když dosáhla 

hmotnosti, kterou si vytyčila. Polovina z nich přestala, protože měla hlad, omrzelo  je to, 

nebo  jim hmotnost neklesala, tak  jak by si přály. „Redukční dieta představuje pro dítě a 

dospívající velkou zátěž, je třeba vyvíjet velké úsilí k jejímu dodržování a nutnost překoná‐

vat frustraci při porušování dietního režimu“. Na to není jejich organismus ještě připraven. 

Buď  je tedy „dietování“ u dospívajících výrazem  jejich předčasné dospělosti nebo  je prv‐

ním krokem k pozdějším klinickým projevům poruch příjmu potravy (Fraňková, Dvořáko‐

vá‐Janů, 2003, s. 229). Držet diety je tedy nejen nevhodné, ale může to být i nebezpečné. 

„Rozhodnutí držet první dietu je jako osudový milník“, Karin Duve ji ve své knize dokonce 

označila  za  závažnější, než má být  tolik dramatizovaná  ztráta panenství.  „První dieta  tě 

odsoudí. Od nynějška budeš znovu a znovu začínat držet dietu. (…). Od této chvíle budeš 

pořád  zkoušet na  sobě něco  změnit, být  lepší  ‐ a  to  znamená něčeho  svého  se  zbavit“ 

(Göckel, 2008, s. 127). 



41 

6.4.2 Zdravé hubnutí 

To, že diety v rámci léčby obezity nefungují, neznamená, že by se mělo zavrhnout i 

odstranění přejídání. Cvičení  totiž,  jak  již bylo  řečeno výše, nemusí vést k úbytku váhy  i 

z toho důvodu, že sval váží více než tuk. Proto by v rámci redukci váhy spíše pomohlo od‐

stranění přejídání. Diety neboli přísné omezení kalorického příjmu,  jsou pro mnoho  lidí 

dlouhodobě neudržitelné. Dietetici pak strádají tělesně i duševně a většina té deprivaci a 

pokušení podlehne. Eliminování přejídání však nemá podle autorů s dietou nic společné‐

ho. U eliminování přejídání je třeba se zaměřit na eliminování situací, které přejídání způ‐

sobují, nejlépe prostřednictvím nějaké behaviorální terapie. I když je možné, že tendence 

k přejídání souvisí s dodržováním diet,  je třeba se zaměřit  i na přejídání  jako takové. Sa‐

motné cvičení může osoby posedlé hmotností odradit, proto je nutné zaměřit se i na stra‐

vu, avšak nikoli formou přísné redukční diety, ale spíše omezením přejídání (Herman, van 

Strien, 2008). 

Dále  je třeba hubnout pomalu a natrvalo. Tedy netrápit se  jen proto, aby si člověk 

vzápětí mohl dopřát, jako je tomu při dietách – ale postupně si vytvořit přiměřené jídelní 

návyky, které budou pro člověka vyhovující (Málková, Krch, 2001). „V posledních desetile‐

tích  se  z historického hlediska poprvé masově  snížily požadavky na každodenní  fyzickou 

aktivitu, zvýšila se dostupnost potravin i pochutin a přes doslova explozi informací o hub‐

nutí,  nebo  právě  kvůli  ní, má  značná  část  populace  zkreslené  představy  o  energetické 

hodnotě jednotlivých druhů potravin, o přiměřené dávce pohybu, o účincích diet“ (Filaso‐

vá, 2010, s. 22). Pro hubnutí  je ale důležitá rovnováha mezi příjmem a výdejem energie. 

Nadbytečná energie způsobená nadměrným příjmem potravy a nedostatečný výdej ener‐

gie způsobený nedostatečným pohybem, vede k nadváze a obezitě. 

Strava 

„Ozdravěním stravování  je přitom možno výrazně snížit rizika onemocnění srdce a 

cév a některých druhů  rakoviny, zejména zažívacího ústrojí“. Avšak „ozdravit stravování 

nesmí v žádném případě znamenat přijít o požitek z jídla.“ Stačí se naučit připravovat ob‐

líbené pokrmy zdravěji. „Jíme většinou mnohem více, než potřebujeme“ a ani si to neu‐

vědomujeme. Stačí dbát na to, aby se pocitu nasycení dosahovalo střídmou porcí pestrých 
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potravin s nízkým obsahem tuku a cukru a aby se jídlo nezapíjelo slazenými nápoji (Státní 

zdravotní ústav Praha, 1995, s. 63‐66). 

Důležité  je  snídat  a  snídat  dostatečně,  protože  snídaně  je  první  jídlo  po  zhruba 

nejméně osmihodinovém hladovění5 a nastartuje metabolismus. Přes den se má jíst pra‐

videlně a přiměřeně. „Lépe je jíst včas a přiměřeně než později a bez zábran nekontrolo‐

vané množství“ (Málková, Krch, 2001, s. 148). Jíst by se mělo asi 5‐6 krát denně s mírou a 

bez velkého pocitu hladu, každé 2‐3 hodiny, nejdéle po 3 a půl hodinách. Snídaně by měla 

tvořit asi 20% celkového denního energetického příjmu, přesnídávka 5‐10 %, oběd 30‐40 

%, odpolední svačina 10 % a večeře 20‐30 %. Po večeři, méně než 5 hodin před spaním, by 

se mělo jíst nejméně, maximálně 5 % z celkového denního energetického příjmu. Platí zde 

tedy známé pravidlo: snídej jako král, obědvej jako princ a večeřej jako žebrák. Jeden ex‐

periment totiž dokázal, že velké množství jídla snědeného večer nedokáže tělo tak dobře 

zpracovat a využít. Pokusným osobám bylo podáváno pouze jedno jídlo o hodnotě 8400kJ 

denně,  přičemž  jedna  skupina  dostávala  tuto  dávku  ráno  a  druhá  večer.  První  skupina 

s ranním přídělem zhubla, druhá přibrala. „Příčinou mohou být složité fyziologické proce‐

sy, spojené s denním rytmem a metabolickými ději, které zasahují do různých biologických 

pochodů v organismu“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 204). Jíst by se tedy mělo více 

dopoledne než  večer,  avšak mnohé  lidi přepadává mlsná  až  v pozdních odpoledních  až 

večerních hodinách. Buď je to z důvodu, že přes den jedí málo nebo vůbec a večer to má 

tělo potřebu dohnat, nebo na tom může mít podíl i větší citlivost chuťových buněk oproti 

ránu, únava nebo obyčejná nuda (Málková, Krch, 2001). 

Z hlediska složení stravy je důležité, aby byl jídelníček pestrý a vzbuzoval potěšení z 

jídla. Při hubnutí  jsou důležitým stavebním kamenem bílkoviny, v redukční dietě mají vý‐

znamný účinek, který  spočívá v tom,  že  „na  trávení bílkovin  je  třeba více energie a  tím 

vlastně vede požití bílkovin k energetickým ztrátám“ (Lisá, Kňourková, 1990, s. 79). Důleži‐

té je i omezení tuků a sacharidů, zvláště těch jednoduchých. Bílkoviny a sacharidy obvykle 

nehrají při  rozvoji obezity  velkou  roli,  „při dlouhodobé nadměrné  konzumaci  sacharidů 

však dochází k jejich přeměně na zásobní tuk“ a proto se musí množství sacharidů, zvláště 

těch jednoduchých, hlídat. Důležitá je i příprava jídla, mělo by se využívat hlavně dušení, 

vaření, pečení a grilování. Je nutné uvědomit si, že i ovoce je dost bohaté na sacharidy a 

                                                       
5 Snídaně v angl. breakfast znamená přerušení hladu, ve franc. zase malý oběd 
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že  slazené  nápoje mají  vysokou  energetickou  hodnotu  a  spoustu  cukru.  Nejenže  jsou 

zdrojem prázdných kilojoulů, které dodávají jen energii, ale navíc obsahují „o to více che‐

mických barviv, aromatických a konzervačních  látek“  (Málková, Krch, 2001,  s. 153). Ne‐

bezpečné  jsou  i  alkoholické  nápoje,  u  nichž  energetická  vydatnost  roste  úměrně 

s množstvím alkoholu. 

Pohyb 

Pro mnoho lidí představuje změna energetického příjmu snadnější řešení než změna 

energetického výdeje. Ukazuje se, že v rámci snižování váhy se držení diet používá 2,5 krát 

častěji než cvičení. Ale každý by měl mít na paměti, že „člověk je biologicky adaptován na 

pravidelnou, středně intenzivní, protrahovanou habituální pohybovou aktivitu a nesoulad 

mezi  životním  stylem,  který  se  přizpůsobil  novým  podmínkám,  a  biologickou  existencí 

člověka,  je  zdrojem  řady  zdravotních problémů“  (Státní  zdravotní ústav Praha, 1995,  s. 

70). „Správně volená dieta musí vést jen k úbytku tukové tkáně a nesmí postihovat aktivní 

tělesnou hmotu, např. svalstvo“. A vzhledem k tomu, že „redukční dieta sama o sobě ne‐

dovede  vyvolat  úbytek  hmotnosti“,  je  nutné  zvýšit  fyzickou  aktivitu.  K úpravě  stravy  je 

tedy nutné přidat i pohyb, avšak i zde platí, že pokud člověk není schopen pravidelně bě‐

hat,  stačí,  když  využije  každou příležitost  k fyzické  aktivitě  –  vynechá  výtahy, na nákup 

dojde  pěšky,  večer  se  projde.  „Nedostatek  pohybu  je  velkou  závadou  našeho  způsobu 

života. Pohyb je přirozený atribut života“ (Lisá, Kňourková, 1990, s. 38‐82). Pohyb je tedy 

pro  život důležitý.  „Pravidelná  fyzická  aktivita může  částečně  zabránit poklesu RMR při 

redukční dietě“  (Krch, 1999,  s. 86). A  tudíž  je nutné  zařadit  ji k redukci  stravy.  „Pokusy 

potvrzují, že vliv pohybové aktivity na snížení hmotnosti závisí jak na délce a intenzitě tě‐

lesné zátěže, tak i frekvenci cvičení“ (Fialová, 2006, s. 67). Při dostatečné pohybové aktivi‐

tě pak obsah  tuku klesá, protože ho organismus dovede mobilizovat  jako  zdroj energie 

pro  svalovou práci.  Jako nejúčinnější  se  z hlediska  snižování množství  tuku a hmotnosti 

jeví druhy vytrvalé aerobní aktivity jako je např. rychlá chůze, plavání, běh, jízda na kole, 

tanec. Tvarovat postavu však nelze bez hranic, kostra zůstává stále stejná. „Například že‐

na tzv. estrogenního typu bude mít vždy více tukových vrstev na bocích a horní části ste‐

hen“(Fialová, 2006, s. 67). 

Fyzické  cvičení  tedy  nabízí  částečné  řešení  v dilematu  kontrolování  váhy,  ale  lidé 

k němu  často  přistupují  nesprávně.  Pokud  se  řídíme  zdravým  rozumem,  nemá  cvičení 
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žádné negativní vedlejší účinky. „Bohužel se stává, že mnoho lidí cvičení buď přežene, což 

může mít brzdící účinek, nebo jej nedotáhne a potom je účinek malý nebo vůbec žádný“ 

(Johnsonová, 1997, s. 25). K dosažení zdraví a kondice není nutné ztrácet dech a rudnout 

v obličeji, naopak nadměrné cvičení může mít zpomalující účinek. Je třeba hlídat si tepo‐

vou frekvenci, cvičit tak, aby se člověk zpotil a trochu zadýchal, ale nesmí lapat po dechu. 

„Čím více a čím rychleji nutíte své svaly k pohybu, tím větší je pravděpodobnost, že místo 

tukových zásob vyplení vaše zásoby cukru“, zatímco přiměřená frekvence a  intenzita po‐

hybu nutí tělo k využívání tukových zásob, což je pro kontrolu váhy žádoucnější. Pohyb by 

také neměl být jednostranný, zejména co se týče posilování. Svaly by měly mít čas si od‐

počinout. Avšak ukončení cvičení po měsíci nebo  jen vynechání  týdne výsledky  také ne‐

přinese: „K  tomu, aby se vyvinula a udržela optimální  funkce metabolismu, která zaručí 

spalování  dostatečného množství  paliva  tak,  že  budete moct  normálně  jíst,  aniž  byste 

opět přibrala, je soustavné a pravidelné cvičení nezbytné“ (Johnsonová, 1997, s. 27). Sku‐

tečně obézní lidé by však měli začínat cvičit pod odborným dozorem a pomalu. 

Studie  zabývající  se vlivem  cvičení, diety a  změny  jídelního  chování na nadváhu a 

obezitu u dospělých  jedinců dospěla  k závěru,  že  intenzita  tréninku by měla být mírná, 

avšak že samotné cvičení k léčbě nadváhy a obezity nevede. Proto by se  fyzická aktivita 

měla kombinovat  s vhodným omezením  stravy a  změnou  jídelního chování, ke kterému 

může  dopomoci  terapie.  Cvičení  však může  být  i  důležitým  faktorem  v rámci  prevence 

přibývání na  váze nebo  k udržení  váhy. Autoři uvádějí,  že  fyzická aktivita má  i nepřímý 

psychický a  sociální dopad – například může vést k lepším  stravovacím návykům. Rizika 

obezity může pohyb snížit a to, i když váha neklesá. Ideální intenzita je 50‐75 % maximální 

tepové  frekvence,  trvání minimálně 30 minut  třikrát a více  týdně. K aerobnímu  cvičení, 

ideálně rychlé chůzi, je vhodné přidat i silový trénink, svalová hmota totiž‐zvyšuje klidový 

výdej energie. Na závěr autoři zmiňují významnost motivace a podpory jedince v jeho úsilí 

zhubnout (Söderlund, Fischer, 2009). 

