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Prolog
„Dnešní doba se vyznačuje velikými změnami a neustálou obnovou lidí i institucí. Uprostřed
těchto překotných změn, jak nám je vnucuje dnešní svět, však zjišťujeme, že potřebujeme
hlubší, mnohem trvanlivější proměnu, která by se dotkla nás samých a našeho vnímání
smýšlení a jednání. Celý svět dnes spěchá a zdá se, že v něm vládne naprostý chaos, takže
člověk často vůbec nechápe, co se vlastně děje. Cítíme, že si ve svém životě musíme udělat
jasno a nastolit pořádek. K tomu potřebujeme čas, v němž se můžeme „nadechnout.“ Třebaže
se dnes tak velice opěvuje lidská svoboda, jsme spoutáni těmi nejnižšími formami otroctví.
Někteří z nás se snaží osvobodit se tím, co jim nabízí chvilkové pocity úniku, úlevy nebo
opojení. Neustále obnovujeme mnohé oblasti svého života, ale zdá se, že nedokážeme zastavit
nezadržitelně postupující proces stárnutí. Když mluvíme s lidmi, velmi často slyšíme: „Jsem
unaven, už nemohu dál.“ Prázdniny, dovolené a víkendy jako by nedokázaly splnit, co od nich
očekáváme. Potřebujeme totiž důkladný odpočinek, založený na oživujícím ztišení.
Pozorujeme, že se naše osobní i společenské vztahy stále zostřují, komplikují a vytvářejí
konfliktní situace, a na druhé straně toužíme po větší upřímnosti a pokoji, snažíme se
překonat nenávist, uvěřit v účinnost odpuštění a v radost, pramenící z usmíření.“ (Zevini &
Cabra, 2002, s. 5)
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ÚVOD
Ústředním tématem bakalářské práce jsou, ve všech svých rozličných podobách, poruchy
příjmu potravy, jejichž výskyt, ať už si to široká veřejnost připouští či nikoliv, vykazuje stále
a neúprosně stoupající tendenci.
V úvodu práce se zaměřím na základní terminologii, vývoj, výskyt a etiologii poruch příjmu
potravy, multifaktoriální příčiny, vznik, diagnostiku a prognózu. Cílem práce je obsáhnout
poruchy příjmu potravy v co největší míře komplexnosti, od jasného vymezení pojmů,
diagnostické klasifikace WHO a DSM, multidisciplinárního přístupu a spolupráce v oblasti
prevence, až po výskyt těchto poruch v dětství a rané adolescenci. Tato část práce si klade za
úkol shrnout problematiku poruch příjmu potravy v obecné rovině již poznaného, se
zaměřením na specifika včasného rozpoznání prvních příznaků mentální anorexie a mentální
bulimie v rané adolescenci a stanovit tak teoretická východiska pro dotazníkové šetření.
Stěžejním bodem bakalářské práce, je vedle shrnutí základních příčin a projevů poruch příjmů
potravy, dotazníkové šetření s cílem detailního zjištění míry informovanosti a odbornosti
pedagogického sboru ve vybraných školských zařízení, v oblasti včasného rozpoznání a
schopnosti intervence v problematice poruch příjmu potravy.
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1. Cíl
Vzhledem ke skutečnosti, že poruchy příjmu potravy jsou klasifikovány jako poruchy
chování, resp. závislostní chování a spadají tak v rámci nezbytné multidisciplinární
spolupráce, v rámci prevence, včasné diagnostiky i součinnosti při léčbě, též do kompetence
speciálních pedagogů, kteří se s jedinci ohroženými těmito poruchami setkávají jak
v psychiatrických léčebnách, v běžných základních školách či jiných sociálních či
zdravotnických zařízeních, rádi bychom v úvodní části práce čtenáře seznámili se základní
terminologií, epidemiologií, prognózou, etiologií, konceptem léčebných přístupů a prevence
v oblasti poruch příjmu potravy tak, abychom mu umožnili rychlé a snadné zorientování
v dané problematice. Shrnutím základních poznatků předních českých i zahraničních
odborníků tak chceme předložit ucelený základní přehled poruch příjmu potravy, aniž
bychom si však činili nárok na absolutní komplexnost poskytnutých informací. Soustředili
jsme se převážně na základní přístupy, shody, ale i rozpory odborné veřejnosti na uvedené
téma s tím, že jsme danou problematiku chtěli přiblížit v rámci základních poznatků i té
veřejnosti, která s tímto tématem ještě neuskutečnila žádnou osobní zkušenost a nabídnout jí
tak přehledné shrnutí dané problematiky.
Část práce se výlučně zaměřuje na problematiku poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů,
čímž se naše pozornost přesunula na školská zařízení, kde jsme očekávali maximálně vstřícný
a profesionální přístup v oblasti primární prevence z řad pedagogického sboru druhého stupně
běžných základních škol. Za účelem detailního zjištění míry informovanosti, postojů,
schopnosti rozpoznání, ale právě i míry participace na realizaci primární prevence, jsme
uskutečnili dotazníkové šetření u výše uvedeného pedagogického sboru.
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2. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
„Mentální anorexie (AN) a bulimia nervosa (BN) jsou závažné poruchy příjmu potravy (PPP)
s abnormálním potravovým chováním, hladověním a/nebo přejídáním s kompenzatorním
chováním a poruchou vnímání vlastního těla (DSM-IV).“ (Papežová, a další, 2012, s. 5)
„Pocitem nespokojenosti se svým zevnějškem trpí častěji dívky. Jedním z důvodů je
sociokulturní stereotyp zdůrazňující význam ženské krásy. Současným ideálem je štíhlost,
která je chápána jako nezbytný předpoklad atraktivity. Silnější postava je posuzována jako
sociální stigma, jako faktor, z něhož vyplývá celkové osobní znehodnocení. Mediálně
prezentovaný vzor je velice blízký prepubertálnímu vzezření: dívka je hubená, bez boků a
stehen, má dlouhé nohy. Mediální produkce ruší hranici mezi fikcí a skutečností, mezi normou
a extrémem.“ (Vágnerová, 2008, s. 465)
Třebaže je pro většinu populace aktuálně diktovaný vzor krásy prakticky nedosažitelný,
mnohé ženy, dívky, ale i chlapci o něj neustále usilují. (srov. Vágnerová, 2008) Výsledkem
drastických metod k jeho dosažení, jsou pak poruchy příjmu potravy - nejčastěji mentální
anorexie a mentální bulimie, kdy se tyto mohou navzájem prolínat, či jedna přecházet
v druhou.
„Poruchy příjmu potravy představují závažné primárně duševní onemocnění, zahrnující
změny v oblasti jak psychické, tak somatické. Jde o nemoc patřící do období posledního
půlstoletí, kterou někteří autoři zařazují mezi tzv. civilizační choroby. Postihuje zejména
mladé dívky a ženy. Rozeznáváme dvě formy onemocnění, formu restriktérskou, tedy
mentální anorexii, a formu bulimickou, mentální bulimii. Oběma typům je pak společné to,
že dívky s tímto onemocněním touží zůstat extrémně štíhlé.“ (Hort, a další, 2008, s. 263)
Vágnerová (2008, str. 463) uvádí, že „poruchy příjmu potravy jsou charakteristické
patologickou změnou postoje k vlastnímu tělu, neadekvátním hodnocením jeho proporcí a
hmotnosti, a z toho vyplývajícícm narušením vztahu k jídlu a alimentačního chování.“
Ačkoliv se mohou zdánlivě mentální anorexie a mentální bulimie jevit jako poruchy zcela
odlišné, vykazují velmi mnoho společných znaků. Jedná se především o neadekvátní strach
z tloušťky, intenzivní snahu o dosažení štíhlosti v souvislosti s omezením příjmu potravy,
neúměrnoupozornost věnovanou vlastnímu tělu, jeho porcím, vzhledu, váze, apod. (srov.
Krch, 2010). Mentální anorexie přechází v mentální bulimii a ženy trpící mentální bulimií
13

uvádějí alespoň krátkodobou epizodu mentální anorexie. (srov. Hort, a další, 2008)
Vágnerová (2008, s. 467) uvádí, že „až u 50 % anorektických pacientů se rozvine bulimie“
a dále pak, že „poruchy příjmu potravy mohou mít charakter obou extrémů, to znamená
odmítání jídla (mentální anorexie) i tendenci k nadměrnému přejídání (mentální bulimie).
Mohou mít i cyklický charakter, kdy se hladovění střídá se záchvaty nutkavého přejídání.“
„Současní teoretici se shodují, že extrémní potřeba kontrolovat příjem potravy i jiné aspekty
chování jsou ústřední charakteristikou poruch příjmu potravy.“ (Novák, 2010, s. 20)
2.1.

Vymezení mentální anorexie

Mentální anorexie je především velmi závažné, život ohrožující, duševní onemocnění.
Nejčastější charakteristikou této poruchy je „úmyslné snižování tělesné hmotnosti“ (Krch,
2010, s. 25), „vědomé omezování příjmu potravy a následné hubnutí“ (Koutek in Hort, a
další, 2008, s. 264) a „patologický strach ze ztloustnutí spojený ze zásadní redukcí příjmu
potravy, resp. s odmítáním jídla.“ (Vágnerová, 2008, s. 470)
Základní diagnostická definice podle MKN 1– 10, F 50.0 Mentální anorexie:
„Mentální anorexie je porucha‚ charakterizovaná úmyslným zhubnutím‚ které si pacient sám
vyvolal a dále je udržuje. Porucha se objevuje nejčastěji u adolescentních dívek a mladých
žen‚ avšak i dospívající chlapci a mladí muži mohou být postiženi‚ podobně jako děti kolem
puberty a starší ženy až do menopauzy. Choroba je spojená se specifickou psychopatologií‚
kde strach ze ztloustnutí a ochablosti tvaru těla přetrvává jakožto vtíravá‚ ovládavá
myšlenka‚ takže pacienti usilují o nižší tělesnou váhu. Obvykle je přítomna podvýživa různé
tíže se sekundárními endokrinními a metabolickými změnami a poruchami tělesných funkcí.
Příznaky jsou: omezený výběr jídla‚ nadměrná tělesná činnost‚ vyvolávání zvracení a průjmu
a užívání anorektik a diuretik.“ (WHO, 2008, s. 227)
„Diagnostická kritéria podle DSM – IV 2
A. Odmítání udržet si vyšší tělesnou hmotnost, než je minimální úroveň pro danou
věkovou skupinu a výšku (například hubnutí, jehož důsledkem je pokles a udržení
hmotnosti o 15 % pod odpovídající normou), nebo nedostatečný přírůstek hmotnosti

1
2

Mezinárodní klasifikace nemocí (desátá revize), (pozn. autora)
Diagnostický a statistický manuál duševních poruch Americké psychiatrické společnosti (pozn. autora)
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během růstu (jehož důsledkem je tělesná hmotnost o 15 % nižší, než je norma
odpovídající výšce a věku).
B. Intenzivní obava (strach) z přibírání na váze a ze ztloustnutí, a to i v případě, že jsou
pacientky velmi vyhublé.
C. Narušené vnímání vlastního těla (tělesné hmotnosti a tvaru postavy), nepřiměřený vliv
tvaru postavy a hmotnosti na vlastní sebehodnocení nebo popírání závažnosti vlastní
nízké tělesné hmotnosti.
D. U žen absence minimálně tří za sebou následujících menstruačních cyklů, pokud není
další důvod vynechání menstruace (primární nebo sekundární amenorea).“ (Krch, a
další, 2005, s. 17)
„Kritéria stanovená v DSM – IV nebo starším DSM – III – R jsou běžně užívána ve výzkumu a
v publikační činnosti, MKN – 10 je naopak standardem v klinické praxi.“ (Krch, a další, 2003,
s. 15)
Koutek (in Hort, a další, 2008), Vágnerová (2008) i Krch (2010) se na základě výše
uvedeného, shodují v následujících nejmarkantnějších diagnostických kritériích:
 úbytek váhy o 15 % pod běžnou tělesnou hmotností (vzhledem k věku a výšce),
 přetrvávající strach z tloušťky i přes velmi nízkou tělesnou váhu,
 porucha či opoždění menstruačního cyklu v závislosti na době vzniku mentální
anorexie.
Naproti tomu Papežová (2000) uvádí, že jen velmi obtížně lze popsat co mentální anorexie je,
naproti tomu mnohem snazší je pojmenovat to, co mentální anorexie není. „Mentální
anorexie není známkou toho, že rodiče udělali ve výchově něco špatně, anorexie není
projevem zlomyslnosti, paličatosti či rozmaru nemocné, anorexie není něco, co lze zakázat
hrozbou nebo trestem.“ (Papežová, 2000, s. 12)
2.2.