Fyzická aktivita však není vhodná  jen pro osoby, které potřebují zhubnout. „Pohyb 

pomáhá  zlepšovat  sebepojetí  člověka působením na  zvyšování  jeho  sebedůvěry, pocitu 

vlastní hodnoty, povědomí o sebekázni a sebekontrole, působí také na subjektivní pocity 

zdraví, síly, dostatku energie, dobrého vzhledu apod.“(…). Ukázalo se, že muži a sportující 

populace vnímají daleko méně problémů se svým tělem a jsou celkově mnohem více spo‐



45 

kojeni s vlastní osobou i tělem“ (Fialová, 2006, s. 89). „Vědci uvádějí, že ženy, které cvičí, 

zažívají pozitivní změny ve vnímání těla (body  image) a vidění sebe sama (self‐concept)“ 

(Grogan, 2000,  s. 45). Zkrátka „normální a  zdravé  je hýbat  se“  (Málková, Krch, 2001,  s. 

69). Vhodný a přiměřený pohyb má pozitivní vliv na tělesné zdraví, fyzickou kondici  i du‐

ševní pohodu. 

Pozor je třeba si dát jen na jedno ‐ při hubnutí je nutné respektovat své tělo a jeho 

možnosti. Tělo má  totiž  svou přirozenou hmotnost,  tzv.  „set point“ a přirozeně  i ví,  co 

potřebuje, jaké jídlo a jaké živiny. Tato biologicky zakotvená ideální váha je určována ge‐

neticky a počtem tukových buněk, které se od dětství do dospělosti zkrátka nemění (Lau‐

sus, 1995, s. 47). „Předpokládá se, že každá tělesná schránka má v sobě zakódovanou ur‐

čitou  váhu,  ke  které  svými  vnitřními  aktivitami  směřuje.  Asi  tato  předprogramovaná 

hmotnost může být vyšší, než  je váha uznávaná  lékaři  jako  ideální, proto  je snaha zhub‐

nout a především pak váhu trvale udržet pro některé jedince obtížná. Jejich tělo ví své a 

´táhne´ hmotnost  zpět  ke  své  váze“  (Tylová, 2006,  s. 142).  „Nejdůležitějším důsledkem 

této teorie  je skutečnost, že organismus bude automaticky chránit svoji optimální biolo‐

gickou  váhu  před  změnou  a  v případě  změny  bude mít  snahu  ji  získat  zpět“  (Málková, 

Krch, 2001, s. 25). Jedinou cestou může být zvyknout si na dietnější režim natrvalo. „Snížit 

nebo udržet tělesnou hmotnost  je  jistě možné  i dlouhodobě, nikoli ale  jenom za pomoci 

jednostranného  omezení  příjmu  potravy  a  pod  určitou  biologicky  stanovenou  hranici“ 

(Málková, Krch, 2001, s. 36). 

6.5 Obezita u dětí 

Již v dětství  se mohou  formovat vlastnosti, které mohou být později  zdrojem psy‐

chogenních poruch výživy. Mohou to být  jak odchylky v normálních postojích k jídlu  jako 

je nechutenství a vybíravost, tak právě i přejídání, které může vést k obezitě. A „počet dětí 

s nadváhou ve věku 4‐5  let  se v posledních deseti  letech  zdvojnásobil“  (…).  Je  to  i  toho 

důvodu, že „způsob výživy v posledních letech podstatně přispívá k nárůstu dětské obezi‐

ty“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 229). Obezita u dětí se však od obezity dospělých 

v mnohých ohledech liší a v prvním případě ji nelze zjišťovat stejně jako u dospělých, pro‐

tože zde hraje velkou roli věk, výška a pohlaví. Hodnoty pro dětské BMI jsou následující: 
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Věk  Chlapci  Dívky 

11  16‐19  16‐19 

12  16,5‐19,5  17‐20,4 

13  17‐20  18‐21 

14  18‐21  18,5‐22 

15  19‐21,5  19‐22 

16  19,5‐22  19,5‐23 

17  20‐23  20‐23 

Zdroj: (Hodnoty BMI, 2010)  
Obr. 7 Tabulka s hodnotami BMI u dětí 

„V mnoha případech musíme hledat  začátek  vzniku obezity  již  v časném dětství“, 

v této době totiž úzkostlivé nebo hyperprotektivní matky často dávají dětem velké množ‐

ství energeticky vydatné stravy ve snaze dát jim to nejlepší. „U takto překrmovaných dětí 

je v tukové tkáni větší počet adipocytů a tím  jsou tyto děti více ohroženy otylostí než  je‐

dinci živení přiměřeně během dětství“ (Lisá, Kňourková, 1990, s. 33). Riziko nadváhy může 

začít již brzy po narození, i u uměle krmených kojenců může dojít k nadměrnému nárůstu 

hmotnosti.  „Podle  některých  pramenů  se  otylost  spíše  vyvine  v pozdějším  věku  u  dětí, 

které měly  nadváhu  v prvním  roce  života,  než  u  kojenců  s nižší  hmotností“  (Fraňková, 

Dvořáková‐Janů, 2003, s. 230). Tyto děti pak i hůře reagují na dietní léčbu. 

6.5.1 Příčiny 

„Metabolismus  je do určité míry dědičný.  Je  ale  těžké  říci,  zda  silné děti dědí po 

svých  silných  rodičích  pomalý metabolismus,  anebo  zda  od  nich  získávají  určité  jídelní 

návyky  a  vztah  k jídlu, protože  v rodině  se předávají  i  jídelní  schémata  a psychologické 

postoje k jídlu“  (Maloney, Kranzová, 1997,  s. 29). Ale  jak dokazují  studie, vliv  rodičů na 

jídelní chování dítěte je vskutku obrovský. Výzkumy zaměřené na předávání jídelních ná‐

vyků  ve  Spojených  státech  a  Francii  například  ukázaly,  že  „rodičovské  používání  jídla 

k nenutričním účelům bylo běžnější ve Spojených státech a souviselo s nekontrolovaným 

nebo emočním  jedením  rodičů“  (De Lauzon‐Guillain, Musher‐Eizenman, 2009). Zejména 

v Americe je obezita u dětí označována za epidemii. Proto se spousta odporníků zajímá o 

to, jak tuto situaci změnit. Doporučení vyvinutá v rámci změny této situace se týkají nejen 

dítěte, ale i rodiny. Rodiče by nejdříve měli zhodnotit stravovací návyky v rodině, poté se 

rozhodnout pro  změnu,  stanovit  si  cíle a průběh průběžně monitorovat. Autoři  zde ob‐
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zvláště upozorňují na  to,  jak důležité  je  změnit vzorce chování v rodině v rámci posílení 

zdravé  výživy. Důležitá  je  i důvěra dítěte,  jeho motivace  a podpora  (Parks, Kumanyika, 

2010). 

„Nejvíce případů obezity  je způsobeno nadměrným příjmem potravy a nedostateč‐

ným pohybem, nesprávným způsobem života nejen obézního dítěte, ale celé rodiny“ (Li‐

sá, Kňourková,  1990,  s.  79).  Toto  by  si měli uvědomit především  rodiče obézních dětí. 

„Obezita  dětí  začíná  často  obezitou  rodičů.  Jedním  ze  závažných  faktorů  je  životní  styl 

rodiny“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 233). Rodiče by proto měli dbát na to, aby si 

děti vytvořily dobré stravovací návyky, které budou dodržovat po zbytek života. Postoje a 

návyky se totiž „vytvářejí a udržují daleko  lépe u nejmenších dětí, než v pozdějším věku“ 

(Státní zdravotní ústav Praha, 1995, s. 46). 

Zanedbatelné nejsou ani u dětí psychické příčiny vzniku obezity  ‐ „k poruše vztahu 

k jídlu dochází  jak u dětí, o něž  je velmi pečováno a kterým  jsou nabízena velká kvanta 

často  nevhodně  složené  potravy“,  tak  u  dětí,  které  žijí  v citově  chudém  prostředí  a 

v konzumaci jídla nacházejí příjemné pocity, které jim chybí (tzv. deprivační obezita). „Vý‐

chovný styl rodičů je součástí způsobu života rodiny. Promítá se do utváření postojů dětí 

k jídlu,  jejich nutričních zvyklostí“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 178). Děti se totiž 

obézní nerodí, ale stávají se jimi v průběhu svého vývoje díky vlivům dědičnosti, zvyklost‐

mi rodiny, psychosociálních a kulturních podmínek společnosti. „Obezita je pro dítě nejen 

problémem zdravotním, ale také problémem psychosociálním“ (Lisá, Kňourková, 1990, s. 

110). Kritické zvýšení hmotnosti tedy ovlivňuje jak psychický stav dítěte, tak jeho sociální 

adaptabilitu. Mnoho  obézních  dětí  trpí  pocitem méněcennosti.  Výzkum  ukázal,  že  děti 

hodnotí otylé postavy jako líné, méně chytré a sociálně izolované. Obezita od dětství tak 

může mít důsledky pro celý život, „jedinci, kteří byli obézní v dětském věku, v pozdějším 

věku častěji trpí psychickými poruchami“. Děti přejímají ve svých postojích hodnoty a ná‐

zory,  které  slyší  od  dospělých  a  které  odrážejí  současné  kulturní  normy. Dokonce mají 

lepší vztah k postiženým dětem než k tlustým (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 233). 

6.5.2 Prevence a léčba 

„U dětí jsou problémy s léčbou výraznější, neboť děti si nedovedou uvědomit závaž‐

nost  své  nadměrné  hmotnosti“  (Lisá,  Kňourková,  1990,  s.  81).  Proto  je  třeba  při  léčbě 



48 

obezity u dětí  léčit v podstatě celou rodinu, často  i včetně prarodičů. U dětí  je totiž chuť 

vypěstovaná  rodinnými  zvyklostmi.  S prevencí  obezity  a  jejich  komplikací  se  tedy musí 

začít  již od narození. A prevence  je vždy  lepší než  léčba. „Nejlepším způsobem,  jak před‐

cházet vývoji dětské obezity  i dalších poruch potravního chování a příjmu potravy, je na‐

vození zdravých výživových návyků a správného postoje k jídlu od časného věku“ (Fraňko‐

vá,  Dvořáková‐Janů,  2003,  s.  235)  „Prevence  nadváhy  a  dalších  zdravotních  problémů 

v dětství má větší naděje na úspěch než  jejich  léčba v dospělosti“ (Státní zdravotní ústav 

Praha, 1995, s. 46). 

K terapeutickým  zásahům  léčby obezity patří úprava výživy a  životosprávy,  fyzická 

aktivita a výjimečně  i medikamentózní  léčba. Redukční dieta v dětském věku musí zahr‐

novat dostatečný příjem bílkovin, vitamínů, vlákniny z celozrnných výrobků, ovoce a zele‐

niny,  pouze  rostlinné  tuky  s nenasycenými  mastnými  kyselinami.  V žádném  případě 

nejsou pro děti  vhodné  redukční diety  často používané dospělými  (půst, bodová dieta, 

Atkinsonova dieta, apod.). Tyto diety nedodávají tělu dostatek bílkovin, vitamínů, stopo‐

vých prvků a minerálií, důležitých pro  jeho vývoj. Koneckonců  je  i diskutabilní,  zda  jsou 

vůbec vhodné pro dospělé. 

Strava 

Stejně jako u dospělých se však doporučuje jíst malé porce 5‐6x denně, přičemž cel‐

kový denní příjem energie by měl být rozdělen následovně: snídaně 20 %, dopolední sva‐

čina 10 %, oběd 35‐40 %, odpolední svačina 10 %, večeře 20 %, případná druhá večeře 5 

%. Jíst by se tedy mělo spíše dopoledne, nikoli až večer. Strava vy měla obsahovat zhruba 

20 % bílkovin, 50 % sacharidů, 30 % tuků. Jídelníček by měl být pestrý a chutný, měl by 

zajistit, aby dítě nevyhledávalo utišení hladu v zákuscích, cukrovinkách a pečivu. Dále  je 

„je velmi důležité, aby dietní opatření dodržovala celá rodina a zbytečně nedráždila odliš‐

nou a někdy  chuťově  výraznější  stravou obézní dítě“  (Lisá, Kňourková, 1990,  s. 81). Při 

nízkém stupni nadváhy bez zdravotních  rizik není nutné větší omezení příjmu potravy a 

ani se to nedoporučuje, protože to může brzdit růst a vést ke ztrátě aktivní hmoty (Fraň‐

ková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 235). 
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Pohyb 

Nutné  je přidat  také pohyb.  „Sedavý  způsob  života postihuje  stále  větší  část naší 

populace a začíná pronikat i mezi děti, které jsou nuceny po dopoledním sedění ve škole 

ještě k mnohahodinovému sedění při domácí školní přípravě“. Kromě toho dnes děti tráví 

mnohem více volného času doma u televize a počítače než venku v pohybu. „Obézní dítě 

je  línější,  nesnadno  se  pohybuje  již  z toho  důvodu,  že  ho  pohyb  více  namáhá  než  dítě 

zdravé“ (Lisá, Kňourková, 1990, s. 38‐82). Mají stejné, mnohdy  i menší množství svalové 

hmoty jako děti s normální hmotností, avšak jejich svalová hmota musí podat při pohybu 

větší výkon. Obézní dítě tedy neunese svou váhu. Zpočátku je nutné dítě do pohybu tlačit, 

časem si však zvykne. Je vhodné, aby cvičil s někým –  ideálně ve skupině se stejně posti‐

ženými dětmi, rodinou, sourozenci. Nutné  je také zvyšovat  fyzickou zátěž postupně, aby 

se organismus mohl adaptovat. „Je třeba upravit jeho pohybový režim tak, aby mělo po‐

cit, že na cvičení stačí a mohla se postupně zvyšovat jeho náročnost“ (Fraňková, Dvořáko‐

vá‐Janů, 2003, s. 234). 