Vymezení mentální bulimie

Podobně jako je tomu u mentální anorexie, je i mentální bulimie velmi závažné život
ohrožující onemocnění. Ačkoliv hranice mezi těmito dvěma poruchami je velmi často neostrá
a nejasná a jednotlivé formy onemocnění mohou přecházet a často i přecházejí jedna
v druhou, obě onemocnění mají své typické a rozpoznatelné znaky. (Papežová, 2003)
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Mentální bulimie je tedy „porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty
přejídání spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti.“ (Krch, a další, 2005, s. 18), či
charakteristická „nutkavou, vůlí neovladatelnou touhou po jídle, event. až závislosti na jídle.
Opakované záchvaty přejídání není nemocný schopen ovládat a jí i přesto, že nepociťuje hlad,
jen nutkání k jídlu.“ (Vágnerová, 2008, s. 475) Množství potravy v takovémto záchvatu
pozřené je zpravidla až neuvěřitelně velké a bývá tedy i finančně náročné. Záchvaty též,
z logických důvodů, netrvají dlouho a jejich frekvence opakování bývá odlišná. Ačkoliv
překotné nasycení způsobí dočasné uvolnění tenze, nemocný zažívá pocit viny a studu nad
sebou samým. Záchvaty přejídání jsou tak „doprovázeny nutkavou tendencí zbavit se požité
potravy co nejrychleji a jakýmkoli způsobecm.“ (Vágnerová, 2008, s. 475)
Základním příznakem mentální bulimie je tedy chorobný „strach z tloušťky spojený
s neschopností kontrolovat příjem jídla, což se projevuje záchvaty opakovaného extrémního
přejídání.“ (Vágnerová, 2008, s. 474). Typickým znakem je pak „nepřiměřené hodnocení
vlastního těla spojené s nadhodnocováním jeho hmotnosti či proporcí, resp. přeceňováním
jeho významu pro získání žádoucí sociální pozice.“ (tamtéž) „Ústředním rysem je pocit
ztráty kontroly.“ (Papežová, 2003, s. 18)
Základní diagnostická definice podle MKN – 10, F 50.2 Mentální bulimie:
„Mentální bulimie je syndrom‚ charakterizovaný opakovanými záchvaty přejídání a
nadměrnou kontrolou své tělesné váhy‚ vedoucí k přejídání‚ následovaném zvracením nebo
používáním projímadel. Tato porucha má mnohé psychologické rysy shodné s mentální
anorexií‚ včetně zvýšeného pozorování vlastní tělesné hmotnosti a tvaru těla. Opakované
zvracení zvyšuje riziko poruchy elektrolytové rovnováhy a somatických komplikací. V
anamnéze je častá mentální anorexie‚ trvající od několika měsíců po několik let.“ (WHO,
2008, s. 227)
„Diagnostická kritéria podle DSM - IV
A. Opakující se epizody záchvatovitého přejídání. Epizodu záchvatovitého přejídání
(binge eating) charakterizuje:
1. Konzumace mnohem většího množství jídla během určitého souvislého časového
úseku (například během dvou hodin), než by většina lidí dokázala sníst ve stejné
době.

16

2. Pocit ztráty kontroly nad jídlem během této epizody (například pocit, že nemohu
přestat nebo rozhodovat o tom, co a v jakém množství jím).
B. Opakované nepřiměřené kompenzační chování, jehož cílem je zabránit zvýšení
hmotnosti, například vyvolané zvracení, zneužívání laxativ, diuretik nebo jiných léků,
hladovky, cvičení v nadměrné míře.
C. Minimálně dvě epizody záchvatovitého přejídání týdně po dobu alespoň tří měsíců.
D. Sebehodnocení nepřiměřeně závislé na tvaru postavy a tělesné hmotnosti.
E. Porucha se nevyskytuje jen výhradně během epizod mentální anorexie.“ (Krch, a
další, 2005, s. 19)
DSM – IV dále rozlišuje mentální bulimii „na typ se zvracením, purgativní a typ bez
zvracení, nepurgativní, u kterého se epizody přejídání střídají pouze s dietami a excesivním
cvičením.“ (Novák, 2010, s 11)
Ačkoliv jsme výše uvedli nápadnou podobnost obou onemocnění vedoucí k jejich časté
záměně, Koutek (in Hort, a další, s. 271) uvádí, že „nemocná si na rozdíl od mentální
anorexie uvědomuje chorobnost svých příznaků a mívá snahu zbavit se přejídání a
následného zvracení.“ Nepochybně se zde tedy jedná o vědomé uvažování o nemoci,
přiznání si její závažnosti, následků i dalších, nejen léčebných možností, které jsou velmi
důležité pro aktivní vyhledání pomoci a vědomou spolupráci při léčbě. Krch (in Krch, a další,
2005, s. 20) jako další specifikum odlišnosti obou onemocnění uvádí, že „se u bulimie
nevyskytuje závažnější úbytek tělesné hmotnosti a trvalá amenorea.“
2.3.

Epidemiologie poruch příjmu potravy

Ačkoliv je tak i v současnosti nahlíženo, „poruchy příjmu potravy nejsou výlučným
syndromem západní společnosti a objevují se po celém světě. K možným vysvětlením tohoto
jevu zůstává westernizace, stres z akulturace. V České republice jsme ve studii z roku 2009
prokázali zvyšování hospitalizací pro poruchy příjmu potravy od roku 1994, což může být
spojeno se sociálními a politickými změnami u nás. Další studie jsou nutné pro upřesnění
míry vlivu médií na nereálně štíhlý ideál krásy, záplavy dietních doporučení, cestování za
prací do zahraničí a dalších faktorů.“ (Pavlová, in Papežová, a další, 2010, s. 31)
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2.3.1. Epidemiologie mentální anorexie
Výskyt mentální anorexie uvádí Krch (2010, s. 56) „0,5 – 0,8 %“; Vágnerová (2008, s. 467)
a Koutek (in Hort, a další, 2008, s. 265) pak shodně „0,5 - 1,0 %“ u ženské populace dané
věkové skupiny.
„Mentální anorexie postihuje především dospívající dívky a mladé ženy, po 30. roce už
většinou nevzniká. U chlapců je mnohem vzácnější, v literatuře je nejčastěji udáván poměr
nemocných chlapců a dívek 1 : 10“ (Vágnerová, 2008, s. 467), Koutek (in Hort, a další,
2008, s. 265), uvádí vzestup výskytu „od šedesátých let minulého století z 2 na 100 000
obyvatel asi na 6 - 8 na 100 000 obyvatel počátkem devadesátých let minulého století a dále
ve skupině mladých dívek a žen mezi 15. a 18. rokem věku dosahuje incidence kolem 60 na
100 000. Nejčastější začátek onemocnění bývá mezi 14. - 15. rokem a mezi 17. – 18. rokem
věku.“ (srov. též Vágnerová, 2008, s. 475), Krch (2010) zařazuje první příznaky mentální
anorexie do období mezi 13. až 16. rokem s tím, že v posledních letech vzrůstá výskyt prvních
příznaků a propuknutí onemocnění před 13. rokem, nejmladší pacientce, kterou Krch léčil,
bylo teprve osm let!
2.3.2. Epidemiologie mentální bulimie
Koutek (in Hort, a další, 2008, s. 272) udává prevalenci mentální bulimie „mezi 1 - 3 %
v populaci mladých žen a dívek“, kdy podobně jako u mentální anorexie převažuje výskyt
onemocnění mezi ženami oproti mužům. „Výskyt mentální bulimie je poněkud vyšší oproti
mentální anorexii. Nástup onemocnění přichází v pozdějším věku, nejčastěji v pozdní
adolescenci nebo rané dospělosti. Nezřídka předchází mentální bulimii epizoda mentální
anorexie, podle některých studií asi v 50 %. Lze tedy soudit na značné rozšíření subklinických
forem mentální bulimie. Prevalence ne plně rozvinutých klinických obrazů poruchy je
odhadována asi na 8 % v populaci adolescentních dívek a mladých žen.“ (tamtéž)
Vágnerová (2008) přisuzuje výskyt mentální bulimie na 2 – 6 % ženské populace, kdy
„mentální bulimie postihuje rovněž především dívky a mladé ženy v širším věkovém rozmezí
16 – 40 let. Přesný počet nemocných však není znám, protože většina z nich své potíže tají a
nevyhledá lékařskou pomoc.“ (tamtéž, s. 467)
2.4.

Prognóza poruch příjmu potravy

„Průběh poruch příjmu potravy (PPP) může být velmi variabilní, od krátké jediné epizody
v životě s plnou úzdravou bez léčby, přes subklinické celoživotní potíže, zaujetí zevnějškem
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s dietním a/nebo purgativním chováním až po chronické celoživotní onemocnění s postupně
narůstajícími zdravotními, psychickými i sociálními následky přerušovanými „paliativními
intervencemi“ na jednotkách interznivní metabolické péče a invalidizací, eventuálně
předčasnou smrtí. Mnoho pacientek trpí hraniční nebo subklinickou formou PPP více než
jednu dekádu po stanovení diagnózy (Keel et al., 1999). Strober et al. (1997, 1999) popsali
jinak definovanou plnou úzdravu pacientek s AN v 17,9 % po 5 letech a 72,6 % po 10
letech.“ (Papežová, a další, 2010, s. 392)
2.4.1. Prognóza mentální anorexie
Průběh onemocnění je ve svém počátku zcela latentní, dále pak pozvolný a plynulý. Ve svém
počátku se nemoc nejeví ani jako porucha, snaha dotyčného o zhubnutí je pozitivně chválena,
hubnoucí anorektik je kladně hodnocen pro svou pevnou vůli.