„Často se stává, že po návratu z léčebny se hmotnost dítěte opět velmi rychle vrátí 

k původní hodnotě, někdy je i překročena“. Je tedy třeba zajistit, aby dítě ve správné živo‐

tosprávě a pohybu pokračovalo  i doma. K tomu patří  i přesvědčení rodičů a prarodičů o 

nesprávné životosprávě rodiny,  jejich zapojení a spolupráce. „Úspěšnost  léčby obezity  je 

dosud malá“, narušuje  ji například nezájem dítěte a rodiny o změnu, neznalost dietních 

postupů a vhodného cvičení i nedostatečná motivace dítěte (Lisá, Kňourková, 1990, s. 84). 

Důležitá u  terapie dětské obezity  je  tedy přímá angažovanost alespoň  jednoho z rodičů. 

„Rodič musí být  součástí  terapeutického  týmu, musí mít  aktivní  zájem na  léčbě dítěte, 

musí  je  umět  povzbuzovat,  i  když  se  dítěti  nedaří  příliš  viditelně  snižovat  hmotnost“. 

Všichni  členové  rodiny by měli  změnit  způsob  života a dodržovat  zdravou  životosprávu. 

„Znamená to přesunout těžiště hodnot z jídla na  jinou úroveň, zajímat se sami  i se svým 

dítětem o zdravý pohyb, sport, ale  i o kulturu a  tvůrčí  činnost v nejrůznějších oblastech 

lidských aktivit“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 234‐235). 

6.5.3 Vliv škol a společnosti 

„Prostředí mateřské školy  je z hlediska výživy dítěte důležitým sociálním  faktorem. 

(…) Celý jídelní režim a sociální situace jídla se liší od poměrů v rodině“ (Fraňková, Dvořá‐
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ková‐Janů, 2003,  s. 174).  I  jídelníček  se  většinou může  lišit od  toho, na  který  jsou děti 

zvyklé z domova. „Bohužel, často ani stravování ve školních kuchyních nezachovává vždy 

pravidla správné výživy“  (Lisá, Kňourková, 1990, s. 82). „Hlavním nedostatkem  je vnitřní 

skladba,  kde  často převažují  živočišné produkty,  což přináší nadbytek  živočišných  tuků, 

cholesterolu  a  nedostatečný  příjem  některých  vitaminů  a  minerálů.  Rychlou  cestou 

k ozdravění  školního  stravování  je nutriční  intervence  zaměřená na  změnu  technologic‐

kých  postupů  přípravy  jídel“.  Z obecného  hlediska  je  poskytnutí  jednoho  teplého  jídla 

denně školním dětem jednoznačným přínosem. Avšak není to dostačující pro přínos všech 

potřebných  živin, „rozhodující vliv na  stav výživy dětí bude mít vždy domácí  stravování. 

Stejně tak důležité je vědět, co je nad síly školního stravování a co je třeba doma doplnit“. 

Také možnost výběru  jídla ve  školních  jídelnách představuje u dětí úskalí – po  sladkém 

většinou  sáhnou  ty,  které mají  sladkého  dost, masitá  a  zeleninová  jídla  zůstávají  často 

netknutá. Řešením by bylo, kdyby bylo na výběr vždy z podobných druhů jídel, což však do 

jisté míry ztrácí smysl více druhů jídel (Státní zdravotní ústav Praha, 1995, s. 67‐68). 

Výzkumní pracovníci a odborníci ve zdravotnictví by proto v zájmu společnosti měli 

propagovat zdravé stravovací návyky a fyzickou aktivitu. Školy by v rámci prevence měly 

začlenit zdravé potraviny a zajistit čas pro  fyzické aktivity. Kromě toho by se mělo  i více 

všímat stigmatizace obezity v dětství, škádlení mládeže kvůli vzhledu a váze a  jejich vlivu 

na negativní sebehodnocení, které může zapříčinit úzkost i deprese (Rojas, Storch, 2010). 

Školy mohou přispět k prevenci dětské nadváhy a obezity. To však bude vyžadovat pláno‐

vané a koordinované úsilí všech. Studenti by měli získat pozitivní a  jednotné  informace, 

které podporují zdravé stravovací návyky v celé škole, včetně vzdělávání v oblasti výživy v 

rámci komplexní zdravotní výchovy (Wallen, Davis, 2010). Na základě toho sestavili autoři 

následující program. 

Koordinovaný program školy zdraví: 

 Snížit nebo omezit prodej méně výživných potravin a nápojů mimo školní stravo‐

vací program. 

 Vyhnout se reklamě na potraviny a nápoje s nízkou nutriční hodnotou. 

 Omezit používání potravin a nápojů jako odměny za studijní výsledky a chování. 
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 Přijmout zásady a pokyny, které omezují prodej potravin a nápojů s nízkou nutriční 

hodnotou jako školní dobročinnost. 

 Podporovat vytváření zdravého prostředí pro stravování, poskytnout dostatek ča‐

su na nákup a konzumaci zdravé snídaně a/nebo oběda. 

I první dáma USA, Michelle Obama, bojuje za dětské zdraví a zahájila kampaň proti 

dětské obezitě, iniciativu „Let´s Move“, která si dává za úkol přivést děti k pohybu a naučit 

je zdravě jíst. Program chápe obezitu dětí komplexně – oslovuje rodiče i školy, aby vytvo‐

řili  dětem  podporu  zdravého  prostředí,  vybízí  je  k pohybu,  usiluje  o  výraznější  značení 

vysoko kalorických potravin. Na vině dětské obezity má být tedy kromě rodinného a škol‐

ního  prostředí  i  „zaběhlý  systém  zemědělské  a  průmyslové  produkce,  souhra  se  zájmy 

politiků  a médií, profit  výrobků  sladkých nápojů,  řetězců  rychlého občerstvení  (…). Na‐

hromadilo  se příliš mnoho  faktorů najednou  a  rozetnout  jejich  společné působení není 

lehké“ (Klicperová‐Baker, 2010, s. 25). Marketingové strategie nás většinou „nutí“ se pře‐

jídat, ale dobrý marketingový odborník by mohl  vytvořit  takovou  strategii,  která by  lidi 

motivovala  k tomu  jíst  zdravěji  (Wansink, 2009). Změna  chování  tedy vyžaduje  i  změnu 

prostředí. A to se týká hlavně dětí, které za celý svůj školní den nemají téměř žádný po‐

hyb. Měly by se zvýšit příležitosti pro fyzickou aktivitu dětí a stejně tak by ve školách mělo 

být více výživných a zároveň cenově dostupných potravin. Další iniciátoři bojují i za pořá‐

dání více boot‐campů, fitness a hubnoucích táborů. Děti by se měly naučit správným stra‐

vovacím návykům, měla by se  jim vysvětlit významnost fyzické aktivity a také  jim nabíd‐

nout různé sporty, aby si mohly vybrat. Tato změna vyžaduje změnu prostředí, která vyvo‐

lá změnu myšlení za cílem cítit se lépe (Rhea, 2010). 
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7 EMOČNÍ JEDENÍ 

Zatímco  v  USA  není  obezita  podle  DSM‐IV  klasifikovaná  jako mentální  choroba, 

„emoční problémy, které přispívají k vývoji a trvání obezity, mohou být podle DSM‐IV kla‐

sifikované  jako psychologické faktory, které ovlivňují zdravotní stav“ (Soudková, 2004, s. 

84). Stejně  tak u nás může podle MKN‐10 obezita spadat pod F50.4 Přejídání spojené s 

jinými psychickými poruchami. A ano, jednou z cest k nadváze a obezitě je právě uspoko‐

jování citů jídlem. Jsou tu sice i jiné faktory jako dědičnost, výběr stravy, biochemické pro‐

cesy, jídelní návyky, nedostatek pohybu a celkový životní styl, avšak přehled studií ukazu‐

je, že „emoční způsob jídla byl charakteristický pro 84 až 100 procent žen. I když emoční 

jedení je poněkud méně typické pro obézní muže, dá se bezpečně uzavřít, že obecně při‐

spívá  k nadváhovým  problémům.“  Kontrolovat  emoční  jedení, může  být  tedy  v redukci 

váhy podstatnou pomocí (Soudková, 2004, s. 84). 

Jak  řekl americký psycholog Dr. Frank  J. Bruno,  „touha po  jídle  často vzniká, když 

máme téměř jakýkoliv emoční nedostatek“. Většina lidí spojuje potravu s úlevou od nepří‐

jemných emocí. „Mnozí z nás jsou v oblasti jídla téměř jako oběti extrémů v přílišném od‐

dávání  se  jídlu, po  kterém  často následuje deprivace“. Hledání útěchy  v jídle může být 

vyvoláno  jak konkrétními emocemi, tak  i všeobecným pocitem emočního rozrušení nebo 

nespokojenosti, až pocitem nenacházení smyslu života. Proto může být přesná identifika‐

ce emocí, které vedou k jídlu, nesnadná. Je však nezbytná pro porozumění a boj s tímto 

problémem. „Jíme tedy v důsledku svých nevyřešených citových problémů a na určitý čas 

se cítíme lépe“ (Soudková, 2004, s. 79‐86). 

Je tomu tak vlastně už od dětství. „Jídlo, blažené uspokojení pocitu hladu a chuťo‐

vých návyků, je od nejranějšího dětství spojeno s pocitem jistoty a bezpečí“. Proto spous‐

ta lidí v situacích nudy, nepohody nebo ohrožení vyhledává jídlo jako útěchu“. Když novo‐

rozenci pláčou, často je matka uklidňuje kojením, tedy jídlem. Jídlem se děti odměňují za 

dobré chování, když se jim něco povede. Platí to i naopak, za trest se dítěti odmítne zmrz‐

lina nebo „jde spát bez večeře“. Není divu, že „určité situace a emoční stavy potom auto‐

maticky vedou k myšlenkám na jídlo, zvýšení chuti, zvýšení příjmu potravy, nebo k jejímu 

odmítání“ (Málková, Krch, 2001, s. 198‐199). Bylo také prokázáno, že „negativní nálada je 

jedním z faktorů vyvolávajících cyklus přejídání a pročišťování u bulimiček a že pravděpo‐
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dobně  souvisí  s nízkým  energetickým  příjmem  u  anorektiček.  Některé  bulimičky,  ale  i 

obézní uvádějí, že používají přejídání ke snížení hladiny úzkosti, výsledkem jsou však poci‐

ty viny a další depresivní příznaky“ (Krch, 1999, s. 71). Tento bludný kruh znázorňuje ná‐

sledující schéma: 

 
Zdroj: (Cooper, 1995) 
Obr. 8 Psychologické faktory napomáhající udržení bulimie 
 

7.1 Příčiny a příznaky 

Emoční jedení je termín pro oblast vztahů mezi city, pocity, emocemi a zneužíváním 

neboli abúzem potravy ve  formě nadměrného  jedení. Spousta  lidí dokáže zvládnout ne‐

bezpečné nemoci, životní tragédie, studovat nebo náročně pracovat a přitom vychovávat 

děti a vést domácnost, avšak když dojde na jídlo, jsou bezmocní. „Jak je to možné, že do‐

vedeme vnést do našeho života úžasnou odvahu a sebeobětování, ale nedovedeme odo‐

lávat určité potravě nebo jejímu množství?“ (Soudková, 2004, s. 84) 

Emoční jedení není reakcí na fyzický hlad. Člověk, který se přejídá, nemusí splňovat 

všechny níže uvedené body a může vykazovat i jiné – společné všem znakům jsou každo‐

pádně nesprávné jídelní návyky. „Dochází se také k závěru, že žádná dieta nebude účinná, 

pokud je náš způsob jedení reakcí na naše city, tedy pokud se snažíme řešit emoce jídlem“ 

(Soudková, 2004, s. 85). Hlavním cílem je tedy nejprve oddělení emocí od jídla. 

NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ

PŘEHANANÁ POZORNOST VĚNOVA‐
NÁ POSTAVĚ A HMOTNOSTI 

ZACHVATOVITÉ PŘEJÍDÁNÍ

VYVOLANÉ ZVRACENÍ

PŘÍSNÁ DIETA
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Typické znaky pro jedince, kteří se přejídají: 

 jedí, když nejsou fyzicky hladoví; i když mají plný žaludek, stále mají chuť a 

touhu jíst 

 jedí rychle, překotně, nadmíru se oddávají jídlu, ještě než si to uvědomí 

 zvyknou si dávat přednost nadměrnému používání vysoce kalorických nebo 

vysoce uhlohydrátových zdrojů potravy. Upřednostňují jídla s vysokou kon‐

centrací bílé mouky, rafinovaného cukru a živočišných tuků 

 berou si velké porce nebo příliš mnoho porcí při hlavních jídlech 

 jedí příliš mnoho a příliš často mezi hlavními jídly 

 dají  se „na dietu“, která  je má omezovat, a při  tom  jedí  ještě víc a „šidí“ 

sami sebe 

Původ emočního  jedení může být  i  fyziologický. „Rozdíly v jídelním chování vlivem 

stresu si  lze vysvětlit různou mírou stimulace opioidů, kortikoliberinu a  leptinu“. Opioidy 

příjem potravy stimulují a kortikoliberin a leptin jej naopak tlumí. „Podle některých nálezů 

obézní při  stresu  jedí více a normostenici méně. Na hyperfagii v odpověď na  stres  se u 

obézních může podílet vedle aktivace opiodního systému i pokles leptinémie“. Deficit lep‐

tinu byl zjištěn u většiny obézních (Krch, 1999, s. 90). 