(Vágnerová, 2008)

„Anorektické dívky se chovají podobně jako lidé, kteří začali brát drogu. Bagatelizují
závažnost svého počínání a popírají, že by měli jakékoli potíže. S postupujícím úbytkem váhy
dochází k celkovému vyčerpání organizmu a k únavě. V průměru se 30 % nemocných zcela
vyléčí, 20 % zůstane těžce postižených, u většiny dochází k částečnému zlepšení a kolísání
potíží, přibližně 5 % případů končí smrtí.“ (tamtéž, s. 476). Krch (2010, s. 45) udává
úmrtnost v rozmezí 3 – 8 % s tím, že „nebezpečí úmrtí“ u mentální anorexie „může být až
18x vyšší než u zdravých vrstevníků.“
Výskyt trvalých následků v oblasti fyzického i duševního zdraví závisí na délce trvání
onemocnění a věku, kdy se onemocnění začalo projevovat. V této souvislosti se jako
nejkritičtější jeví období puberty, kdy může docházet k nevratnému poškození ve vývoji
vzrůstu, hustoty kostí, může být narušen sekundární pohlavní vývoj a reprodukční schopnosti.
(Papežová, 2000) Dále pak Papežová (2000, s. 53) uvádí, že „ patologické způsoby kontroly
váhy mohou vést k iontové nerovnováze a trvalé poruše ledvin. Po uzdravení mohou zůstat
střevní obtíže, pálení žáhy a žaludeční vředy. Střeva zůstanou „dráždivá“, s častými průjmy
nebo zácpou. Ostatní psychologické problémy se mohou překvapivě rychle zlepšit po nárůstu
váhy. Léčba bez nárůstu váhy je neúčinná, nezávisle na tom, jakkoli nepohodlný a těžký
nárůst váhy je.“
2.4.2. Prognóza mentální bulimie
Rozvoj mentální bulimie je podobně jako u mentální anorexie zprvu zcela latentní, další
nástup nemoci pak plynulý. Postupně onemocnění narušuje život jedince a vede
k nejrůznějším somatickým poruchám, obvykle však ne k tak závažným, jako u mentální
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anorexie. Další průběh onemocnění se různí. Závažné klinické případy jsou ohroženy
zvýšeným rizikem chronicity potíží, premorbidně nízkou sebeúctou a sníženou tolerancí
k zátěži, které riziko chronického průběhu onemocnění zvyšují. Prognóza je i zde závislá na
osobnosti pacienta. Samostatný výskyt mentální bulimie, bez kombinace s mentální anorexií,
má příznivější prognózu, neboť bulimici vykazují mnohem pozitivnější motivaci k léčbě.
(Vágnerová, 2008)
„Úmrtnost u mentální bulimie se pohybuje mezi 0 – 2 %. Z mentální bulimie se zcela vyléčí
60 % pacientek.“ (Šťastná, 2010)
2.5.

Atypické a nespecifické poruchy příjmu potravy

V souvislosti s výskytem různých „nezařaditelných“ poruch příjmu potravy, které svým
průběhem sice mohou naplňovat znaky některých diagnostických kritérií popsaných poruch
příjmu potravy, ale nesplňují všechna potřebná kritéria, rozlišuje pro potřeby diagnostiky
desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí atypické poruchy příjmu potravy, jako jsou
např. atypická mentální anorexie (F 50.1), atypická mentální bulimie (F 50.3), kdy „tyto
kategorie by se měly užívat u pacientů, u nichž chybí jeden nebo více základních příznaků
poruchy, ale které vykazují téměř typický klinický obraz.“ (Krch, a další, 2005, s. 21),
přejídání spojené s psychologickými poruchami (F 50.4), vyvolané např. stresujícími
událostmi, zvracením spojeným s jinými psychologickými poruchami (F 50.5) či jiné
poruchy příjmu potravy (F50.8), například pica u dospělých, psychogenní ztráta chuti
k jídlu či syndrom nočního přejídání.
Leibold (1995) uvádí další formy narušeného vztahu k příjmu potravy, zejména maniakální
otylost, která skrze záchvaty přejídání, jenž však nejsou doprovázeny záměrným zvracením,
vede k obezitě a latentní otylost, projevující se neadekvátní kontrolou jídelního režimu nejen
svého, ale i okruhu nejbližších.Takováto kontrola příjmu potravy se pro dotyčné stává náplní
života, tématem častých konverzací, prostředkem sebekontroly.
2.5.1. Jinak nespecifikované poruchy příjmu potravy
Nespecifikovanými poruchami příjmu potravy můžeme považovat případy kdy:
 „jsou naplněna všechna kritéria mentální anorexie a nemocná má pravidelnou
menstruaci;
 došlo k významnému poklesu tělesné hmotnosti, jsou splněna všechna kritéria mentální
anorexie, ale tělesná hmotnost stále odpovídá normě;
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 jsou naplněna všechna kritéria mentální bulimie, ale k záchvatům přejídání dochází
méně často, nebo jedinec jen jídlo žvýká a vyplivuje, ale nepolyká.“ (Krch, in Krch, a
další, 2005, s. 21)

V DSM-IV jsou nespecifikované poruchy příjmu potravy zahrnuty pod zkratku EDNOS
(Eating Disorder Not Otherwise Specified), což v překladu znamená jinak nespecifikované
poruchy příjmu potravy. Krch (in Krch, a dalíš, 2005) mezi tyto poruchy zařazuje syndrom
nočního přejídání a záchvatovité přejídání.
2.5.1.1.

Syndrom nočního přejídání

Tento syndrom se vyznačuje „večerní anorexií, nespavostí a nočním přejídáním. Jeho průběh
je pravděpodobně spojen s životním stresem a neúspěšnými pokusy o zhubnutí. Noční jedlíci si
často stěžují na neschopnost přestat jíst, když jednou začnou. Jen vzácně hovoří o hladu,
nemusejí jíst, jestliže jídlo není k dispozici.“ (Krch, in Krch, a další, 2005, s. 21)
2.5.1.2.

Záchvatovité přejídání

Záchvatovité přejídání patří mezi poruchu vyznačující se „opakovanými epizodami přejídání
bez hladovek nebo purgativního chování charakteristického pro mentální bulimii.“ (Krch, in
Krch, a další, 2005, s. 21) Existují snahy klasifikovat toto jednání jako třetí druh poruch
příjmu potravy (tamtéž). Navrhovaná definice zahrnuje následující kritéria:
A. „Kritérium A. je definováno obdobně jako záchvatovité přejídání u mentální bulimie,
pouze je blíže specifikováno.
B. Epizody přejídání jsou spojeny alespoň se třemi z následujících charakteristik:
1. člověk jí mnohem rychleji, než je obvyklé;
2. jí, dokud se necítí nepříjemně plný;
3. jí, aniž by pociťoval hlad;
4. jí o samotě, protože se stydí, že jí tak mnoho;
5. po přejedení je sám sebou znechucen, deprimován nebo se cítí velmi provinile.
C. V souvislosti se záchvaty přejídání se objevuje pocit úzkosti.
D. K záchvatům přejídání dochází alespoň dvakrát týdně po dobu 6 měsíců.
E. Záchvatovité přejídání není spojeno s pravidelným kompenzačním chováním.“ (Krch,
in Krch, a další, 2005, s. 22)
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Krch (in Krch, a další, 2005) dále uvádí, že mnohé studie věnující se problematice
záchvatovitého přejídání upozorňují na skutečnost, že tato porucha se vyskytuje mnohem
častěji u žen, nicméně výskyt v mužské populaci je nejvyšší v rámci všech poruch příjmu
potravy. Nástup onemocnění je zpravidla, oproti zbývajícím poruchám příjmu potravy, až ve
vyšším věku.
2.6.

Nové typy poruch příjmu potravy

„Mezi relativně novější poruchy příjmu potravy můžeme zařadit ortorexii, bigorexii a
drunkorexii. Tyto poruchy můžou být stejně nebezpečné ve své extrémní podobě jako mentální
anorexie, bulimie či psychogenní přejídání.“ (Holubová, 2011)
2.6.1. Ortorexie
„Ortorexii poprvé popsal americký lékař Steve Bratman, který jí sám trpěl. Slovo ortorexie
pochází z řečtiny ze slov „orthos“- správný a „orexis“- chuť (Stop anorexii a bulimii, 2009).
Orthorexia nervosa je patologická posedlost zdravou výživou, může vést až k nedostatku řady
nutričních látek v těle, úbytku váhy a výjimečně i smrti. (Slovník cizích slov, 2009). Ortorexie
může předcházet některé ze závažnějších poruch příjmu potravy. Zatímco anorexie a bulimie
jsou poruchy příjmu potravy, kde se jedná především o kvantitu, u ortorexie jde o kvalitu.
Jsou odpůrci všech potravin uměle hnojených a geneticky upravovaných. Tito lidé si kupují
jídla bez konzervačních látek a výhradně se orientují na bio-potraviny. Roste strach z
"nezdravého" jídla, zdravé jídlo je podrobováno stále většímu zkoumání. Jídelníček se stále
více zužuje jen na zdravé jídlo, člověk hubne a může trpět i podvýživou. Každý jejich
stravovací prohřešek je doprovázen silným pocitem viny a frustrace. Ortorexií častěji trpí
ženy než muži. Nevyskytuje se ale v tak velké míře jako mentální anorexie nebo bulimie. Lidé
trpící ortorexií jsou přísní, upjatí a nároční na sebe i okolí (Kramulová, 2008).“ (Holubová,
2011, s. 27)
2.6.2. Bigorexie
„Bigorexie je velmi závažné duševní onemocnění pocitu nedostatku svalové hmoty. Je to
spojené s nadměrným cvičením a užíváním steroidu. Bigorexie se časteji projevuje u mužů.
Pravidelně chodí do posilovny. Jenže po čase cvičí více a více, někdy až 6 dní v týdnu.
Nakonec cvičí až do úplného vyčerpání. Pokud tento člověk nemá možnost cvičit, začne trpět
abstinenčním syndromem. S bulimií a anorexií mají společné to, že nechtějí přibrat a hlavně
nechtějí zvýšit tuk v těle (Ladishová, 2006).
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V odborné literatuře se o této duševní poruše píše jako o variantě „dysmorfofóbie“, nebo ji
lze nalézt pod označením „Adonisův komplex. Bigorektici nemají dokonalou postavu.
Připadají si slabí a nedostatečně svalově vyvinutí. Mezi hlavní rizika této poruchy patří
především poškození pohybového aparátu dlouhodobým přetěžováním, také nevyvážená
strava může zatěžovat trávicí systém, ledviny a játra. Jsou ochotni pro dosažení vzhledu z
kulturistických časopisů nebo akčních filmů udělat opravdu hodně. Dalším rizikem může být i
sociální izolace, podobně jako u jiných závislostí ztrácejí nemocní společná témata
s ostatními (Kramulová, 2008).
Osoba postižená bigorexií považuje odpočinek za selhání. Oddych je u bigorektika
doprovázen pocity úzkosti, zlosti a obavy z přibírání (Ladishová, 2006)
Příčiny bigorexie:
 Tlak současné společnosti k dosažení image.
 Už od raného dětství chce být ve všem nejlepší, hodně sportuje (Ladishová, 2006).
Příznaky bigorexie:
 Chronická únava.
 Problém koncentrace.
 Ztráta fyzické i psychické vitality.
 Křeče, bolesti svalů.
 Zpomalený srdeční rytmus, i během cvičení (Ladishová, 2006).“ (Holubová, 2011, s.
28)
2.6.3. Drunkorexie
„Cílem drunkorexie je snížit příjem kalorií, aby člověk mohl pít více alkoholu, protože alkohol
je hodně kalorický. Tato posedlost zahrnuje i cílené zvyšování výdeje energie na párty. Hlavní
nebezpečí takového chování spočívá v tom, že bez jídla se alkohol v žaludku vstřebává
mnohem rychleji. Muže dojít ke zvýšení krevního tlaku, snížení schopnosti vnímat únavu. Tito
lidé jsou ohroženi kolapsem, který často končí smrtí. Touto chorobou jsou postiženy většinou
vysokoškolačky. Statistiky v americké populaci říkají, že 30 % dívek ve věku
18 – 24 let vynechává jídlo, aby mohly více pít alkohol (Kramulová, 2008).“ (Holubová,
2011, s. 29)
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3. ETIOLOGIE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
Za příčinami vzniku poruch příjmu potravy stojí velmi mnoho faktorů, jak individuálně
psychologických, biologických či rodinných, tak sociokulturních, které se všechny současně
v menší či větší míře podílejí na propuknutí poruchy právě u konkrétního jedince, s ohledem
na jeho momentální psychickou odolnost, životní situaci či genetickou výbavu. A právě
psychická odolnost této osobnosti hraje velmi významnou úlohu v boji proti atakům stresorů,
které mohou poruchu vyvolat.
Příčiny poruch příjmu potravy lze označit jako multifaktoriální. Onemocnění tedy nevzniká
pouze na základě jediné příčiny, ale vždy se jedná „o souhru několika okolností, které dávají
vznik onemocnění nebo ho udržují,“ (Papežová, 2000, s. 13), tedy např. o „vlivy
sociokulturní, individuálněpsychologické, rodinné a biologické…svou roli též hrají vlivy
společenské, jako je ideál zdravého štíhlého těla, zaměření na výkon, úspěch, tedy tzv. západní
hodnotový systém.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 266). „Postižené dívky bývají často
premorbidně nápadně přizpůsobivé, s perfekcionistickými rysy, ctižádostivé, nezřídka
s nadprůměrnou inteligencí, se studijními ambicemi.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s.
266)
Neméně důležité jsou též vzájemně na sebe působící faktory genetické a biologické dispozice,
dysfunkční rodinné vztahy či rizikové povahové rysy, jako např. perfekcionizmus,
zranitelnost, nestálost, puritánství a asketizmus či sebetrestání. (srov. Papežová, 2000 a
Vágnerová, 2008)
Na důležitost striktního rozlišení poruch příjmu potravy od jiných duševních poruch, např. od
deprese, upozorňuje Koutek (in Hort, a další, 2008, s. 267), neboť „při depresi může být
přítomen sekundární anorektický syndrom, zatímco součástí mentální anorexie bývá
pravidelně sekundární depresivní syndrom.“ Na správné diagnostice poruch příjmu potravy
a jejich odlišení od jiných psychických poruch závisí včasné zahájení léčby, což ve svém
důsledku, vzhledem k závažnosti a život ohrožujícímu stavu tohoto onemocnění,