7.2 Narušený postoj k jídlu 

Některé pokusy dokazují, že „lidé s nadváhou mají odlišné vzorce potravního chová‐

ní, jinou citlivost vůči vnějším podnětům, že se liší ve vztahu k jídlu a mají zřejmě i odlišné 

signalizace z vnitřního prostředí organismu“  (Fraňková, Dvořáková‐Janů, s. 207). Richard 

Nisbett na  základě  svých experimentů  říká,  že  lidé  s nadváhou  jsou ve  svém potravním 

chování silněji ovlivňováni vnějšími pudy (např. emocemi) než lidé s normální váhou, kteří 

se  řídí především vnitřními pudy  jako hladem a nasycením  (Lausus, 1995). A „výzkumné 

studie posledních deseti let upozorňují na vztah emocionální stimulace ve vztahu k jídlu“ 

(Lisá, Kňourková, 1990,  s. 113).  „Emocionální  vývoj  se  v průběhu ontogeneze projevuje 

postupnou  diferenciací  emocí  v závislosti  na  uspokojení  základních  potřeb  organismu“. 

Emoce silně ovlivňují somatický stav a funkci vnitřních orgánů prostřednictvím vegetativ‐

ního svalstva a endokrinního systému. Při dlouhodobém ovlivnění negativními emocemi 

jedince může dojít ke vzniku některých psychosomatických poruch. „Jídlo může u pacienta 
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kompenzovat  různé  emocionální  problémy,  interpersonální  konflikty“  (Lisá,  Kňourková, 

1990, s. 138). 

Dokážete ovládat své jídelní chování? (Málková, Krch, 2001, s. 163) 

 Dostávám často hlad, když vidím někoho jíst nebo když se mluví o jídle? 

 Pokračuji často v jídle, které mi chutná, i když se cítím nasycený? 

 Jsou určitá období nebo aktivity, během kterých mám zvýšenou chuť něco jíst? 

 Když  jdu po ulici a vidím,  že prodávají něco dobrého, koupím  si  to,  i když právě 

nemám hlad? 

 Ovlivňuje moje nálada příjem potravy? 

 Nedokáži nikdy nic nechat na talíři? 

 Když ucítím nebo uvidím lákavé nebo moje oblíbené jídlo, dostanu chuť jíst, i když 

jsem právě najedený? 

 Uklidním se, když něco sním? 

 Řídím se často při výběru potravin a jejich porcí názorem ostatních a informacemi 

na obalu (reklamou)? 

Brian Wansink rozlišil jídlo, jakým lidé zajídají negativní emoční stavy a to, které jedí 

v dobrém emočním  rozpoložení.  „Jestliže  se  chceme  zbavit  špatné nálady,  rychlým  (ale 

dočasným) způsobem (…) sníme něco nezdravého, co chutná skvěle a obdaří nás to poci‐

tem euforie. Když máme dobrou náladu,  je  to  jinak. Pokud  si chceme udržet nebo pro‐

dloužit pocit štěstí, můžeme toho docílit tím, že sníme  jídlo, které  je výživnější, ale bude 

v nás  vzbuzovat menší  pocit  viny“  (Wansink,  2009,  s.  135).  To  potvrzuje  i  psycholožka 

Soudková – při pocitu fyziologického hladu budeme jíst cokoli, co zasytí. Avšak při emoč‐

ním hladu, tedy hladu po lásce, pozornosti, ocenění atd., se objevuje chuť jen na určitou 

stravu a to obvykle tu, která obsahuje cukr, bílou mouku a mnoho tuku. Například čokolá‐

da „poskytne víc útěchy, uklidnění, uspokojení, povzbuzení, odvahy než svazek ředkviček“ 

(Soudková, 2004, s. 90). Na kousku  čokolády pro zvednutí nálady není nic špatného, ale 

zkonzumování  celé  bonboniéry  jako  „řešení“  emočního  stavu  je  špatným  návykem. 

K většině emočního  jedení navíc dochází pozdě odpoledne nebo večer, což pro organis‐

mus ani váhu není dobré. 



56 

7.3 Co všechno „vyřeší“ jídlo 

„Jídlo je přítelem v osamění, uklidňuje, zahání nepříjemné myšlenky a snižuje vnitřní 

napětí“ (Málková, Krch, 2001, s. 148). Záchvaty přejídání zachraňují pochmurné večery a 

odvádějí pozornost od skutečných problémů. „Záchvat přejídání má vlastnosti té nejlepší 

mámy: utěší, nasytí, uklidní, uchlácholí, ukonejší vás ke spánku, uvolní a jako bezpečný štít 

vás ochrání od všeho,  co by mohlo vyvolat vztek nebo bolest. Záchvat přejídání od vás 

odsune  na míle  daleko  nepříjemné  problémy  s vnějším  světem,  utiší  a  doslova  „ukojí“ 

vaše potřeby“ (Göckel, 2008, s. 142). „Úzkost a vnitřní nedůvěra, tyto nepříjemné pocity 

jsou  bohužel  zcela  typicky  nahrazovány  chvilkovými  pocity  příjemných  chutí  potravin.“ 

S přibývajícími kily se však k úzkosti a nejistotě přidává pocit beznaděje, bezmoci a studu 

(Tylová, 2006, s. 102). A právě tyto psychické potíže vyvolávají nejčastěji záchvaty hladu. 

„Pocity  bezmoci  probouzí  vztek,  vztek  vede  k přejídání,  přejídání  k nadváze,  nadváha 

k pocitům viny – je to ďábelský bludný kruh“ (Göckel, 2008, s. 61). Ten lze ještě doplnit o 

zařazování diety a vznikne podobné schéma, jako u psychologických faktorů napomáhají‐

cích k udržení bulimie viz kapitola 7 Emoční jedení, obrázek 8: 

 
Obr. 9 Psychologické faktory posilující sklon k přejídání 
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7.4 Možné řešení 

Otázkou tedy  je, zda emoční  jedlíci hladoví opravdu po  jídle nebo  jen po šťastném 

životě. Zda potřebují naplnit svůj žaludek nebo spíše svou duši. „Z přejídání po stresu se 

může stát automatická reakce na jakýkoliv stresový okamžik. Pak jíme, abychom se uklid‐

nily“ (Göckel, 2008, s. 42). Avšak, „jídlo zlepšuje náladu po celou dobu, kdy jíme. Když pře‐

staneme jíst, frustrace ještě zesílí“ (Soudková, 2004, s. 101). Proto je třeba si nejprve při‐

pustit, že „potrava nám začala sloužit  jako droga,  jako způsob vyrovnávání se s životními 

problémy“ (Soudková, 2004, s. 93). Pak je nutno tento problém zvládnout. Je třeba emoce 

pojmenovat a najít způsob, jak tyto pocity zpracovat bez jídla. Je třeba hledat způsoby jak 

se uvolnit  jinak než pomocí  jídla. „Někdy stačí procházka, poslech uvolňující hudby, pro‐

jížďka na kole nebo koupel“ (Málková, Krch, 2001, s. 131). Když to člověk nedokáže sám, 

je tu odborná pomoc – psychoterapie. „Vhodná psychoterapie nám může pomoci pronik‐

nout  do  podstaty  našeho  konkrétního  případu  emočního  jedení,  dopomoci  nám 

k sebeporozumění, které  je  často prvním krokem v procesu osvobozování  se od  tyranie 

jídla“ (Soudková, 2004, s. 96). 

7.4.1 Zdravý postoj k jídlu 

Podle psychiatričky Hany Papežové, odbornice v oblasti poruch příjmu potravy, už 

snad ani nikdo neví,  jak vypadá zdravý vztah k jídlu: „Určitě ho mají kojenci po narození, 

ale během života se zdravý vztah k jídlu mnohdy podivně modifikuje, pokřivuje a ztrácí“ 

(Kramulová, 2007, s. 14). Prostřednictvím jídla dnes lidé citově vydírají i trestají „z jídla se 

postupně stává prostředek odměny a trestu“, kdy se již od dětství pomocí jídla manipuluje 

dětmi (Málková, Krch, 2001, s. 198). A  lidé trestají  jídlem  i sami sebe, „jak dokládají pří‐

klady zoufalých ´dietářů´, kteří se topí ve výčitkách svědomí za každé sousto snědené na‐

víc“. Zdravý vztah k jídlu je tedy někde mezi přejídáním a přílišným omezováním se v jídle. 

„Vychutnat si jídlo, vnímat jeho přípravu jako součást lásky a péče o druhé, mít oblíbené 

lahůdky a klidně si kvůli nim odříci jiný pokrm, dokázat bez problémů jíst ve společnosti“, i 

to  zahrnuje podle Hany Papežové normální postoj  k jídlu.  Tento  zdravý postoj  k jídlu  si 

podle ní uchová ten, kdo „neztratí kontakt s řečí vlastního těla, dokáže vnímat pocity hla‐

du i nasycení a přiměřeně na ně reagovat, kdo neřeší jídlem své emoční problémy. Někdy 

jí méně, jindy více bez permanentních výčitek svědomí“. Zní to naprosto jednoduše a běž‐

ně,  jenže  zdaleka  každý  toto  neumí.  „Jídelní  problematika  dostává  v naší  mysli  větší 
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prostor, než by  jí příslušelo. Nadměrně  ji řeší tlustí, hubení,  i ti, co mají postavu ´akorát´ 

(Kramulová, 2007, s. 14). 

7.4.2 Vědomé a intuitivní stravování 

Existují dvě psychologické teorie obezity. První  říká, že „obezita  je následkem nad‐

měrného  jídla u  jedinců, kteří problémy  své osobnosti kompenzují  zvýšenou konzumací 

potravin“, druhá praví,  že  „obezita vzniká u  jedinců, u nichž převyšuje  stimulace k jídlu 

nad kontrolou jídla“ (Lisá, Kňourková, 1990, s. 111). Obě teorie vycházejí z přejídání, až už 

ve vztahu k osobnosti nebo k regulaci přijímané potravy. Ačkoli obezita nemůže vzniknout 

bez jídla, nelze říci, že se obézní lidé zkrátka přejídají a už vůbec to nelze říci u dětí. „Roz‐

díly mezi normálními jedinci a obézními spočívají v tom, že normální lidé reagují převážně 

vnitřními mechanismy – pocitem hladu“, zatímco obézní lidé reagují více na vnější podně‐

ty, jako je chuť, vůně, čas k jídlu, apod. 

Relativně nové výzkumy týkající se vědomého a intuitivního stravování vedené Jea‐

nem  L.  Kristellerem,  zakladatelem  centra  vědomého  příjmu  potravy,  ukazují,  že 

s vědomím  stravováním  se  výrazně  snižují epizody  záchvatovitého přejídání  i emočního 

jedení. Podle Kristellera zahrnuje vědomé stravování především následující kroky: 

 zpomalení  tempa  příjmu  potravy  (pomalé  žvýkání,  přestávky  u  jídla,  dýchání  a 

vnímání pocitu plnosti) 

 nenechat se u jídla rozptylovat např. televizí, počítačem nebo nejíst v autě 

 uvědomování  si  těla,  fyzického  hladu  a  pocitů  plnosti  a  dle  nich  se  rozhodnout 

k zahájení nebo ukončení příjmu potravy 

 uznávány jsou i individuální reakce na jídlo (oblíbené, neoblíbené, neutrální jídlo) 

 vybrané jídlo má člověka uspokojovat a má být maximálně vychutnáváno 

 neustále si uvědomovat své pocity a potřeby těla, nejíst tedy z nudy či smutku a 

nepřejídat se 

 praktikovat meditaci jako součást života 

Praktiky  vědomého  jedení  lze dle odborníků  využít u  všech  lidí. Tento postup, na 

rozdíl například od diet, neříká co  jíst, ale hlavně  jak  jíst. Aby se z člověka stal „vědomý 

jedlík“, může mu pomoci také porozumění mezi stravováním a emocemi. V Kristellerově 
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programu se lidé učí jíst určité potraviny s mírou. V rámci programu jsou po dvou týdnech 

požádáni, aby si přinesli své oblíbené jídlo. Účastník, který si přinesl čokoládovou tyčinku, 

přestal po dvou soustech  jíst s tím, že „čokoláda byla nekvalitní, arašídy prošlé a vlastně 

mu nechutnalo“. Zastánci vědomého jedení říkají, že jeho praxe může být vhodná zejmé‐

na pro osoby s diagnostikovanou poruchou příjmu potravy. Zejména pro tyto lidi je důleži‐

té, aby se  jim navrátila  jistá úcta k jídlu, „všímavost se  liší od posedlosti, pomáhá  lidem 

s poruchami příjmu potravy ocenit hodnotu potravin“. Tzv. intuitivní jedení sice nezahrnu‐

je meditaci,  ale  od  vědomého  jedení  se příliš  neliší.  Také  zahrnuje  podmínky  jako  jíst 

z fyzických, nikoli z emocionálních důvodů a spoléhat se na vnitřní pocity hladu a plnosti. 

„Intuitivní jedlíci“ se pak stávají jakýmisi odborníky na vlastní tělo (Mathieu, 2009). 

7.5 Ženy  

Rozdíly mezi muži  a  ženami  jsou  v oblasti  těla  četné.  „Ženy  jsou  silněji  určovány 

svým tělem než muži a  jsou s ním také více spojeny. Sociální uznání ženy závisí mnohem 

více na jejím vzhledu (…) (Fialová, 2006, s. 73). Muži mají  i trochu jiný metabolismus než 

ženy a více svalové hmoty, díky čemuž v klidovém stavu více spalují. Navíc má ženské tělo 

více tukové tkáně než mužské. „Ženské tělo se snaží uchovat si tuk. Je to evolučně osvěd‐

čený ochranný mechanismus“, který zásobí tělo pro případ gravidity. „Ženy tedy tuk účin‐

ně a rychle ukládají a pomalu ho ztrácejí; muži pomalu ukládají tuk, efektivněji a rychle ho 

uvolňují“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 204‐205). Rozdíl mezi muži a ženami se pro‐

jevuje  i po psychické stránce a to  již u adolescentů. Výzkumy ukázaly, že se dívky oproti 

chlapcům více zabývají  tělesnou hmotností, bojí se ztloustnutí,  jsou méně spokojené se 

svojí  postavou,  chtějí  zhubnout  a  vykazují  nižší  sebevědomí.  „Tato  obecná  nejistota  se 

významně odrážela i v nedostatku jistoty při uvědomování si vnitřních pocitů, včetně poci‐

tu hladu a sytosti“. Díky tomu uváděly dívky jako příčinu přejídání většinou nudu, depresi 

a stres, zatímco u chlapců to byl hlad. Kromě toho „konec přejedení byl u dívek většinou 

spojen s pocity viny“ (Krch, 1999, s. 51‐52). Navíc u žen s rostoucí tělesnou hmotností při‐

bývalo zdravotních a psychických potíží, zatímco muži s vyšší váhou  se cítili  lépe, než  ty 

s nižší.  „Muži  se  většinou  snaží  změnit  svou  postavu  pomocí  cvičení  než  držením  diet“ 

(Grogan, 2000, s. 71). Další podstatný rozdíl zaznamenala studie zabývající se vlivem fyzic‐

ké  aktivity  u  obézních  jedinců  trpících  záchvatovitým  přejídáním,  jakož  i  vztahem mezi 

fyzickou aktivitou a BMI,  rysy psychogenních poruch příjmu potravy a souvisejícími psy‐
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chologickými proměnnými.  Ta ukázala,  že BMI  souvisí  s  fyzickou  aktivitou u  žen,  avšak 

nikoli u mužů  (Hrabovsky, White, Masheb, 2007). V žádném případě by  to však nemělo 

znamenat, že muži při hubnutí nemají zařadit i pohybovou aktivitu. Sice mají více svalové 

hmoty, ta bych však měla být trénována a udržována. 

Kromě těchto rozdílů týkajících se těla mají ženy i tendence k rozdílnému stravování. 

Podle odbornic na snižování hmotnosti, lékařky Václavy Kunové a psycholožky Ivony Pon‐

dělíčkové, mívají tendenci řešit emoční problémy jídlem především ženy. „Muži svůj emo‐

cionální  život  jídlem  zdaleka  tolik neřeší“  (Kramulová, 2007,  s. 12). Myslí  si  to  i Renate 

Göckel, psycholožka a odbornice na  lidské chování,  s vlastní praxí, ve které pomáhá  že‐

nám s poruchami příjmu potravy. „Podle mých zkušeností jsou to právě ženy, kdo inklinu‐

je k vylepšování nálady pomocí jídla“ (Göckel, 2008, s. 53). 

Každý se někdy přejí, avšak muž nebo dítě to většinou přejdou bez problémů, pokud 

se přejí žena, může si začít dělat starosti, že přibere nebo že se nedokázala ovládnout. Dá 

si předsevzetí, že od zítřka se už bude hlídat, ale nejspíše opět podlehne a tak se dostane 

do kruhu stále se opakujících předsevzetí a pocitů viny – a „když se  jednou spojí  jedení 

s pocity  viny, máme  to už  jen  krůček  k poruše příjmu potravy“.  To může být důvodem 

proto, že se psychogenní poruchy příjmu potravy vyskytují převážně u žen. Mnohé ženy 

by  si  chtěly dopřávat oblíbeného  jídla a přitom neztloustnout. Některé  „najdou  řešení“ 

v bulimii a přebytečné kalorie se snaží z těla dostat zvracením nebo projímadly. „Jiné ženy 

neodolají pokušení, budou  se dál přejídat  a přibírat  jedno  kilo  za druhým“,  zároveň  se 

budou trápit tím, jak vypadají, zkoušet diety a odsouvat tak „svůj skutečný život na dobu, 

až zhubnou“ (Kramulová, 2007, s. 12). 

Emoční  jedení může  souviset  i  s povahou.  „Záchvaty přejídání  jsou  typická  ´stinná 

stránka´ povahy příliš hodných žen“ (Göckel, 2008, s. 139). Tyto ženy nedávají dostatečně 

najevo své emoce, nechtějí nikomu ublížit a chtějí se všem zavděčit. Zajídají vztek, strach, 

bezmocnost, opuštěnost a někdy dokonce  i strach ze zhubnutí. To s sebou  totiž přinese 

změny v postojích okolí, závist nebo zvýšené požadavky např. na sportovní výkony. „Tlus‐

té ženy si malují růžově představu o životě ve štíhlém těle“, některé věří, že pak konečně 

najdou partnera svého života, jiné, že budou středem pozornosti každé párty, že lépe za‐

padnou, že se jim bude lépe dařit a budou šťastnější. Ne vždy to tak však je a ne vždy to 
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samy potom dokážou  unést. Vysvětlujícím příkladem může být následující  výrok:  „Kdy‐

bych zjistila, že chyba není v tloušťce, ale ve mně,  tak už vůbec nebudu vědět, co mám 

dělat“  (Göckel, 2008, s. 97). Tak  tomu  je u mnohých žen: „Mnohé ženy cítí nutkání  jíst, 

aby se ochránily před bolestivou pravdou – doslova ji zajedí a udusí ve svém nitru“ (Göc‐

kel, 2008, s. 62). Jídlo však není řešením, je třeba odhalit skutečný problém a ten vyřešit. 

7.5.1 Hormony 

To, že se emoční  jedení týká zejména žen, může mít vysvětlení  i z hlediska hormo‐

nální funkce. „U mnoha žen stoupá před menstruací chuť na tučné a sladké, u některých 

také na tučné a slané“. Tato nezvladatelná chuť na tučná a sladká  jídla má hlubší smysl. 

„Cukr zvyšuje hladinu serotoninu a tuk zase zvyšuje hladinu endorfinu“. Konzumací tako‐

vých jídel se ženy před menstruací brání dalšímu poklesu nálady. „Také užívání hormonál‐

ní  antikoncepce  způsobuje  u  některých  žen  záchvaty  přejídání  a  nadměrné  hromadění 

vody“, pilulka s hormony totiž nalhává ženskému tělu, že je těhotné a tělo potom reaguje 

tak, jakoby tomu opravdu bylo a ukládá si zásoby. „Některé ženy reagují na antikoncepci 

častými výkyvy nálady“ – a s kolísáním nálady se pak mohou vypořádávat pomocí jídla. „U 

některých žen epizody přejídání skončí, když vysadí antikoncepční pilulky, začnou víc spát, 

častěji se pohybují na čerstvém vzduchu, zpomalí tempo,  jakým  jedí, přestanou  jídlo ne‐

všímavě hltat a vědomě se na něj soustředí“ (Brownová, Robinsonová, 2004, s. 49‐100). Je 

tedy důležité udržet  si vysokou hladinu  serotoninu a  to nejlépe bez pomoci  sladkostí a 

tučných jídel. 
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Zdroj: (Brownová, Robinsonová, 2004) 
Obr. 10 Grafické znázornění ženské nálady během jednoho menstruačního cyklu 
 

7.5.2  „Body blues“  

Marie‐Annette Brownová a Jo Robinsonová sestavily lékařsky ověřený program pro 

miliony žen, které se potýkají se stejnými problémy – únavou, stresem, špatným spánkem 

i  koncentrací  a  nadměrným  jedením.  Tyto  problémy  shrnuly  jedním  pojmem  –  „body 

blues“. „Těmito syndromy mohou trpět i muži po čtyřicítce a starší, avšak zdá se, že „body 

blues“ postihuje spíše ženské pohlaví. Podílí se na tom i hormony – nízká hladina estroge‐

nu znamená nižší hladinu serotoninu a ta přispívá ke vzniku „body blues“. Jak samy říkají, 

„žena s touto diagnózou trpí následujícími třemi či více symptomy do té míry, že ji připra‐

vují o radost ze života a pocit pohody. Rozhodujícím faktorem pro vznik body blues je spe‐

cifická biologie ženského organismu. Když se sníží hladina estrogenu, progesteronu a tes‐
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tosteronu,  je největší pravděpodobnost,  že  se  symptomy projeví. A hladina  těchto hor‐

monů se nejvíce mění v průběhu menstruačního cyklu. 

Symptomy „body blues“ (Brownová, Robinsonová, 2004, s. 12): 

 přejídání se a přibývání na váze 

 nedostatek energie 

 potíže s koncentrací 

 problémy se spaním 

 podrážděnost a napětí 

 pocit ospalosti během dne 

 snížený zájem o sex 

 mírná úzkost 

 lehčí deprese 

 zvýšená citlivost na odmítnutí či kritiku 

V příloze č. 1 se nachází test, na jehož základě lze dle autorek „body blues“ diagnos‐

tikovat. „Body blues“  trpí dle odhadu autorek asi každá  čtvrtá žena. „Body blues“ může 

být spojeno i s delším obdobím stresu, premenstruační obdobím, poporodní depresí, me‐

nopauzou nebo sezónní depresí. Autorky vytvořily léčebný program LEVITY, který je zalo‐

žen na lepším osvětlení, svižných procházkách a užívání vitaminů a minerálů. Dodržování 

těchto tří pravidel má po pár týdnech zlepšit příliv energie, omezit nadměrné jedení, zaru‐

čit lepší zvládání stresových situací a přinést do života optimismus.  

Dle autorek dělá světlo a pohyb s náladou divy. „Vonné esenciální oleje, tanec, ná‐

vštěva  solária  nebo  vytvoření  ´jarního  pokoje´vám  pomohou  zlepšit  náladu  v tmavých 

ročních obdobích“. K tomu mohou dopomoci  silnější  žárovky, UV  lampy a vstávání brzy 

ráno.  Pravidelným  pohybem  se  zažene  únava  a malátnost,  získá  se  vnitřní  harmonie, 

osvěží se tělo i duše, zvedne se nálada (endorfiny), zmizí i záchvaty hladu. „Hladina cukru 

v krvi se stabilizuje, výkyvy nálady jsou sporadičtější a problémy se spánkem vás opouště‐

jí. Najednou máte chuť dopřát svému tělu hodnotnou a zdravou stravu. Autorky však ne‐

doporučují  trénovat  častěji než každý druhý den, protože  svaly, klouby a  srdce  se musí 

zregenerovat. Upozorňují, že při přetěžování přepne tělo znovu na úsporný režim a ztrácí 

chuť k pohybu. „Nesmíte se zadýchávat, protože rovnoměrné a stálé zásobování kyslíkem 
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je podmínkou uvolňování těch enzymů, které jsou potřebné ke spalování tuků“ (Browno‐

vá, Robinsonová, 2004, s. 55‐57). Vhodnými sporty  jsou například rychlá chůze,  jogging, 

cyklistika a aerobic. 

LEVITY program hladinu hormonů neovlivní, ale může pomoci zbavit se jejích nepří‐

jemných důsledků. Světlo je důležité pro dobrou náladu a příliv energie, je tedy třeba po‐

bývat co nejvíce venku, v prosvětlené místnosti nebo si světlo „vytvářet“ pomocí silnějších 

lamp a žárovek. Pohyb je dalším faktorem, který udrží lepší náladu a navíc pomůže v boji 

proti nadbytečným kilům. Pro  lidi, kteří však nejsou na pohyb zvyklý, není vhodné  ihned 

začít běhat nebo je nutit do namáhavé fyzické aktivity. Proto je součástí tohoto programu 

jen mírná pohybová aktivita a  tou  je dvacetiminutová svižná procházka alespoň pětkrát 

týdně. Z výzkumů vyplývá, „že chcete‐li cvičit za účelem odstranění stresu a vylepšení ná‐

lady, pak umírněné cvičení je to nejlepší“. Sice se dokázalo, že lidé provádějící rovnou jog‐

ging si za dobu experimentu zlepšili tělesnou kondici více, než ti, kteří chodili jen na svižné 

procházky, avšak cvičení pro ně bylo tak namáhavé, že vyvolalo spíše zvýšení napětí než 

vzestup energie. Svižná procházka za denního světla navíc spojuje pohyb s přísunem svět‐

la. Posledním bodem programu je příjem vitaminů a minerálů a to ve složení B‐komplexu, 

který se označuje za antistresový, dále tuky rozpouštějící vitamín D a nakonec selen, sto‐

pový minerál. Tato kombinace „dodává všechny ingredience potřebné k produkci chemic‐

kých látek zlepšujících náladu, zaktivované světlem a cvičením“ (Brownová, Robinsonová, 

2004, s. 83‐152). 

7.6 Jídlo jako droga 

Neschopnost vypořádat se emočními problémy bývá někdy utlumována alkoholem 

nebo drogami. Avšak „nemusíte mít problém s alkoholem nebo drogami, ale můžete se od 

citových problémů odpoutávat prostřednictvím jídla“ (Johnsonová, 1997, s. 127). Jídlo zde 

funguje  jako způsob vyhnout se problému, aby se nemusel  řešit. „Jídlo se nám mnohdy 

stává psychologickou drogou, tj. posilujícím prostředkem proti stresovým situacím“ (Tylo‐

vá, 2006,  s. 84). „Uvádí  se,  že poruchy příjmu potravy mají  stejný charakter  závislosti a 

změnit patologické chování i vnitřní postoje k jídlu a vlastnímu tělu je stejně těžké, jako je 

tomu u pacientů, kteří  jsou závislí na návykových  látkách“  (Sládková‐Ševčíková, 2003, s. 