vede

k ovlivnění dalšího průběhu a progózy nemoci. V následujících kapitolách se zaměříme na
jednotlivé příčiny vzniku poruch příjmu potravy.
„Množství genetických faktorů je sdíleno nejen různými variantami poruch příjmu potravy,
ale taktéž dalšími psychickými poruchami. Ještě častěji než poruchy příjmu potravy se
v rodinách pacientů s AN a BN vyskytují různé afektivní poruchy. Proto Hudson a kol.,
dokonce vyslovil hypotézu, že BN je variantou afektivní poruchy. Podle Hsu je deprese
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v rodinách pacientek s AN třikrát častější než v běžné populaci. Alkoholismus rodičů
v souvislosti s rozvojem poruchy uvedlo 24 % pacientek, 4 % z kontrolní skupiny. DiNicola
diagnostikoval depresivní symptomatiku u pacientů s PPP v rozmezí 25 – 75 %. Osobnost
pacientek s AN bývá charakterizována jako svědomitá, snaživá, pečlivá, perfekcionistická.
Bývá kladena otázka, zda není jídelní patologie manifestací primární obsedantně –
kompulzivní poruchy, stejně tak jako, není-li možné obsedantní symptomatiku pokládat za
následek procesu hladovění. Je uváděno až 37 % pacientů s PPP, kteří splnili kritéria pro
obsedantně – kompulsivní poruchu.“ (Papežová, a další, 2012, s. 7-8)
„Při studiu PPP se stále více zaměřuje pozornost na roli serotoninu. Serotonin zprostředkuje
pocit sytosti a částečně reguluje příjem sacharidů. BN je spojována s deficitem serotoninergní
aktivity v CNS, následně oslabení pocitu sytosti a záchvaty přejídání. AN je naopak spojena se
zvýšenou senzitivou nebo zvýšenou koncentrací serotoninu, následně omezením příjmu jídla a
poklesu tělesné hmotnosti.“ (Papežová, a další, 2012, s. 8)
3.1.

Psychosociální rizikové faktory

„Pohlaví, věk a etnický původ se ocitají společně v jednom oddíle, protože se jedná o
charakteristiky, které nemůžeme nikterak ovlivnit. Umožňují nám však efektivně zaměřovat
preventivní programy na rizikové skupiny.“ (Pavlová, in Papežová, a další, 2010, s. 37)
3.1.1. Pohlaví
Poruchami příjmu potravy, jak již bylo několikrát zmíněno, jsou více ohroženy ženy, oproti
mužům. Záchvaty přejídání jsou 2,5x častější u žen než u mužů a mentální anorexie a
mentální bulimie se u žen vyskytuje dokonce až 10x častěji. Pohlaví, je tedy zcela jistě
jedním z velmi rizikových faktorů. (Papežová, a další, 2010)
Nicméně provedené studie zaměřené na mužskou populaci uvádějí, že „poruchami příjmu
potravy onemocní 27 % mužů, kteří jsou homosexuálně nebo bisexuálně zaměření. Pokud
bereme v úvahu pouze bulimii, jedná se dokonce o 42 %. Je možné, že tito muži jsou
v homosexuální subkultuře vystaveni podobnému tlaku být štíhlí a krásní jako ženy ve
většinové společnosti.“ (Pavlová, in Papežová, a další, 2010, s. 37) V souvislosti s výskytem
poruch příjmu potravy u homosexuálně zaměřených mužů je nutné uvažovat o možnosti
komorbidity s poruchou pohlavní identity. (tamtéž)
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Pohlaví je tak pro svou neměnnou charakteristiku, jedním ze stálých znaků typologie
rizikových faktorů.
3.1.2. Příslušnost k etnické skupině
Poruchy příjmu potravy jsou velmi často nazírány jako nemoc „bílých“ dívek. Studie z USA
naznačují, že Afroameričanky jsou mnohem spokojenější se svým tělem než ženy bělošky a
též méně často drží diety, a to i přes to, že mají v průměru vyšší BMI3.
V této souvislosti je nutné též uvažovat o separaci a akulturaci, tedy o zážitcích odloučení a
nutnosti přizpůsobení se jiné kultuře, jako rizikovém faktoru. Toto téma je například
v České republice důležité již od devadesátých let minulého století a se vstupem do Evropské
unie se stává ještě mnohem aktuálnějším, neboť epidemiologická analýza všech osob
léčených pro poruchy příjmu potravy v ČR, prokázala několikanásobný nárůst těchto poruch,
který je v ostrém kontrastu s dostupností lékařské péče.
K jednoznačnému potvrzení etnicity jako rizikového faktoru výskytu poruch příjmu potravy je
však nutné dalších studií. (Pavlová, in Papežová, a další, 2010)
3.1.3. Věk
Nejrizikovější věk pro vznik poruch příjmu potravy je adolescence a časná dospělost.
V tomto období se zvyšuje i riziko propuknutí jiných duševních chorob. Věk se tak stává
nespecifickým rizikovým faktorem. (Pavlová, in Papežová, a další, 2010)
Pohlaví, věk a etnicita jsou, vzhledem ke své neovlivnitelnosti, velmi rizikové psychosociální
faktory predisponující poruchy příjmu potravy.
3.1.4. Riziková prostředí
Lze uvažovat o rizikových profesích tam, kde se tělo stává nástrojem obživy, jako tomu je
např. u baletek, modelek či gymnastek. Ačkoliv zatím studie neprokázali zvýšení rizika
výskytu poruch příjmu potravy u těchto profesí, lze uvažovat v té souvislosti, že jsou
přitahovány dívkami, které byly vždy enormně zaměřené na své tělo. V širším kontextu se zde
pak může vyskytovat „minimálně“ patologické nahlížení na své tělesné sebe pojetí. (Pavlová,
in Papežová, a další, 2010)

3

BMI – Body Mass Index – vyjadřuje hodnotu, kterou vypočítáme, když hmotnost v kilogramech vydělíme
výškou v metrech násobenou dvěma. (Kocourková, 2004)
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„V letech 1964 až 1969 kralovala mezi gymnastkami česká reprezentantka Věra Čáslavská.
Na olympijských hrách v Mexiku jí bylo 26 let, měřila 160 cm a vážila 54,9 kg. Měla by vůbec
nějakou šanci mezi současnými gymnastkami? Průměrná výška a váha týmu amerických
gymnastek na olympijských hrách klesla ze 160 cm a 47,5 kg v roce 1976 na 145 cm a 39,9
kg v roce 1992. Podle American College of Sports Medicine až 62 % žen ve sportech, které
kladou důraz na postavu (např. krasobruslení, gymnastika) a fyzickou výdrž, trpí poruchami
příjmu potravy.“ (Novák, 2010, s. 72)
3.2.

Biologické faktory

Vágnerová (2008, s. 468) považuje „za bilologický zákad ke vzniku poruch jídla změny
funkce hypotalamu, který je důležitý pro regulaci příjmu potravy. Tato dysfunkce se může
významnějším způsobem projevit teprve v podmínkách zvýšeného stresu. (Vzhledem k tomu
mohou sloužit jako vyvolávající mechanismy různé zátěžové faktory),“ srov. (Koutek, in
Hort, a další, 2008, s. 266) „biologická hypotéza zdůraňuje primární hypotalamickou
dysfunkci neznámé etiologie, projevující se na hypotalamo-pituitární-gonádové ose.“ 4
Uvažujeme-li v měřítku genderové odlišnosti, jistým biologickým, ale i sociokulturním
(tomuto faktoru bude věnována následující kapitola) determinantem, podílejícím se na vzniku
poruch příjmu potravy, se tak stává již samotná příslušnost k danému pohlaví. Mnohonásobně
vyšší výskyt poruch příjmu potravy mezi ženami oproti mužům (10 : 1, viz výše), jakoby
předurčoval, že příslušnost k tomuto pohlaví zvyšuje riziko menší odolnosti a následnému
propuknutí nemoci.
Spojitost s tímto jevem lze nalézt v odlišném vnímání proměny vlastního těla mezi chlapci a
dívkami v období pubescence, kdy mužské tělo provázejí změny spíše očekávané, tedy nárůst
svalové hmoty, naproti tomu dívka doposud útlá a bez sekundárních pohlavních znaků, se
začíná zaoblovat v oblasti boků, stehen, břicha, tedy v těch „rizikových“ partiích, na které
jsou následně cílené redukční diety. Rozdílnost v místě i kvantitě ukládání tukových vrstev,
mezi mužským a ženským tělem pak dokresluje skutečnost, proč se ženy stávají náchylnější
k nespokojenosti se svým tělem a častěji se uchylují k redukcím hmotnosti i takovou formou,
jakou je porucha příjmu potravy. „Podle některých autorů jedním z etiologických faktorů
vzniku onemocnění je strach z dospělosti a obava z přijetí dospělé mateřské role. Nezřídka se

4

Pro lidský organismus je důležitou složkou „bílkovina leptin, která se váže na specifické receptory
v hypotalamu a vede jak k omezení příjmu jídla, tak ke zvýšení výdeje energie. Může dojít ke geneticky
podmíněné poruše příslušných receptorů, event. k narušení tvorby této bílkoviny.“ (Vágnerová, 2008, s. 470)
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proto první příznaky objeví po menarche a se začátkem rozvoje sekundárních pohlavních
znaků.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 266) Počátky propuknutí nemoci tak můžeme
spatřovat zejména v tomto období rané adolescence, které klade zvýšené nároky na osobnost
daného jedince.
3.3.

Sociokulturní vlivy

„Mentální anorexie bývá považována za nemoc středních a vyšších sociálních vrstev. Svoji
roli v tom jistě sehrály některé známé osobnosti, jako například manželka rakouského císaře
Františka Josefa I. Alžběta Rakouská, známá jako Sisi, herečka Audrey Hepburnová nebo
zpěvačka Karen Carpenterová, o modelkách raději nemluvě. Dieta je přepych, a tak není
divu, že jejími prvními oběťmi byly dívky z vyšších sociálních vrstev. Svět se ale změnil a
tělesná vyhublost se stala významnou hodnotou i pro nižší socioekonomické vrstvy, jiné rasy a
kultury.“ (Krch, 2010, s. 57)
Krása současnosti se vyznačuje změnou pojetí chápání ženské nahoty, strastiplnou cestou,
kterou musela ujít od zbožného uctívání a svatosti, až po opovrhování, násilí a vulgaritu porno
průmyslu. Současnost se nevyznačuje však jen krásou erotickou, krásou obnaženou, krásou
bez studu.
Současná doba klade na společnost neúměrný tlak v podobě nemožnosti dosažení diktovaného
proporčního ideálu krásy. Bylo by mylné domnívat se, že tomuto tlaku jsou vystaveny pouze
ženy. Ideál krásy je masmédii agresivně vnucován nejen mužům, ale především dětem a
dospívající mládeži, v čemž spočívá velké riziko ohroženosti této populace v „přirozeném“
vývoji přijetí vlastního těla v období dospívání.
V adolescenci „se dotváří identita jedince, pro něhož má velký význam jeho tělo a zevnějšek;
fyzická krása a síla bývají důležitými součástmi sebepojetí. V současné době jsou pro
dospívající mládež významným faktorem pro formování sebevědomí také módní a kulturní
vlivy, které mnohdy oslavují nadměrnou štíhlost jako lehce dosažitelný ideál. Zdrojem tohoto
přesvědčení je všudypřítomná reklama, prostředek vychvalování, doporučování, nabízení,
které napomáhá prodeji zboží a služeb. Vliv médií na děti a adolescenty je značný; podle
studie Masarykovy univerzity internet používá 90 % studentů středních škol ve věku 12 – 20
let, přičemž 58 % z nich si na internetu ověřuje své normy, hodnoty, postoje a názory. Mládež
od 10 do 18 let sleduje televizi až 120 minut denně, okolo 11 % z doby strávené před
obrazovkou zaujímají reklamy. Častým zdrojem sebehodnocení dětí a adolescentů je srovnání
s účastnicemi společensky i ekonomicky oceňovaných soutěží „miss“, kterých se v ČR mohou
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účastnit dívky od 8 let. Pacientky s poruchami příjmu potravy obvykle popírají vědomé
přijímání reklamních vzorů, ale jejich přítomnost je zjevná v jídelních zvycích, kde přesně
kopírují reklamou ukázané „zdravé“ prvky moderního životního stylu.“ (Uhlíková, 2007, s.
12 - 13)
„Podle teorie učení jsou poruchy příjmu potravy považovány za nepřiměřenou reakci na
aktuální sociokulturní normu. Může jít o důsledek vlivu mediálně prezentovaných vzorů,
zdůrazňujících štíhlost jako ideál krásy a předpoklad sociálního úspěchu, i takto prezentovaný
postoj k jídlu, s důrazem na diety a cvičení. Nadbytek potravin deformoval pudovou potřebu
nasytit se v souladu se signály vlastního těla, v současné západní společnosti se omezování
jídla stalo symbolem příslušnosti k určité společenské vrstvě.“ (Vágnerová, 2008, s. 470)
Tlak médií na tělo ženy je však neúměrně agresivnější než obdobný tlak na muže. Studie,
které se zabývaly zobrazením obou pohlaví, zjistily, že muži a ženy jsou zobrazováni výrazně
odlišným způsobem, pokud jde o tělesnou hmotnost. Ženy jsou mediálně prezentovány
abnormálně štíhlé, zatímco mužům je ponechána „normální“, tedy realitě odpovídající tělesná
hmotnost. (Fialová, 2001)
Jak vyplývá z provedeného výzkumného šetření (Miškocová, 1999 pod vedením Dr. Fialové)
z roku 1999, „média přinášejí dostatek informací v souvislosti s korekcí postavy, ale jejich
značnou část tvoří reklamy, jejichž cílem je nabídnout a prodat zboží a tomu odpovídá i obsah
sdělení, který se omezuje na chválu, či konstatování pro prodej důležitých jevů, ale jiné
informace mohou být v těchto případech záměrně zamlčeny. Chyby v některých článcích jsou
způsobeny nedostatečnou kvalifikací autora, který někdy téma přebírá z jiných zdrojů, a
protože sám není odborníkem, neorientuje se v něm vždy správně.“ (Fialová, 2001, s 201)5
Ataky průmyslových a farmaceutických lobby diktující nutnost formování postavy, jsou již
běžnou součástí našich životů.
Naše kultura nás naučila obdivovat to, co je nám médii obdivovat nařízeno. Tyto informace
pak přijímáme jako normální a standardní a nepřemýšlíme o nich. Média nám vštěpují, že
ženy, takové jaké jsou, nejsou dost dobré. Toto přesvědčení, ke kterému dospěje v průběhu
svého života většina žen, je výsledkem zespolečenšťování, kterému napomáhá zkreslené a
primitivní poselství médií: Kupujte výrobky, utrácejte peníze, vyzkoušejte zázrak, který vás
5

Domníváme se, že by stálo za úvahu, téměř po patnácti letech, tento výzkum zopakovat a srovnat kvalitu
prezentovaných informací předkládaných médii dnes, s výsledky výše uvedeného výzkumu z roku 1999.
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zcela změní. Tato jasná a direktivní poselství nás atakují každý den a chce-li být žena uznána,
musí se měnit, tvarovat, redukovat a odstraňovat dle nejnovějších trendů, i za cenu toho, že
výsledným produktem již nebude ona sama. Tlak médií nás nutí věřit tomu, že být štíhlý,
rovná se být inteligentní, uznávaný, přitažlivý a pochopitelně zdravý. Ačkoliv nejsou tato
dogmata pravdivá, nedochází k jejich zpochybňování širokou veřejností. Prohlubuje se tak
rozdíl mezi tím, jací bychom měli být a tím, jací jsme, neboť v našich myslích se pomalu a
nenápadně usazuje mýtus dokonalého těla. (Fialová, 2001)
„Ačkoliv je atkuální vzor krásy pro většinu populace nedostupný, dívky i mladé ženy o něj
neustále usilují. Sociokulturní norma vymezuje dosažení co nejvyššího stupně atraktivity jako
úkol, který je třeba zvládnout. V tomto směru existuje v současné společnosti tendence
k uniformitě: žádoucí je to, co se nejvíce přibližuje ideálu.“ (Vágnerová, 2008, s. 465)
„Ve společnosti, kde je propagován kult štíhlého a zdravého těla, vzniká velký rozpor mezi
skutečným tělem a tělesným ideálem nastaveným společností. Kdo jsem a za koho se
považujeme, je ovlivněno kulturou, ve které jsme vyrostli, i se sociálním prostředím, v němž se
momentálně nacházíme. Hnací silou je potřeba někam náležet a s tímto sociálním prostředím
se identifikovat. A právě tělo slouží jako prostředek propojení nás samotných se světem, je
nástrojem komunikace, vyjadřuje naše postavení, emoce, odráží naše myšlenky a chování ve
veřejné podobě. Tělo je něco, co lze pozorovat a hodnotit. Mýtus dokonalého těla v nás
logicky vyvolává pocity studu, méněcennosti a nedokonalosti. Ovlivňuje tedy představy o
našem těle, chápání našeho já a celkovou sebeúctu.“ (Anabell, 2006, s. 6)
3.4.

Osobnostní, emocionální a psychologické faktory

Mezi osobnostní vlastnosti, které se podílejí na vzniku onemocnění, patří zejména:
perfekcionizmus, úzkostnost, puritánství a sklony k asketismu, zranitelnost, závislost,
sebekritičnost, nestálost a impulzivitu. U pacientů se též ve velké míře objevuje hraniční
porucha osobnosti, ačkoliv ne u všech jsou naplněna všechna její kritéria.

Při vzniku

onemocnění hraje velkou roli zejména závažnost stresové situace, momentální schopnost na
tuto situaci reagovat a vyrovnat se s ní. (Papežová, 2003) Vágnerová (2008, s. 475) též
zmiňuje „nízké sebehodnocení daného jedince, nejsitotu a závislost na názoru jiných lidí.“
Temperament a emocionalita jsou právem zařazovány mezi mnohé rizikové faktory
podílející se na vzniku a průběhu poruch pířjmu potravy. „Ačkoliv je nepravděpodobné, že
negativní emocionalita vede k poruchám příjmu potravy, zátěž a negativní nálada jsou často
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uváděným předcházejícím či doprovodným jevem poruch příjmu potravy. Expozice obrazům
štíhlých žen v médiích je u žen spojena s pocity deprese, zlosti nebo tělesné nespokojenosti.
Vysoká úroveň negativní emocionality je u adolescentních dívek příčinou častějšího
pociťování tělesné nespokojenosti a pokusům přizpůsobit se ideálu štíhlosti. U chlapců je
negativní emocionalita výhradně zdrojem snahy o vylepšení postavy. Noles, Cash a Winstead
zjistili, že depresivní ženy a muži udávali nižší spokojenost se svými těly a pokládali se
v průměru za méně atraktivní než nedepresinví účastníci výzkumu.“ (Novák, 2010, s. 18-19)
„Tváří v tvář emocionálním problémům a krizi identity v adolescenci propukají u některých
dívek, ale i chlapců, poruchy příjmu potravy, které lze popsat také jako narušení sebevědomí,
sebeorganizace, seberegulace, tedy jako ztrátu kontroly nad sebou. Zaměření pozornosti na
váhu, postavu a jídlo skýtá naději na opětovné nalezení kontroly a jistoty. Sebeovládání
formou kontroly vlastní tělesnosti nakonec žádnou kontrolou není, úpěnlivá snaha udržet
kontrolu nad tělem ústí do naprosté závislosti. Obsedantní zaměření na ztrátu váhy a
strategie k tomu určené poskytují omezenou a zřejmě schůdnou cestu, jak usměrnit krizi
identity a vyhnout se hlubším otázkám: Žena totiž, „nachází maladaptivní řešení svého
utrpení, zmatenosti a pocitu nedostatečnosti identifikací sebe sama se svojí váhou.“ (Novák,
2010, s. 19-20)
„Štíhlost je“ tak „považována za výsledek úspěšné sebekontroly, bez ohledu na to, jak jí
bylo dosaženo.“ (Papežová, 2003, s. 19)
3.5.