13). 
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V anglickém  článku s trefným názvem „Závislost na  jídle:  fakt nebo klam?“ se  také 

pojednává o zajímavé podobnosti mezi kompulzivním užíváním drog a neschopností kont‐

roly v jídle. Autorka Catherine Watkins se zde zabývá otázkou, zda je nutkání přejídat se, 

opravdu  formou závislosti. Ztráta kontroly nad  jídlem se může  týkat  jak konzumace ne‐

přiměřeného množství určitých druhů potravin, např. sladkých a škrobnatých jídel,  jako  i 

neschopnosti přestat včas jíst, jíst na nevhodných místech v nevhodnou dobu nebo něko‐

likrát denně. Roger Clemens navrhuje používat místo termínu „závislost na  jídle“, pojem 

„bažení jídlem“. Tzv. craving neboli bažení je označením pro nezvladatelnou chuť, v tomto 

případě po  jídle nebo určité potravině.  „Craving představuje bezpochyby  skutečné bio‐

psycho‐sociální paradigma, na kterém se komplexně podílí sociokulturní faktory, stresující 

prostředí a hormonální výkyvy na neurologické úrovni“. Mnozí lékaři a odborníci na výživu 

jsou přesvědčeni, že přejídání se opravdu může stát návykovým chováním. Avšak jak do‐

dává Keith Ayoob, „návyky se dají změnit“ (Watkins, 2005). 

7.6.1 Příznaky 

„V jistém smyslu se u jídelních poruch jedná o závislost na jídle, podobnou jako zá‐

vislost na alkoholu u alkoholiků nebo závislost na drogách u toxikomanů“ (Maloney, Kran‐

zová, 1997, s. 7). Znaky závislosti jsou následující (Nešpor, 2000): 

1. silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving) 

2. zhoršená sebekontrola (sebeovládání) ve vztahu k látce 

3. somatický odvykací stav 

4. zvyšování tolerance k účinku látky 

5. postupné zanedbávání jiných potěšení, zájmů, zálib 

6. pokračování v užívání látky přes jasný důkaz škodlivých následků 

A do jisté míry se tyto znaky dají vztáhnout k jídlu. Jsou to všechny kromě znaků 3 a 

4, ty se na jídlo vztáhnout nedají – jídlo není psychoaktivní látka, nemůže způsobit akutní 

intoxikaci, ani somatický odvykací stav. Nelze zde hovořit ani o zvyšování hladiny toleran‐

ce ‐ více jídla jí člověk jen v důsledku roztahování žaludku, který potom nevysílá do mozku 

signál,  že  je  již  plný.  Jídlo  však  u  některých  lidí může,  stejně  jako  droga  nebo  alkohol, 
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uspokojit ono bažení neboli  craving, vyskytne  se u nich  tedy  silná  touha po uspokojení 

pocitů  jídlem (znak 1). Tato touha zároveň narušuje sebekontrolu ve vztahu k jídlu (znak 

2). Namísto tělesného odvykacího stavu se může u osob se „závislostí“ na jídle vyskytnout 

především ze začátku něco  jako psychický odvykací stav, kdy se při omezení  jídla budou 

cítit nervózní a méně koncentrovaní. Tito lidé do jídla také mnohdy investují hodně peněz 

a někdy nechtějí jíst ve společnosti a jedí tajně (znak 5): „Když máte problémy s příjmem 

potravy nebo si připadáte tlustí, začnete jídlo pokládat za slabost a prohřešek, při kterém 

nechcete mít svědky“ (Málková, Krch, 2001, s. 186). S přejídáním nedokážou přestat ani, 

když to ohrožuje jejich kvalitu života nebo dokonce  i zdraví (znak 6). Stejně jako u jiných 

závislostí, hrozí  i u  té na  jídle  recidiva –  „ani  samotné odhodlání uzdravit  se nestačí,  je 

třeba začínat každý den znovu a znovu“ (Krch, Richterová, 1998, s. 11). 

7.6.2 Možné řešení 

Boj s nadbytečnými kilogramy bývá mnohdy i náročnější než odstranění závislosti na 

kouření či alkoholu, protože tyto látky můžeme zcela odložit – jídlo však patří k životu. Jíst 

je přirozená potřeba, ze které se ale snadno může stát droga: „Droga, které se však nemů‐

žete vzdát, se kterou  je třeba se naučit žít“ (Málková, Krch, 2001, s. 198). Proto  je  léčba 

nezdravého  přístupu  k jídlu mimořádně  těžký  problém.  „Musíme  brát  v úvahu,  že  hlad 

patří k základním biologickým pudům a jídlo, na rozdíl např. od alkoholu, patří k základním 

potřebám člověka. Jíst se musí (pít alkohol se nemusí)“ (Soudková, 2004, s. 99). „Ale ani 

skutečnost, kdy už se nám  jídlo stane drogou, neznamená bezvýchodný problém.  Je  jen 

nezbytné, ostatně jako ke každému jinému problému, postavit se k němu čelem. V tomto 

případě si přiznat svoji slabou vůli a hledat zdroje její posily“. To nemusí být jednoduché, 

ale je nutné s tímto problémem bojovat ‐ „Mnohou ženu však slabá vůle trápí velice dlou‐

ho. Místo trápení by se měla co nejdříve pustit do práce sama na sobě“ (Tylová, 2006, s. 

83‐84). 

„Chuť na sladké  je  jedním ze zlozvyků, kterých se budete zbavovat nejobtížněji“ – 

například na čokoládu je možné vypěstovat si skutečnou fyzickou závislost: „Že jde o sku‐

tečnou závislost, potvrzují četná pozorování konstatující určité charakteristické psychické 

rysy objevující se v průběhu dlouhodobé konzumace čokolády“. Již při kratší abstinenci se 

u závislých na čokoládě projevovaly časté pocity frustrace, deprese a zvýšená úzkostnost. 

Takováto droga je běžně přístupná, levná a ještě na ni upoutávají reklamy, které jsou čas‐
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to bohužel určeny dětem a „prezentují čokoládové tyčinky jako vhodnou náhražku jídla“. 

„Neumírá se jen na cirhózu jater nebo rakovinu plic, smrtelná může být i cukrovka a poru‐

chy příjmu potravy“. Čokoládu, ale člověk nepotřebuje, stejně jako alkohol nebo cigarety. 

A „kromě toho  je snazší si něco zcela zakázat než se to naučit užívat s mírou“. Z jídla se 

může  stát  skutečná  droga,  prostřednictvím  které  „unikáte  před  problémy,  ovládá  vaše 

představy a myšlení, zastupuje partnera i zábavu, a tak degraduje vaši osobnost“ (Málko‐

vá, Krch, 2001, s. 151‐152). 

Občasné mlsání není vůbec na škodu. „Problém začíná tehdy, když sladkosti nahra‐

zují vaše obědy a večeře, jsou nepostradatelnou součástí vaší kabelky nebo programu pro 

volný čas“. Zakazování však nikam nevede, pravděpodobně  jen ke spořádání bonboniéry 

po týdnu odříkání. Pro začátek je vhodné nenosit sladkosti s sebou, nekupovat je, a když 

už tak jen to nejmenší možné balení jednou za čas. Dále také nejíst sladkosti před jídlem, 

nahradit  je ovocem, ale ani s tím to nepřehánět, a když už si dát moučník, tak raději po 

obědě než po večeři. Není vhodné odměňovat sladkostmi sebe ani děti. Avšak ani po pro‐

hřešku není nutné se hroutit. „Když to někdy se sladkostmi přeženete, nepodléhejte pani‐

ce a nevzdávejte se svých dobrých předsevzetí. Můžete si zacvičit nebo zaběhat a pokra‐

čovat dál,  jak  jste  si předsevzali“  (Málková, Krch, 2001,  s. 152‐153).  Je  třeba postupně 

přijít na to, jak nepotlačovat emoce jídlem, ale nechat je vyplout na povrch. 

Stejně jako kuřák přestává kouřit nejméně třikrát, než se svého návyku zbaví,  i  lidé 

pokoušející se změnit své stravovací návyky a životní styl, by to neměli vzdávat po prvním 

selhání. Když to vzdají, nikdy svého cíle nedosáhnou. „Jen lidé, kteří mají dost vůle a poko‐

ry začínat znovu a znovu a znovu, dosáhnou nakonec svého cíle“ (Brownová, Robinsono‐

vá, 2004, s. 156). Při selhání je hlavně důležité zbavit se pocitů viny a sebeobviňování, to 

ničemu nepomůže. Důležité je začít znovu a to co možná nejrychleji. 

7.7 Oblast nevědomí podle Briana Wansinka 

Profesor marketingu a vědy o výživě Brian Wansink se přes dvacet  let zabýval vý‐

zkumy týkajícími se toho, jak se lidé stravují a co je při tom ovlivňuje. Jak zjistil, „dá se jíst 

příliš mnoho, aniž byste to poznali, ale dá se také jíst méně, aniž byste to poznali“. Autor 

upozorňuje na  to,  že „nikdo  si nejde  lehnout hubený a neprobudí  se  tlustý. Většina  lidí 

tloustne  (nebo hubne)  tak pozvolna, že ve skutečnosti nedokáže přijít na  to,  jak k tomu 
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došlo“.  Lidé  se  snaží ošálit  sami  sebe, mnohdy nevnímají,  kolik  toho  snědí,  když nevidí 

důkazy. Někteří obézní lidé podhodnocují množství snědeného jídla natolik, že se domní‐

vají, „že snědli polovinu toho, co snědli ve skutečnosti“.  I když ne tolik, ale přesto, pod‐

hodnocují množství snězených kalorií i hubení lidé (Wansink, 2009, s. 22‐58). 

Dle jeho výzkumů existuje tedy tzv. oblast nevědomí: „Jak ukazují všechny naše po‐

kusy, můžeme jíst o 20 procent více nebo o 20 procent méně, aniž bychom si to dooprav‐

dy uvědomovali“.  I velké nádobí nutí k  tomu, aby  si  lidé naložili více, protože množství 

jídla v něm vypadá malé. Ukazuje se také, že čím více na jídlo člověk myslí, tím více ho sní. 

I „s rostoucí pestrostí  jídla roste  i množství  jídla, které člověk sní“. Je tedy snadné ztratit 

nad jídlem kontrolu: „Buď dokážete mít jídlo pod kontrolou, nebo bude mít jídlo kontrolu 

nad vámi“ (Wansink, 2009, s. 65‐77). 

Autor se věnuje i oblasti oblíbenosti jídel. Říká, že oblíbená jídla jsou oblíbená, pro‐

tože  je  lidé mívají  spojené  s příjemnými  zážitky a vzpomínkami, protože v nich navozují 

uspokojivý pocit díky tomu, s čím je mají spojené. Proto je dietní plán, který zakazuje oblí‐

bená  jídla  předurčen  k selhání.  Oblíbené  jídlo  totiž  přináší  do  života  radost.  „Jeden 

z důvodů, proč hodně diet selže ještě dříve, než se jimi něčeho dosáhne, je, že nás připra‐

vují o  jídlo a  životní  styl, který máme  rádi“. Proto by  se oblíbená  jídla měla  jíst dál, ale 

v menším množství nebo obměnit alespoň část pokrmu něčím zdravějším: „Klíčem je nau‐

čit se,  jak si dát svůj dort a také  jakým způsobem ho sníst“ (Wansink, 2009, s. 143‐149). 

Přechod od nezdravého přejídání k lepšímu stravování v rámci oblasti nevědomí znázor‐

ňuje následující schéma: 

 
Zdroj: (Wansink, 2009) 
Obr. 11 Přestavba bezprostředního okolí vašeho jídla 

Negativní 
nevědomost

• Přejídání

Vědomí
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Ani přejídání, ani neustálé počítání kalorií, které je deprimující a náchylné k recidivě, 

totiž není tou nejlepší cestou. Výzkumy Briana Wansinka ukazují, že klíč ke změně se na‐

chází někde uprostřed: „Můžeme jídlo v našem životě proměnit z pokušení a pocitů lítosti 

v něco, čeho si budeme bez pocitu viny užívat. Můžeme přejít od nevědomého přejídání 

k tomu, že budeme nevědomky jíst zdravěji“. Přičemž jíst zdravěji může mít pro různé lidi i 

různé významy – může to znamenat jíst méně, výživněji nebo zkrátka jen bez pocitů viny a 

s radostí.  „Jídlo  je  tak důležitou  částí našeho  života  a  světa,  že by nemělo být  zdrojem 

frustrace a starostí, jako je tomu v případě tolika lidí“ (Wansink, 2009, s. 191‐227). 
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8 ŘEŠENÍ 

Prvním krokem může být zapisování toho, co člověk během dne sní. Mnohdy si totiž 

lidé neuvědomují, kolik a co všechno přes den snědí a sepsání poskytne reálný pohled na 

věc. Stejné je to  i s pohybem. Kdyby si většina  lidí přehrála svůj den, zjistili by, že možná 

udělají jen těch pár kroků na toaletu nebo v samoobsluze při nákupu. Přestože člověk nejí 

o mnoho víc, než zpočátku minulého století,  lidstvo od té doby tloustne. Na vině  je tedy 

především  technický  pokrok  doprovázený  neustálým  úbytkem  pohybu  (Málková,  Krch, 

2001). Záznamy o  jídle a pohybové aktivitě pomohou odhalit  jídelní a pohybové návyky 

(Göckel, 2008). Proto  je žádoucí zapisovat  i pocity před  jídlem, po  jídle,  jestli měl člověk 

opravdu hlad nebo jen chuť. Nemělo by to být tak, že je člověk buď hladový, nebo přeje‐

dený – každý by měl poznat míru sytosti. 