Rodinné a genetické faktory

„Samotný výskyt poruchy příjmu potravy je v rodinném kontextu nejbližších příbuzných
ženského pohlaví považován za významný rizikový faktor. Výskyt anorexie mezi sourozenci
nemocných je uváděn v rozmezí 3 - 10 %. Mezi matkami anorektiček se nevhodné jídelní a
dietní postoje mohou vykytovat ještě častěji. Mnoho dietujících dívek uvádí, že ve stejnou
dobu jako ony držela dietu i jejich matka.“ (Krch, 2010, s. 63) Dle Papežové (2000) existuje
reálné genetické riziko výskytu poruch příjmu potravy v rámci jedné rodiny, kdy poruchou
mohou trpět např. matka, babička, teta či dcera. „Není tak výjimkou, že anorexii mají dvě
sestry a zvýšená až abnormální pozornost jídlu a postavě se objevuje v několika
generacích.“ (Papežová, 2003, s. 22)
Rizikovost výskytu onemocnění mezi sourozenci zmiňuje i Koutek (in Hort, a další, 2008, s.
266), když uvádí, že „možné genetické predispozice lze vystopavat ve vyšším riziku
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onemocnění pro sourozence (6 %), vy vyšší konkordanci u jednovaječných oproti
dvouvaječným dvojčatům.“
„Podle literatury tvoří genetický podíl 50 – 90 % při vzniku anorexie a 35 – 83 % u bulimia
nervosa. U geneticky zranitelnějších lidí může rodinná dispozice spočívat v dědění některých
povahových rysů (například úzkosntých, citlivých na stres), které jsou pro vznik onemocnění
rizikové. Příbuzné ženského pohlaví jsou v největším riziku.“ (Papežová, 2003, s. 21).
V rodinách bulimických pacientek, jak uvádí Papežová (2003) dále, byl častěji pozorován
výskyt depresivních problémů, závislostí, alkoholismu či negativní a zraňující zkušenosti
z dětství nebo před vznikem onemocnění. Koutek (in Hort, a další, 2008) k výše již uvedeným
doplňuje výskyt afektivních poruch a Novák (2010, s. 24) pak ještě přidává „nedostatečnou
komunikaci v rodině, chybějící rodičovskou péči, nízké očekávání rodičů, sexuální a fyzické
zneužívání, malou otevřenost při diskutování mezi členy rodiny, současný výskyt absence
rodičovské kontroly a láskyplného vztahu k dítěti, nízkou uspořádanost a nízkou nezávislost“,
jako další rizikové faktory objevující se v rodinách pacientů s poruchami příjmu potravy.
Výchovný vliv rodiny, převážně pak výchovné a emoční působení matky na dceru, je
z vývojového hlediska základním pilířem utváření osobnostního profilu jedince. Papežová a
kol. (in Raboch, a další, 2002, s. 166) uvádí, že „podle Bruchové (1973), pacientky
s poruchami příjmu potravy mají problém s diferenciací vjemů z vnitřních tělesných funkcí a
jejich kontrolou. Vývojově se dítě učí od matky odlišit nutriční potřeby a pocity hladu od
ostatního napětí a potřeb. Neadekvátní reakce matky na potřeby dítěte mohou vést
k nedostatečné kontrole nad vlastním tělem v dospělosti. Necitlivost k tělesným potřebám
ovlivňuje vývoj vztahu k sobě, vede ke změnám v percepci, jako je vidíme u sebepoškozujících
se hraničních pacientů i poruch příjmu potravy (Orbach et al. 2001).“
„Období pochybností o svém zevnějšku zažije v dospívání téměř každý. Riziko patologického
vztahu k vlastnímu tělu (a tím i k jídlu jako významnému prostředku jeho ovlivnění) zvyšují
negativní sociální reakce, vysmívání pro tloušťku, neúspěšnost a nízký sociální status, který je
nesprávně a generalizovaně interpretován jako důsledek tělesné odlišnosti.“ (Vágnerová,
2008, s. 464)
„Rodina může být také nahlížena jako zprostředkovatel kulturních hodnot, které se
spolupodílí na utváření očekávání a sebehodnocení. Z hlediska vzniku poruchy příjmu
potravy je zvláště významná role rodiny při formování konceptu úspěchu, krásy a představy o
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vlastním těle, při vytváření jídelních a pohybových návyků a životního stylu a v neposlední
řadě i při formování představy o nezbytné míře spoluúčasti při utváření vlastního osudu a
řešení problémů.“ (Krch, 2010, s. 63) Papežová (2003) pak shodně přisuzuje důležitost vlivu
rodiny pacientek s poruchou příjmu potravy na utváření správných stravovacích návyků,
dodržování jídelního řádu s ohledem na nejrůznější dietetická omezení, např. vlivem
onemocnění diabetem.
„Rodiny postižených dívek bývají často, nikoli vždy, zaměřené na pracovní výkon a úspěch,
s tendencí konflikty spíše zastírat než otevřeně řešit.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 266),
což ve svém důsledku může značně zkomplikovat včasné diagnostikování onemocnění a
průběh dalšího léčebného a terapeutického procesu.
Ačkoliv nám odborná literatura udává značně velký počet možných rodinných konstelací
podílejících se na vzniku poruchy příjmu potravy, doposud nebyla spolehlivě popsána
„typická“ rodina s výskytem těchto poruch. Jak uvádí Novák (2010, s. 24), „Killian rozlišuje
3 hlavní subtypy bulimické rodiny: dokonalou rodinu, přehnaně ochranitelskou a
chaotickou“, což s výčtem výše uvedených rizikových faktorů v oblasti duševního zdraví,
rodinných poměrů a sociálního statutu dokresluje možné souvislosti a příčiny podílející se na
vzniku těchto poruch. Vliv rodiny je tak do značné míry odpovědný nejen za vznik a průběh
nemoci, ale nezanedbatelnou měrou se též podílí na úspěšnosti léčby.
3.6.

Stres, traumata a disociace

„Vliv stresu a onemocnění je zkoumán od starověku. Jedním z přínosů 20. století je rozlišení
na obecné a specifické aspekty stresu. Stresory a odpovědi na ně (individuální vnímání
významu životní události, adaptační schopnosti, behaviorální vzorce, vliv na různé tělesné
systémy) jsou měřeny různým způsobem. Rozlišujeme odpovědi na akutní a chronický stres, na
distres a eustres a na aktuální a vývojový stres. Stres může jedince mobilizovat a vést
k signifikantnímu zvýšení katecholaminů nebo být vnímán jako nepřekonatelný, vést
k podřízenému chování. Reakce na neúnosnou duševní bolest v důsledku emočního či
fyzického traumatu může vést i k disociativním jevům (desintegraci jednotlivých funkcí
mozku).“ (Papežová, Yamamotová, Vurmová, in Raboch, a další, 2002, s. 166)
Odborná literatura nabízí přehled mnoha životních osobních stresových a traumatizujících
událostí spolupodílejících se na vzniku poruch příjmu potravy jako primární diagnózy. Zcela
jistě mezi ně patří zneužívání, ať už psychické či fyzické, citová deprivace v dětství a
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dospívání, tragické situace spojené s úmrtím v rodině, přílišné zaměření na výkon,
nereálná očekávání, frustrace, deprivace, stres, konflikt, posttraumatická stresová
porucha, syndrom vyhoření a v neposlední řadě deprese, úzkostnost a nízká sebeúcta.
„Podle jedné studie, zveřejněné v International Journal of Eating Disorders (Mezinárodní
časopis o poruchách příjmu potravy) v dubnu 1995, trpí většina anorektiček přibližně pět let
před nástupem nemoci dětskými úzkostnými stavy (Hornbacher, 1998).“ (Holubová, 2011,
s. 19)
Poruchy příjmu potravy jsou zařazeny mezi psychosomatické poruchy, existuje tedy
příčinná souvislost mezi duševním stavem jedince promítajícím se do jeho tělesného stavu.
Stres a traumata však nemusí být pouze příčinou vzniku poruchy příjmu potravy, stávají se i
jejím důsledkem a dotyčný se tak ocitá v bludném kruhu. Potřeba příjmu potravy patří mezi
základní biologické potřeby a její dlouhodobé chybění či nedostatek, projevující se v obou
složkách (fyzické i psychické), pak nezadržitelně vede k základní deprivaci, což nemoc jako
takovou udržuje a samotný průběh a prognózu onemocnění velmi komplikuje.
Tvrzeními, že „stres častěji postihuje jedince s porušenými adaptačními schopnostmi“ a že
„pro vznik jídelní patologie hrají roli některé reakce na aktuální i vývojový stres: reakce
bezmocnosti a vyhýbavé chování u AN a tendence neustále se k problému vracet (ruminovat)
u bulimických pacientek. Trauma, intenzivní, závažný stres, který pro většinu lidí, významně
přesahuje běžnou lidskou zkušenost, vede u některých lidí k rozvoji posttraumatické stresové
poruch, u jiných k depresivní či úzkostné reakci a u některých k poruchám příjmu potravy,“
autorky Papežová, Yamamotová, Vurmová (in Raboch, a další, 2002, s. 166) dokládají
nutnost přítomnosti osbonostních rizikových faktorů podílejících se na možnosti vzniku
stresu či traumatu s následnou inklinací k propuknutí poruchy příjmu potravy.
„Poruchy příjmu potravy“ tak „slouží jako zoufalý pokus regulovat zahlcující pocit a
konstruovat smysluplný pocit sebe sama, když se jedinci nedostává podpory z vnějšího okolí.
Podobně bylo onemocnění pokládáno za způsob mechanismu zvládání (coping) u žen, které si
neosvojily konstruktivní způsoby zvládání osobních krizí.“ (Novák, 2010, s. 17)
Na závěr kapitoly si dovolujeme uvést přehlednou tabulku s uvedením nejen těch faktorů,
které onemocnění predisponují, a kterým jsme se v této kapitole podrobněji věnovali, ale i
těch neméně důležitých, tedy faktorů, které nemoc spouští a v neposlední řadě faktorů nemoc
udržujících.
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Tabulka č. 1: Faktory predisponující, spouštěcí a udržující onemocnění (dle Shawa a Raje, 1984), převzato
z (Koutek, in Hort, 2008, s. 267)

Faktory predisponující, spouštěcí a udržující
Faktory
predisponující
individuální
rodinné
sociokulturní

Faktory spouštěcí

Faktory udržující

separace a ztráta
narušení rodinné rovnováhy
změna v nárocích prostředí
ohrožující ztráta sebevědomí
specifické požadavky vývojových
období (např. puberta)

syndrom hladovění
zvracení
změny v endokrinní oblasti
percepční poruchy
oslabené ego-fungování
neřešené predispoziční faktory
sekundární zisk
sociokulturní zaujetí štíhlostí
iatrogenní faktory

4. JAK ROZPOZNAT PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
V kontextu výše uvedeného nezbývá než konstatovat, že rozpoznat obecně příznaky poruch
příjmu potravy, převážně ty včasné, které jsou i blízkému okolí určitou dobu latentní, není pro
laickou veřejnost jednoduché. V souvislosti sociokulturního společenského rozpoložení, kdy
liknavost, lhostejnost a arogance široké společnosti neumožňuje v rámci anonymity (nejen
městských aglomerací, ale i sousedských a rodinných vztahů) účast na širší společenské
sounáležitosti, je k „povinnosti“ včasné laické „diagnostiky“ poruch příjmu potravy
předurčena skupina osob rizikové populaci, náchylné k onemocnění, nejbližší, tedy v prvé
řadě rodina a pedagogové, na které by měla být cíleně směřována nutnost participace na
primární prevenci, neboť jsou to právě oni, kteří s dotyčnými tráví nejvíce společného času
(hned vedle rodiny) a mají tak jedinečnou příležitost všimnout si nápadných změn tělesných,
ale i psychických.
Mentální anorexie i mentální bulimie mají velmi mnoho společných znaků a je proto velmi
těžké, zvláště v jejich počátku, je od sebe odlišit. Jak již bylo výše zmíněno, jedna forma
poruchy mnohdy přechází v druhou, případně se střídají a graduje jejich převažující
symptomatika, ale pro následnou intervenci je vždy nezbytně nutné obecně poruchy příjmu
potravy včas rozpoznat a až v následujícím kroku se zabývat tím, o kterou z nich se jedná.
Přesná diagnostika a návrh léčebného postupu, je zcela v kompetenci lékařů.
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4.1.