Avšak ani dietní chyba by  člověka neměla vyvést z míry a už vůbec by neměla být 

záminkou k přejedení a návratu ke starým zvyklostem. Všichni by měli mít na paměti, že 

chybovat je lidské a že nikdo není neomylný. Každý se jednou za čas přejí, ale je důležité 

vrátit se co nejdříve ke správnému jídelnímu režimu a pohybu. Není třeba si nic vyčítat a 

obviňovat se, „to, že  jste  jednou přerušili naplánovaný režim, neznamená, že se nedoká‐

žete ovládat“ a že by to člověk měl vzdát. „Skutečnost, že jste to určitou dobu vydrželi, je 

mnohem důležitější než současné selhání“  (…). „Nebezpečnější  je dlouhodobé přejídání, 

když se dramaticky vzdáte sebekontroly, nebo si  řekněte, že si  ještě musíte dopřát, než 

začnete  hubnout“. Neexistuje  tedy  žádné  jednostranné  nebo  zázračné  řešení,  je  třeba 

naučit se nacházet zdravou míru v jídle  i ve svém životním stylu (Málková, Krch, 2001, s. 

138‐221). „Z psychologického hlediska je ještě třeba dodat, že naše chování, životní styl a 

zabudované názory se těžko mění, hlavně jak stárneme.“ Nelze tedy čekat, že se vše změ‐

ní naráz, ale bude to postupné (Soudková, 2004, s. 99). 

Po uvědomění si  těchto věcí  je  třeba změnit svůj životní styl. „Je mnoho  lidí, kteří 

nedrží  dietu,  ale  nastoupili,  a  pomocí  zvýšené  sebedisciplíny  a  odpovědnosti  dodržují, 

dlouhodobý program omezování spotřeby  tuků a cukru a vybírají si  jídla s větším množ‐

stvím vlákniny“ (Johnsonová, 1997, s. 24‐25). Debbie Johnsonová napsala knihu o hubnu‐

tí, ve které klade důraz na to, aby se lidé při hubnutí neřídili tolik silnou vůlí, jako předsta‐

vivostí a především tím, jak se dostat do souladu se skutečnými potřebami svého těla. A 
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to potřebami týkajícími se  jídla  i pohybu. Ve své knize radí,  jak změnit svou představu o 

sobě,  změnit  své  podvědomí  a  jak být  v souladu  s vlastním  tělem.  Její náhled  je  dobrý 

zejména proto, že diety a neustálé myšlení na  jídlo a počítání kilojoulů přivádějí většinu 

osob do depresí, smutných nálad a snadné podrážděnosti. S jejím programem nemusí být 

lidé, kteří chtějí zhubnout, nevrlí a hladoví až do té doby než zhubnou. Na základě jejího 

programu přesvědčí  své podvědomí o  tom,  že už hubení  jsou. V podstatě  jsou  její  rady 

založené na metodách kognitivně‐behaviorální terapie. Tím, že začnou  lidé  jinak myslet, 

začnou se i jinak chovat. „Tělo je třeba se naučit akceptovat, uvažovat o sobě jako o člo‐

věku  s normální  váhou  a  v důsledku  toho  se  i  chovat  jako  člověk  s normální postavou“ 

(Málková, Krch, 2001, s. 210). 

Za prvé budou pak  lidé díky tomuto postupu šťastnější a více v pohodě, a za druhé 

budou díky změně podvědomí nevědomě sahat po zdravějším jídlu, aniž by museli neustá‐

le myslet na sladké: „Nyní budete po většinu času jíst jen to, co je pro vaše zdraví vhodné, 

a když dostanete chuť na čokoládový zákusek, pak si jej s radostí dopřejte a buďte si jistá, 

že se s tím vaše tělo v pohodě vyrovná“. Lidé pak začnou přirozeně zvyšovat pohyb, jejich 

tělo se adaptuje na jejich představu o sobě. Sama říká: „Čím víc si myslím, že jsem štíhlá, 

tím víc se stravuji, chodím, mluvím a chovám se jako štíhlá. Čím víc se chovám jako štíhlá, 

tím víc mne  lidé  jako štíhlou vnímají“. Ženám, které se trápí svou postavou, doporučuje 

následující (Johnsonová, 1997, s. 44‐135): 

„Jste štíhlá a můžete jíst cokoliv, na co máte chuť. Bezvýhradně se milujete, věříte si 

a můžete se spolehnout na svůj  instinkt, který vám napoví, co potřebujete.  Jíte  jen tolik, 

abyste se zasytila, třebaže máte před sebou bohaté občerstvení nebo velkou sváteční ve‐

čeři. Dokonce můžete nechat  jídlo na talíři, když  jste už příliš plná a nemůžete ho dojíst! 

Pohlížet na jídlo jen jako na výživu je prostě váš způsob života (…)“. 

Ačkoli to může znít zvláštně, určitě stojí zato to alespoň zkusit. Toto řešení je zcela 

jistě lepší než se neustále zabývat problémovými partiemi, stoupat na váhu, přemýšlet co 

smí člověk sníst a pak si to ještě ke všemu vyčítat. Debbie Johnsonová tuto teorii zdůvod‐

ňuje  následovně:  „Kdybych  byla  strachy  nepříčetná,  že  znovu  ztloustnu,  tak  by  přesně 

k tomu došlo“. Mysl a  tělo  jsou  totiž vzájemně propojeny a na negativní emoce reaguje 

podvědomí nejrychleji. Člověk proto musí věřit sám sobě, být na sebe hodný a myslet po‐
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zitivně. Toto psychické  cvičení může  částečně pomoci  i u  jiných poruch příjmu potravy, 

protože ženy tak začnou mít rády své tělo a přistupovat k sobě pozitivně: „Mnohé ženy se 

mi svěřují, že již nemají potřebu se trestat – což bývá často skrytá příčina těchto onemoc‐

nění“ (Johnsonová, 1997, 125). Díky změně postoje k sobě samé, se může dokonce pozi‐

tivně  změnit  i postoj k ostatním  lidem. „Stačí, abyste  se místo mračení  začali usmívat a 

většinou se už jen proto začnete cítit lépe a okolí vaši ´dobrou´ náladu podpoří“ (Málková, 

Krch, 2001, s. 210). 

Spousta  lidí,  zejména  žen by pro  štíhlou postavu udělala  téměř cokoli. Avšak „být 

štvancem za krásou, štíhlostí, podřídit tomu celý svůj život za cenu dětského pláče a ro‐

dinných konfliktů,  je tragická cesta. Smysl se ztrácí a vše začne být v bludném kruhu sa‐

moúčelnosti. Je to obvyklý začátek nemocí, kterým se říká poruchy příjmu potravy“ (Tylo‐

vá, 2006, s. 123). Existuje velké množství diet a metod, které mnohdy končí neúspěchem. 

Ty nejsou správnou cestou. Ale pro mnohé lidi nemusí být lehké tu správnou cestu najít a 

setrvat na ní. „Největší překážka při překonání poruchy příjmu potravy je nenávist k sobě 

samé“. Každý by se určitě měl snažit žít zdravě, jíst střídmě a hýbat se. Ale vždy by to mělo 

být s láskou a respektem k vlastnímu tělu. Když totiž dojde až na fázi poruchy příjmu po‐

travy,  je těžké se z ní dostat. „Poruchu příjmu potravy vám nikdo nemůže  jen tak  jedno‐

duše ´vzít´a vymazat ji z vašeho života nebo ji ve vašem mozku zavřít jako vodovodní ko‐

houtek“. Dá se jí jen porozumět a pak usilovat o to, aby ztratila smysl. A „porozumět po‐

ruše příjmu potravy  znamená navlas  totéž  co porozumět  sama  sobě“  (Göckel,  2008,  s. 

132‐139). 

I emoční jedení by proto mělo být chápáno jako psychogenní porucha příjmu potra‐

vy. Je totiž třeba se k němu postavit čelem a řešit ho, ať už v rámci prevence nebo již léčby 

nadváhy a obezity. „Když se ale chcete poruchy příjmu potravy opravdu zbavit, musíte se 

rozhodnout pro otevřený boj a vypořádání se s nevyřešenými záležitostmi svého života“ 

(Göckel, 2008, s. 9),  je tedy nutné přestat hledat prostředky, které problém přehluší  jen 

na chvíli.  Je třeba zjistit,  jaký  je skutečný problém, který se  člověk snaží vyřešit  jídlem a 

pak si vždy uvědomit, že jídlo není to, co potřebují. Problém může být úplně někde jinde, 

jak potvrdily klientky Kataríny Filasové. Některé jsou přesvědčené, že kdyby byly štíhlejší, 

byly by  i  šťastnější. Ona  se  s nimi na  terapii postupně  snaží pracovat na  tom, aby byly 
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šťastnější již nyní a to tak, že se jich zeptá, jak to bude vypadat, až budou šťastné. Obvykle 

se při tom odhalí zcela jiný problém, než je váha. 

Závěrem lze tedy říct, že „každý by se měl navzdory všudypřítomnému štíhlému ide‐

álu naučit žít s vlastním tělem, vážit si ho a v rámci svých individuálních možností případně 

pracovat na jeho zdokonalení“ (Fialová, 2006, s. 89). Nejlepší je tedy zvolit si zlatou střed‐

ní cestu – nebojovat proti přírodě ale ani „neházet flintu do žita“ a nic nedělat. „Důležitěj‐

ší než zhubnout  je naučit se  jíst a žít přiměřeně svým potřebám a životním podmínkám“ 

(…)  „Štíhlost  není  samozřejmou  zárukou  osobní  spokojenosti  a  lékem  na  všechny  vaše 

problémy“ (Málková, Krch, 2001, s. 97‐107). Proto by člověk neměl čekat na to, až bude 

štíhlý a počítat s tím, že se potom všechno změní. Lepší je, cítit se a žít již nyní tak, jak by si 

přál, aby tomu bylo. 

8.1 Svépomoc 

Nejběžnější formou samoléčby je dodržování diety, kdy si jedinec sám „diagnostiku‐

je nadměrnou hmotnost  a určuje  způsob  terapie“.  Tento  způsob  je navíc podporovaný 

médii a průmyslem. Avšak nejen, že mnohé diety a farmaceutické výrobky přijdou draho, 

„nevhodná redukční  léčba může způsobit mnoho škod“. Proto „současné odpovědné  lé‐

čebné postupy doporučují pozvolné snižování hmotnosti, které by nemělo přinášet nežá‐

doucí  psychologické  symptomy“  (Fraňková,  Dvořáková‐Janů,  2003,  s.  208).  Je  nutné  si 

uvědomit,  že  člověk musí nejprve  začít u  sebe a přesvědčit  sám  sebe,  že opravdu  chce 

něco změnit. Tento krok záleží  jen a  jen na sobě samotných. Pak ale mnohdy následuje 

přesvědčení okolí, protože  je dobré,  když má  člověk oporu a ostatní ho podpoří  v jeho 

snažení. Avšak „přesvědčit okolí může být těžší než přesvědčit sám sebe“. Někteří  lidé si 

k sobě  totiž připoutávají své blízké  jídlem, mají pocit, že  je to  to nejlepší, co  jim mohou 

nabídnout: „Zvláště prarodiče trpívají představou, že  jídla není nikdy dost a že se člověk 

nemá zbytečně omezovat“. Takovým je třeba vysvětlit, že odmítnutí jejich jídla nezname‐

ná odmítnutí  jejich přízně.  Je  třeba být ve  svých  rozhodnutích  zásadový. Když  si  člověk 

chce dát babiččinu buchtu, ať si ji dá a hlavně ať si to nevyčítá. Pokud ji ale ve skutečnosti 

nechce a jen nechce druhého urazit, tak ať si ji nebere. Není třeba nic sáhodlouze vysvět‐

lovat a dávat ostatním přednášky o  zdravé výživě,  je  třeba  jen  taktně ale pevně odmít‐

nout. Pokud  je okolí obzvláště vtíravé a nedá se  jen tak odbýt,  je možné se vymluvit na 

nějaké  zdravotní  potíže,  ty  bývají  všeobecně  přijímány.  Je  jen  smutné,  že  prostý  argu‐
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ment, že na to nemá člověk chuť, tělo to nepotřebuje a  je to pro něj nezdravé, mnohdy 

nestačí. Na druhou stranu neustálé spory o  jídle, mluvení o hubnutí  či dokonce vyčítání 

ostatním  jak se stravují, nejsou příjemné ani pro  jednu stranu. „Vyhýbejte se extrémům 

ve všech  směrech, nejste poslem pravdy, ani  spasitelem“  (Málková, Krch, 2001,  s. 219‐

220). 

V knihovnách  si  lze  vypůjčit  různé  odborné  publikace,  které  mohou  při  poruše 

příjmu potravy pomoci. Například podle knihy od Petera J. Coopera lze u emočního jedení 

postupovat stejně jako u jiných poruch příjmu potravy, jde totiž stále o stejný problém – 

narušený vztah k jídlu a špatné jídelní návyky. Stejně jako u jiných poruch příjmu potravy, 

musí  i osoby  trpící emočním  jedením začít myslet  jinak. Podle Renate Göckel  je vhodné 

vymezit si tak měsíc až dva na zkoušku nových  jídelních návyků a pravidel. „Během této 

doby  byste  si  v žádném  případě  neměla  dávat  předsevzetí,  že  zhubnete“. V rámci  této 

samoléčby  je  třeba pravidelně  jíst  tři větší porce a dvě menší a mezi  jídly nedělat větší 

odstup než 4 hodiny, protože pak hrozí hypoglykémie. Dále je vhodné alespoň jedno teplé 

jídlo denně, které zahřeje tělo i duši. Vypít by se měly dva litry vody, jíst mléčné výrobky, 

ovoce, hořčík a spolknout i multivitaminovou tabletu. Jídlo by se mělo pořádně vychutnat, 

proto by se mělo jíst pomalu a bez rozptylování. Také je dobré udělat si v půlce jídla pauzu 

a rozhodnout se až pak jestli je třeba jíst dál nebo ne. A nakonec se naučit nechat i trošku 

na  talíři –  což pro někoho může být  těžké,  zvláště  když ho od dětství učili  vše dojídat. 