Jak rozpoznat mentální anorexii

V představách široké veřejnosti se synonymem mentální anorexie stala hubená až na kost
vychrtlá ženská postava za současné eliminace dalších příznaků. Je však nutné dostatečně
informovat o tom, že právě abnormální vychrtlost již není prvotním určujícím znakem
onemocnění, ale již jeho destruktivním následkem v pokročilé fázi. Prvotní latentní příznaky
onemocnění nejsou ani blízkému okolí pacientů dlouho zřetelné, neboť se často odehrávají a
manifestují skrze niterné a intimní změny dotčených osob. Není samozřejmě možné
jednoznačně určit, které příznaky lze detekovat v rámci rodiny, a které je schopen rozpoznat
dostatečně informovaný vs. neinformovaný pedagogický sbor. Včasná a správná diagnostika
umožňující odlišení poruchy příjmu potravy od jiné duševní poruchy je tak klíčová pro
léčebně terapeutický postup.
Krch (2010, s. 29) shrnuje následující příznaky mentální anorexie:
 „Mění se jídelníček, z něhož mizí nejprve jídla, která jsou považována za energeticky
příliš vydatná nebo „nezdravá.“ Anorektičky nejprve vynechávají sladkosti a tučná
jídla. Zákaz je postupně rozšiřován na další jídla, jako je bílé pečivo, knedlíky, maso,
přílohy…, až nakonec zbudou jen dietní „light“ potraviny nebo jídla, která si samy
připravují.
 Mění se jídelní režim. Nemocné si důsledně neberou nic, co by bylo „navíc“, pod
různými záminkami mizí i hlavní jídla.
 Jídelní změny jsou dodržovány se stále větší důsledností a obhajovány se stále větší
rafinovaností. Na jídlo najednou není čas ani chuť, přibývá výmluv a manipulací
kolem jídla. Anorektičky ráno uvádí, že nejsou zvyklé jíst, nebo že nemají čas, a večer
jsou většinou už po večeři.
 Při jídle se úzkostlivě srovnávají s ostatními, vyžadují, aby měly co nejméně. Často
hodně žvýkají žvýkačky, uždibují a kouří.
 Mění se jejich jídelní tempo a chování. Jedí velmi pomalu a obřadně, v jídle se
nimrají, dlouho si je prohlížejí, vybírají, co nesnědí, potraviny si dělí na miniaturní
kousky, jídlo jim trvá tak dlouho, že se pak opravdu nestihnou najíst. Trvají na tom, že
si musí jídlo „vychutnat“ nebo „jíst v klidu“, což znamená, že například ujídají jeden
malý jogurt miniaturní lžičkou 20 minut.
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 Mění se jejich chuť, někdy hodně solí, pijí kávu a snadno se jim udělá po něčem
špatně. Někdy hodně pijí (zapíjejí tak hlad), jindy nepijí vůbec, až jim hrozí
dehydratace.
 Vyhýbají se jídlu ve společnosti, přecitlivěle reagují na to, když je někdo sleduje při
jídle nebo například mlaská. Připravují si pro sebe jiné, méně vydatné jídlo. Když jedí,
vypadají napjatě, strnule a vyděšeně. Snadno se cítí přejedené a mluví o tom, kolik
toho snědly. Jablka jsou najednou obrovská a rohlík se nedá sníst, jak je vydatný.
 Často vzrůstá jejich aktivita, neustále někde pobíhají, mají potřebu něco dělat, chtějí
si „dát do těla“, zpotit se. Dokážou například chodit mnohakilometrové vzdálenosti
pěšky, posilovat několik hodin nebo být při cvičení v neprodyšném oblečení.
Nedokážou se uvolnit a jen tak sedět. Zhoršuje se jejich schopnost soustředit se na
učení. S rostoucí podvýživou může přijít únava, apatie a vyčerpanost.
 Příliš se zaobírají svojí postavou a tělesnou hmotností. Postávají před zrcadlem a
neustále se váží, nebo se naopak váze se strachem vyhýbají. Zahalují se do volných
šatů, nebo naopak nosí oblečení, které umožňuje předvádět jejich plochou a vyhublou
postavu. Často mluví o jídle, nebo se naopak této tematice přehnaně vyhýbají.
 Ze zdravotních obtíží se nejprve objevuje zácpa, porucha menstruačního cyklu a
zimomřivost. Vypadávají jim vlasy, kazí se jim pleť a po těle se jim objevují jemné
chloupky.
 První zhubnutí je zpravidla spojeno se vzrůstem sebevědomí a zlepšením nálady.
V této době bývají nemocné velmi aktivní a společenské. Postupně se však soustřeďují
stále více na sebe, svoje tělo a jídlo.
 Začínají se vyhýbat přátelům i rodině, uzavírají se do sebe. Vzrůstá jejich
přecitlivělost a podrážděnost, zhoršuje se jim nálada.
 Na tlak donutit je jíst reagují anorektičky většinou kategorickým odporem a někdy až
hysterií. Vyhrožují, emočně vydírají a na každý argument mají svoje protiargumenty.
Dokážou hodiny mluvit o tom, jak se cítí nafouklé, probírat jídelníček a svoje pocity.
Když jsou nuceny jíst, snaží se podvádět. Někdy podvádějí také proto, aby „uklidnily“
rodiče a svoje okolí a demonstrovaly snahu se léčit.“
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V odborné literatuře shledáváme další projevy, jako např. „obliba ve vegetariánství a
makrobiotice, zneužívání anorektik, laxantií a diuretik, četnost excesivního cvičení, které má
až nutkavý charakter, ztráta zájmu o okolí kromě školního výkonu, zvýšená dráždivost.
Průvodním příznakem onemocnění je rovněž porucha tělového schématu. Pacientka má i
přes extrémní vyhublost pocit, že je nadále velmi silná, a proto nutí dále drže dietu. Dívky
velmi často verbalizují strach z toho, že pokud by alespoň trochu přibraly, přírůstek váhy by
se nezastavil a pokračoval by do extrémní obezity. V dalším průběhu dochází v rámci
odmítání jídla ke konfliktům s rodiči, kdy se rodiče snaží dceru do jídla nutit. Vztahy v rodině
se sekundárně dramaticky zhoršují.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 265). Vágnerová
(2008, s. 471) pak uvádí, že „název poruchy není správný, protože přinejmenším v počáteční
fázi nejde o nechutenství. Cílem je ovládnout pocit hladu a tím si potvrdit vlastní sílu. Vytváří
se závislost na pocitu hladu, který je důkazem, že netloustne.“ Jako další prostředky udržení
váhy používají pacienti projímadla či vyprovokované zvracení, popř. „v důsledku
hladovění a silné podvýživy dochází ke vzniku mnoha různých somatických potíží, kdy některé
z nich jsou natolik nápadné, že slouží jako signál závažnosti ohrožení a jsou impulzem
k návštěvě lékaře (např. ztráta menstruace, narušení termoregulace a snížení imunity).
V krajním případě může být ohrožen i život pacienta.“ (tamtéž)
Anorektičtí pacienti tak vlivem duševních osobnostních změn přicházejí o sociální kontakty
svých vrstevníků, se kterými je již nepojí žádné společné zájmy, neboť jejich výsadní starostí
se stává pouze starost o sebe sama. Klíčovým zájmem tak pro ně zůstává pouze a jedině
hubnutí, vše ostatní postrádá smysl i význam. (Vágnerová, 2008)
Krch (2010) poukazuje na to, že pokud se vyskytne několik výše uvedených příznaků
současně, je nutné se co nejrychleji vrátit k obvyklým stravovacím návykům, případně
vyhledat odbornou pomoc.
Popření a devalvace závažnosti problému jsou dalšími určujícími znaky probíhajícího
onemocnění. Anorektičky nepřipouští sobě ani svému okolí jakékoli pochybnosti o tom, že
vše je v naprostém pořádku, že žádný problém v oblasti stravování neexistuje a proto není
důvod k jeho řešení. Současně jejich stav zajišťuje a zvyšuje pozornost jejich bezprostředního
okolí, na níž se stávají čím dál více závislé, což s sebou přináší určité zisky, jejichž ztráta by
mohla být nepříjemná, a tak se role „opečovávaného pacienta“, „trpícího chudáka“ závislého
na svém okolí stává výhodnou. (Krch, 2010)
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Analýzou uvedených příznaků lze přisoudit důležitost zvláště rodinnému a pedagogickému
pozorování a klást tak důraz na nutnost informovanosti v oblasti poruch příjmu potravy
na úrovni plošné a cílené primární prevence v souvislosti zkvalitňování jejich schopností
na poli rozpoznání časných příznaků těchto poruch.
4.2.

Jak rozpoznat mentální bulimii

„Rozvoj mentální bulimie bývá plynulý, nemocní se postupně dostávají do stadia, kdy choroba
začíná silně narušovat jejich život a vede k různým somatickým poruchám (obvykle méně
závažným než u mentální anorexie). V tomto období se již nedovedou normálně najíst, buď
hladoví, nebo se přecpou. Obvykle jedí tajně a v ústraní se také zbavují snědeného jídla,
protože se za své chování stydí. Jejich hmotnost často značně kolísá, v závislosti na aktuální
fázi onemocnění.“ (Vágnerová, 2008, s. 477), srov. Koutek (in Hort, a další, 2008, s. 272)
„hmotnost dosti často nápadně fluktuuje, může stagnovat, stoupat i klesat, v závislosti na
množství požitého jídla a častosti zvracení.“
Průběh a prognóza onemocnění může vykazovat, dle Vágnerové (2008), značné odlišnosti a
to zejména tehdy, přejde-li klinicky závažné onemocnění vlivem rizikových faktorů, jako je
např. osobnost nemocných, premorbidně nízká sebeúcta či snížená tolerance k zátěži, do
chronického stadia. Určitou rizikovost lze též spatřovat v oblasti narušené sebekontroly,
zneužívání alkoholu, léků či drog.
„Pro mentální bulimii jsou charakteristické záchvaty „vlčího“ hladu, při nichž je postižený
schopen sníst najednou obrovské dávky jídla. Nejčastější průběh během dne je, že pacientka
ráno a v poledne hladoví, snaží se udržet jídlo a svou váhu pod kontrolou. Odpoledne či
navečer tyto kontroly selžou a ona se přejí. Přejedení může být obrovské, jde o
mnohonásobky doporučeného příjmu potravy. Často pacientka sní prakticky všechno, co je
v lednici k dispozici pro celou rodinu. Jde též mnohdy o velmi neobvyklé kombinace jídel.
Typicky následují výrazné pocity viny.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 272) Koutek
(tamtéž) dále popisuje typické následky jednání vyvolaného vinou z vlastního selhání.
Jedná se o téměř okamžitě uměle vyvolané zvracení, nejčastěji prsty či lžící. Ačkoliv toto
počínání nemusí být zprvu snadné, postupem času se stane spontánním a pacientky tak
mohou zvracet i několikrát denně, aniž by si to vědomě přály. „Postupně se rozvine typický
kruh, na jehož počátku je náhlý záchvat hladu s přejedením, potom pocity viny, které vedou ke
zvracení. Následuje pocit opětovného selhání a po určité době nové přejedení. Tento cyklus se
může během dne opakovat vícekrát. V některých případech nemusí po přejedení následovat
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zvracení, které je nejčastější, ale mohou být zneužívána laxativa nebo po přejedení můpže
následovat excesivní cvičení. Častá je emoční labilita a depresivní prožívání, které může
vést k suicidálnímu jednání. Nezřídka se můžeme u těchto pacientek setkat s krádežemi
jídla, případně peněz k opatření si potravy, se zneužíváním drog, alkoholu nebo léků.“
(tamtéž, s. 273), srov. Vágnerová (2008, s. 475) „záchvaty přejídání bývají doprovázeny
stejně nutkavou tendencí zbavit se požité potravy co nejrychleji a jakýmkoli způsobem, že
strach ze ztloustnutí v důsledku nadměrného množství zkonzumovaného jídla vede k použití
násilných a nefyziologických prostředků, např. vyvolání zvracení, užití projímadel a
následnému hladovění.“
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4.3.

Srovnání projevů mentální anorexie a mentální bulimie

Tabulka č. 2: Srovnání projevů mentální anorexie a mentální bulimie (převzato z Holubová, 2011, s. 20)

Mentální anorexie

Mentální bulimie

Oba syndromy

90-95% -ženy mladší

více než 80%- ženy
starší

Přibývá s vyšším
socioekonomickým
statusem.

Asi 1-3% dívek
dosažením 20. roku
vykazuje klinické
symptomy.

5-13% studentek
vysokých škol
vykazuje klinické
symptomy.

Průběh nemoci

Časté změny na
chronickou mentální
anorexii.

Vzácné změny na
chronickou mentální
bulimii.

Tělesná
hmotnost

Pod 80% ideální
hmotnosti.

Váha v normě, nebo
jen mírně snížená.

Menstruace

Chybí

Nepravidelná nebo
chybí.

Chování

Nutkavé

Hysterické

Méně si uvědomují
svůj problém.

Silně si uvědomují
psychickou
narušenost.

Strach ze
ztloustnutí, díky
očekávané ztrátě
kontroly při jídle.

Strach ze
ztloustnutí, díky
skutečné ztrátě
kontroly při jídle.