V každém případě je třeba naučit se naslouchat svému tělu, nic si nezakazovat a nikdy si 

nenadávat. Opakovat si: „Vždycky můžeš sníst všechno. Ale můžeš také přestat jíst“ (Göc‐

kel , 2008, s. 144‐148). „Nestačí jen změnit své proporce, je třeba změnit také pohled na 

sebe a svoje tělo a začít se mít rád“ (…). „Je třeba změnit způsob života, jehož součástí byl 

stud, sebelítost, pasivita a dodržování různých diet“ (Málková, Krch, 2001, s. 52‐55). Nej‐

lépe to asi shrnují slova: „Uzavřeme mír s potravou, oceňujme  její hodnotu a užívejme  ji 

ve střídmosti, k životní pohodě a celkovému zdraví“ (Soudková s. 99). 

8.2 Psychoterapie 

Léčba poruch příjmu potravy patří mezi ty nejnáročnější a to i finančně. Proto se vy‐

platí zvolit tu nejvhodnější formu léčby, která má největší šanci zaručit pacientovi úspěch. 

Existují studie zabývající se porovnáváním výsledků skupinové a  individuální psychotera‐

pie. Ukázalo se, že po obou  formách  terapie se pacienti cítí  lépe, snížil se u nich výskyt 
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chování  související  s poruchou příjmu potravy a obecně byli v lepším psychickém  stavu. 

Ačkoli  individuální  terapie má  výraznější  vliv na udržení  sníženého  výskytu ohrožujícího 

chování a skupinová terapie zase lepší vliv na sociální přizpůsobení a následné hodnocení 

po skončení léčby, „nebyly zjištěny žádné významnější rozdíly“. Autoři dospěli k závěru, že 

„obě skupiny byly úspěšné v rámci snižování behaviorálních a psychických prvků poruch 

příjmu potravy a že skupinová terapie může být prospěšná při zlepšování sociálního při‐

způsobení a stavu úzkosti v delším časovém horizontu.“ Autoři však upozorňují, že pacien‐

ti s komorbidní poruchou byli z výzkumu vyloučeni, tudíž není možné výsledky generalizo‐

vat na všechny pacienty s psychogenní poruchou příjmu potravy (Tasca, Bone, 2007). 

Jak ukazují studie zabývající se zkoumáním vlivu určité zranitelnosti neboli zaujatosti 

ve zpracovávání citů, má zvláštní typ kognitivních a emočních chyb při zpracovávání soci‐

álních podnětů vliv na vnímání nejen sebe sama, ale i jídla a stravování, váhy a tvaru po‐

stavy. A to je důležité k pochopení rizika i relapsu psychogenních poruch příjmu potravy. 

„Negativní vnímání sebe sama (nevyjímaje jídlo, váhu a tvar těla) hraje velkou roli v příči‐

nách poruch příjmu potravy a proto  je změna myšlení nezbytná pro dosažení změny“. K 

tomu  by měla  dopomoci  zejména  kognitivní  a  kognitivně‐behaviorální  terapie  (Pringle, 

Harmer, 2010) 

V rámci samoléčby je třeba odhalit skutečný problém pouze vlastním úsilím nebo s 

pomocí příruček a rad v médiích. Pro ty, kteří takový problém nedokážou odhalit sami a 

vypořádat  se  s ním,  jsou  tu odborníci a  různé druhy psychoterapie. Nabízí  se například 

psychoanalýza, která předpokládá, že v oblasti emočního jedení jde o nevědomý psychic‐

ký konflikt, který si klient musí za pomoci psychoanalytických metod uvědomit a odreago‐

vat ho. Tento problém může pramenit již z dětství (Soudková, 2004, s. 96). Dále je tu be‐

haviorální terapie, která modifikuje chování klienta, zaměřuje se na vnější způsob chování, 

které se považuje za reakci na určitou situaci. „Účelem této terapie  je vytvářet efektivní 

cesty,  jak  se  vyrovnat  se  situací,  jak  změnit  chování  v reakci na danou  situaci, a  to bez 

ohledu na minulé prožitky a  jejich analýzu. Tato terapie má za úkol naučit klienta správ‐

ným jídelním návykům.“ U emočního jedení dochází k poruchám chování ve vztahu k jídlu 

a „z hlediska behaviorální psychoterapie je jídlo podmíněný podnět, který je kauzálně zá‐

vislý na vhodné nebo méně vhodné stimulaci“ (Lisá, Kňourková, 1990, s. 137). Kognitivní 

terapie  je založena na teorii, že  jak myslíme, tak  i cítíme a podle toho se  i chováme. Klíč 
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k řešení má tedy spočívat v procesech myšlení. Kognitivní terapie říká, že za problém ne‐

může událost, ale náš způsob myšlení o této události. Nejznámější a nejvíce využívaná je 

kombinace  těchto dvou  terapií, kognitivně‐behaviorální  terapie, kterou u nás provozuje 

například STOB6. Tento druh  terapie má poskytnout větší náhled na vlastní stravovací a 

pohybové návyky – mnozí si neuvědomují, kolik toho skutečně snědí a že se za den téměř 

vůbec nehýbou. Cílem  je postupná změna životního stylu. Při kognitivně behaviorální te‐

rapii se využívá „aktivní přístup pacienta k léčbě, jeho racionální pohled a kontrola postu‐

pující léčby“, což je velice motivující faktor. Při psychoterapii se terapeuti zaměřují přede‐

vším na postupnou změnu výživových zvyklostí, zvýšení pohybové aktivity, vytvoření pozi‐

tivního přístupu k životu a zdravého životního stylu. „Kognitivně behaviorální terapie mů‐

že přinášet dlouhodobě pozitivní výsledky“ (Fraňková, Dvořáková‐Janů, 2003, s. 208). 

„Psychologové se dnes úspěšně zapojují do terapie pacientů s nadváhou“, zkoumají 

vlivy  vnějšího prostředí,  frustrující  životní události,  stresové  situace a emoční problémy 

řešené  jídlem – považují  je  za  časté  rysy osob  s nadváhou. A  „nejúspěšnější dietní pro‐

gramy dnešních dnů  jsou ty, které  lidem poskytují emocionální a dietní podporu“ (John‐

sonová, 1997, s. 151). Což ty, které spolupracují s psychology, jistě nabízí. Je tedy vhodné 

upozornit na jejich význam, protože „důležitost a význam budování specializovaných obe‐

zitologických pracovišť je u nás stále nedoceněn, čímž trpí hlavně pacienti s morbidní obe‐

zitou, jejichž léčba již vyžaduje vysoce kvalifikovanou klinickou základnu“ (Fraňková, Dvo‐

řáková‐Janů, 2003, s. 209). „Obecně se dá  říci, že nejlepší přístup v psychoterapii  je ten, 

který pomáhá porozumět, proč zneužíváme potravu a jak můžeme překonat nebo modifi‐

kovat naše nezdravé jídelní návyky“ (Soudková, 2004, s. 98). 

   

                                                       
6 STOB je sdružení stop obezitě pro zdravé a trvalé hubnutí 
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9 ZÁVĚR 

Jak naznačuje i vývoj ideálního těla v historii, ani jeden extrém není správný. „Obezi‐

ta i vyhublost – oba tyto extrémy jsou zdravotně nebezpečné a pro jeden nelze zapomínat 

na druhý“ (Málková, Krch, 2001, s. 63). Mentální anorexie  i bulimie jsou nebezpečné ne‐

moci a tito lidé nejsou zdraví ani šťastní. A ačkoli by pacienti s nadváhou neměli toužit po 

vyhublosti a snažit se jí dosáhnout nevhodně drastickými dietami, neměli by se ani nechat 

odradit od  změny a  zůstat ve  své  situaci pasivní. Změnit  stravovací a pohybové návyky 

znamená změnit mnohdy celý svůj dosavadní životní styl, a to není  jednoduché. Přes to, 

že existuje mnoho časopisů a knih plných rad a tipů, jak toho docílit, je evidentní, že pro 

většinu  lidí to není dostačující. K řešení problémů  jídlem mají  lidé sklony  již od dětství, a 

proto to není zrovna neobvyklý problém, který však ze stejného důvodu není ani snadné 

vyřešit. Stejně  jako u  jiných druhů návykového chování, si ani běžný  jedinec se špatnými 

stravovacími návyky nejspíše nedokáže pomoci zcela sám. Vliv psychiky při hubnutí je ne‐

pochybně velký, ať už se týká vlastního postoje k tělu, omezování se v jídle, zařazení pra‐

videlné pohybové aktivity nebo reakcí okolí. V rámci změny životního stylu je nutné zapo‐

jit zásady zdravého a rozumného stravování do běžného života, což se týká i běžných čin‐

ností  jako  je nákup potravin,  jejich skladování, připravování a stolování, stejně  jako výji‐

mečných situací jako jsou návštěvy restaurací, oslavy, výlety nebo dovolená. Všechny tyto 

situace představují jakousi zkoušku psychické odolnosti. A ne každý dokáže předešlé zása‐

hy do života zvládnout bez psychické podpory. Proto je nezbytné zajistit v rámci snižování 

nadváhy nejen léčbu těla, ale i duše. 

Na vzniku nadváhy se podílí více faktorů a  je těžké  je od sebe oddělit. Proto by se 

měla pro změnu angažovat celá společnost. Změnit ale například marketingové strategie 

není  pro mnoho  výrobců  a  distributorů  nezdravých  jídel  výhodné.  Pokud  není možné 

změnit okolí a životní podmínky tak, aby  lidé měli zdravý vztah k jídlu,  je nutné snažit se 

nejprve změnit alespoň jednotlivce. K tomu aby se ale takový jednotlivec naučil rozpozná‐

vat nevhodné impulzy z okolí a prostředí, ve kterém žije, bude nejspíše potřebovat něko‐

ho, kdo ho  to naučí. Naučit  se  správným  jídelním návykům  je důležité nejen pro osoby 

trpící mentální anorexií a bulimií, ale také pro ty, kdo chtějí zhubnout a pro všechny, kdo 

se potřebují smířit se svým tělem a získat uvolňující pocit úniku z fanatické posedlosti ide‐

ální postavou, váhou a kaloriemi. 
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Za nemoc se však běžně považuje spíše jen mentální anorexie a bulimie a většina te‐

rapeutů a odborníků se zaměřuje jen na ně. To, že je někdo tlustý, je pak často spojováno 

s mnohými předsudky o  lenosti a nechutí to změnit. Jako psychický problém  je to bráno 

jen zřídka. A ačkoli nemusí být nadváha způsobena psychosociálními faktory,  je to  jedna 

z nejčastějších příčin. Hormonální vlivy činí příčinu nadváhy asi u 1 % případů, léky nezpů‐

sobují zpravidla obezitu jako takovou, ale pouze mohou zvyšovat chuť k jídlu a genetické 

předpoklady a metabolismus se dají do jisté míry upravit. Pokud tedy lidé dokážou zvlád‐

nout svůj vztah k jídlu, mohou bojovat  jak s genetickými předpoklady  (ze zbývajících 20‐

50%), jídelními zvyky, kterými si do jisté míry mohou upravit metabolismus, tak i s reakcí 

na některé léky a nemoci. Jinými slovy, to, že mají rodiče nadváhu, že své děti od malička 

krmili tučnou stravou o třech chodech a nutili je dojíst vše na talíři, to, že si lidé nejrůzněj‐

šími dietami a hladovkami zpomalili metabolismus nebo že berou  léky, po kterých mlsají 

od rána do večera – to ještě neznamená, že musí být tlustí. K tomu aby toto všechno pře‐

konali, je ale zapotřebí změnit postoj k jídlu ‐ psychický postoj, psychické návyky. 

A k tomu by jim měla dopomoci vhodná psychoterapie a terapeutická centra, která 

budou osoby, které se přejídají chápat stejně  jako ty, které nejedí nebo zvracejí. Emoční 

jedení by mělo být zkrátka chápáno  jako psychogenní porucha příjmu potravy, kterou  je 

třeba  léčit.  Jistě  jsou  osoby  s podváhou  a  obezitou  závažnějšími  případy,  ale  i  u  osob 

s normální váhou a nadváhou by se mělo zamezit tomu, aby jejich váha stoupala. A ať už 

se jedná o hladovění, zvracení nebo zajídání emocí jídlem, jedná se vždy o narušený vztah 

k jídlu. Proto by všichni měli usilovat o zdravé jídelní návyky. Vnímat své tělo, přijmout ho 

a naslouchat mu, by  se ať už  za pomoci psychoterapie nebo  samoléčby měli naučit  jak 

pacienti s mentální anorexií a bulimií, tak ti, kteří se přejídají. To je cestou ke správnému 

vztahu  k jídlu,  který  je  rozhodujícím  krokem  k uzdravení.  Proto může  práce  inspirovat 

nejen osoby snažící se zhubnout, ale měla by přispět hlavně k obecnému povědomí toho, 

co všechno hubnutí obnáší a že je důležité se v této oblasti zaměřit hlavně na psychiku. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Test „body blues“ (3 strany) 
  Zdroj: (Brownová, Robinsonová, 2004) 