Epidemiologie

Posedlost jídlem,
hmotností,
sebeobviňování,
společensky
izolované,dysforické.
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4.4.

Klinické následky poruch příjmu potravy
4.4.1. Akutní metabolické komplikace

Jedná se zejména o sekundární následky nutriční nedostatečnosti, indukovaného zvracení,
zneužívání léků a projímadel. Ve svém důsledku však tyto akutní komplikace mohou samy
postiženého ohrozit na životě, proto jsou tyto komplikace považovány za vůbec nejzávažnější.
Prvním příznakem narušení rovnováhy vnitřního prostředí organismu zpravidla bývá
dehydratace, která ve své extrémní podobě ohrožuje pacienta srdeční zástavou a náhlým
úmrtím. Nevyvážený nutriční příjem dále ohrožuje činnost orgánů s vnitřní sekrecí a
ovlivňuje řadu dalších metabolických a hormonálních dějů. (Kocourková, a další, 1997)
Mentální anorexii dále provází chronické zpomalení střevní peristaltiky, jako důsledek
nedostatku nestravitelných balastních látek neboli vlákniny. Tím, že se střeva pravidelně
nevyprazdňují, shromažďují se v nich jedovaté zplodiny látkové přeměny, v jejichž důsledku
vzniká lehká autointoxikace organismu doprovázená bolestmi hlavy, nadýmáním a kožními
abscesy. (Holubová, 2011)
Tím, jak nemocný svůj organismus nutí ke stále větším extrémnějším výkonům, jeho odolnost
se dramaticky snižuje a riziko nevratného poškození, na úrovni tělesné i vnitřní, prudce
vzrůstá.
4.4.2. Srdeční oběhové potíže
U nemocných se objevují závratě a mdloby, které signalizují nerovnováhu organismu
v oblasti oběhových funkcí. Nejdůležitější úlohou srdečně cévního systému je zásobování těla
kyslíkem a výživnými látkami. Tato funkce si také žádá vhodnou energii a proto je při
nedostatečné výživě oslabena. Krevní tlak poklesne a zpomalí se frekvence pulsu. Největší
obtíže se vyskytují při přehnané tělesné námaze, kdy se srdce silně přetěžuje. Pokud nemoc
graduje, příznaky se zhoršují a může dojít k srdečnímu selhání. (Holubová, 2011)
Nemocní tak mohou trpět nejrůznějšími formami srdečních komplikací, jako jsou bradykardie
či arytmie. Častým doprovodným jevem je pak i hypotenze. (Kocourková, 1997)
4.4.3. Jiné následky
Vzhledem k celkovému tělesnému oslabení organismu se zvyšuje riziko sekundárních
komplikací. Jedná se zejména o: chronický nedostatek vitamínů, minerálních látek a
stopových prvků, bílkovin, cukrů a tuků, tedy nejdůležitějších stavebních látek, čímž jsou
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následně negativně ovlivněny funkce štítné žlázy, poruchy nervového systému, objevuje se
chudokrevnost, anémie, osteoporóza, porucha termoregulace či zpomalené vyprazdňování
žaludku. (Kocourková, 1997)
Oslabené a vyčerpané tělo také velmi často podléhá atakům běžných infekčních či virových
onemocnění, kterým zdravý organismus a fungující imunita dokáže čelit. Markantně se
nedostatečná výživa a chybění základních, životně důležitých, stavebních prvků odráží na
kvalitě pokožky, vlasů i nehtů. Vlasy vypadávají, nehty se lámou, na kůži se objevují jemné
chloupky. (Koutek, in Hort, a další, 2008)
4.4.4. Život ohrožující konečné stadium
Vzhledem k častému zvracení (mentální bulimie) a zneužívání projímadel a diuretik (mentální
anorexie i mentální bulimie), dochází k dramatické ztrátě tekutin a minerálních látek,
následkem čehož dochází k dehydrataci organismu. Prvním signálem život ohrožujícího stavu
jsou křeče v oblasti lýtek, s následným poklesem draslíku, vedoucí k narušení srdečního
svalu. V této fázi je nezbytně nutné zahájit odbornou léčbu, zpravidla je již nutná
hospitalizace s nutnou indikací umělé výživy a připojením na přístroje kontrolující
základní životní funkce. Ačkoliv akutní ohrožení života u anorektických pacientů nenastává
ze dne na den, ale je výsledkem gradujícího vývoje onemocnění, a může tak být včas
rozpoznáno nejbližším okolím, je velmi alarmující, že až 10 % pacientů umírá právě
následkem nevratného poškození celkového fungování organismu v pokročilém konečném
stadiu. (Leibold, 1995)
4.5.

Léčba poruch příjmu potravy

Léčba onemocnění, vzhledem k závažnosti jeho progresu, je z hlediska zachování životních
funkcí nutná. Přesto, že je postoj nemocných k léčbě často odmítavý, stěžejním úkolem se
stává docílení motivace ke změně vzorců chování, neboť „bez motivace nelze v životě docílit
jakékoliv chtěné změny.“

(Papežová, 2003, s. 28) „Cesta ke změně je zdlouhavá a

namáhavá. Málokomu se podaří překonat potíže napoprvé.“ (tamtéž, s. 29)
Smysluplná léčba musí být komplexní, zahrnující faktory jak biologické tak psychologické,
založená na multidiciplinární spolupráci týmu odborníků, podílejících se na medicínské,
psychologické, sociální, speciálně pedagogické a především individuální intervenci.
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„Nejdříve je zapotřebí posoudit, zda je nutná hospitalizace, nebo zda je možné pokusit se o
ambulantní léčbu. Zejména výrazný pokles hmotnosti spojený s kachesií, případně depresivní
syndrom a suicidální tendence bývají nejčastější příčinou přijetí na lůžkové oddělení.“
(Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 268) Koutek (tamtéž, s. 269) dále uvádí jako nutnou součást
léčby přístup psychoterapeutický a režimový, které je možno doplnit o arteterapii či
muzikoterapii. „Cílem kognitivně-behaviorální terapie je změnit patologické vzorce ve vztahu
k jídelnímu chování, postoje k vlastnímu tělu, způsob myšlení, který souvisí s rozvojem a
udržováním poruchy.“
Vágnerová (2008, s. 478) shrnuje tyto základní složky léčby:
 „Hlavním cílem lékařské péče je úprava příjmu jídla a odstranění stavu podvýživy.
Někdy je nezbytná hospitalizace. Farmakologická léčba je pouze doplňková, slouží
k úpravě dílčích problémů (např. deprese či úzkosti).
 Psychoterapie je velmi důležitou složkou léčby. Běžně jsou používány různé metody
individuální (např. kognitivně-behaviorální a psychodynamické) i skupinové
psychoterapie. Nezbytná je práce s rodinou, proto bývá indikována i rodinná
psychoterapie. Užitečné jsou svépomocné skupiny rodin nemocných s poruchami
příjmu potravy, které jim umožňují sdílet problémy s tímto onemocněním spojené,
získat emoční podporu a potřebné zkušenosti.“
Papežová (2003, s. 49) pak doplňuje, že „žádná metoda vás neuzdraví bez vašeho aktivního
přístupu a změny v jídelním chování.“ Koutek (in Hort, 2008) dodává, že u bulimických
pacientek se v léčbě velmi úspěšně osvědčují svépomocné manuály pro léčbu.
Jelikož onemocnění sekundárně narušuje a rozvrací rodinné vztahy, kdy se stupňují konflikty
mezi nemocnými dětmi a jejich rodiči, je nutné dbát, a to nejen při hospitalizaci těchto dětí na
specializovaném oddělení, na psychoterapeutický přístup v rámci skupinové terapie rodičů.
(Koutek, in Hort, a další, 2008)
Chceme-li shrnout možné přístupy v léčbě poruch příjmu potravy, dostáváme se k výčtu
následujících intervencí:
 hospitalizace a částečná hospitalizace
 ambulantní lékařská péče
 svépomoc, řízená svépomoc a psychoedukace
 rodinná terapie
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 kognitivně-behaviorální terapie
 interpersonální terapie
 psychodynamická terapie
 farmakoterapie (Garner, in Krch, a další, 2005)
Tyto přístupy je nutné vzájemně kombinovat, doplňovat a upravovat s ohledem na aktuální
fázi, vývoj a gradaci onemocnění.

5. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY V DĚTSTVÍ A RANÉ
ADOLESCENCI
„Poruchy příjmu potravy se nejčastěji vyskytují u adolescentních dívek a mladých žen.
Mohou se však vyskytnout i v dětství a počátku dospívání, tedy v období, které vykazuje
velkou citlivost na vývojové změny. Porucha příjmu potravy zde působí destruktivně na
biologické, psychologické i sociální úrovni dospívání. Porucha bývá obtížněji identifikována
mimo jiné proto, že děti svoje důvody k omezování příjmu potravy uvádějí v jiných
termínech, často je popírají nebo si stěžují na nechutenství či různé somatické obtíže spojené
s jídlem.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 275)
Vzhledem k značným odlišnostem fungování dětského organismu, jak na úrovni fyziologické,
tak i psychologické, nelze zcela ztotožnit daná diagnostická kritéria mentální anorexie a
mentální bulimie tak, jak jsou popsána v MKN – 10 či DSM – IV. „Nichols a Lask navrhují
pro dětský věk kritéria, která nejsou totožná s klasifikací pro dospělé:
1. Úmyslný úbytek tělesné hmotnosti (např. vyhýbání se jídlu, vyprovokované zvracení,
nadměrné cvičení, zneužívání projímadel);
2. Nepřiměřené vnímání a přesvědčení týkající se hmotnosti nebo postavy;
3. Chorobné zabývání se hmotností nebo postavou.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s.
275)
„Tato kritéria respektují skutečnost, že i když si děti nemusejí uvědomovat svůj strach nebo
ho nejsou schopny pojmenovat, jejich chování může jasně vyjadřovat jejich přesvědčení.“
Autoři „vycházeli rovněž z přesvědčení, že jakýkoli úbytek hmotnosti není v dětství přirozený
a může být dostatečným důvodem pro zástavu nebo opoždění v tělesném růstu a
pubertálním vývoji.“ (Nicholls, Lask, in Krch, a další, 2005, s. 113-114)
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Výskyt mentální anorexie je prokázaný již u šesti až sedmi letých dětí, naproti tomu výskyt
mentální bulimie, je u dívek, které ještě nezačaly menstruovat, výjimkou, ačkoliv zvracení, se
kterým dívky do ambulancí přicházejí, je poměrně běžné. Zneužívání projímadel a jiných léků
je v tomto věkovém období velmi vzácné. (Nicholls, Lask, in Krch, a další, 2005) Koutek (in
Krch, 2008) naproti tomu uvádí, že výskyt mentální anorexie i mentální bulimie, oproti jiným
atypickým formám poruch příjmu potravy dětského věku, je v tomto věkovém období velmi
vzácný.
Úmrtnost v souvislosti s poruchami příjmu potravy v dětském věku je uváděna tří
procentní a při vzniku poruchy v prepubertálním věku, tedy dříve než v jedenácti letech, má
průběh onemocnění daleko nepříznivější prognózu. (Uhlíková, in Papežová, a další, 2010)
5.1.
věk

Formy poruch příjmu potravy typické pro dětský a adolescentní

„Obavy o tělesnou váhu se dnes objevují v mnohem nižším věku než v minulých generacích.
Už v devíti letech jsou některé dívky zaujaté proporcemi svého těla a váhou. Podle studie
v časopise Pediatrics se až 40 % dívek mezi 9 – 10 lety snaží zhubnout. Již v předškolním
věku dochází k přejímání dominantních kulturních názorů ohledně přijatelného a
nepřijatelného tvaru těla. Předškolní děti mají sklon k negativní stereotipizaci tlustých lidí a
k preferenci štíhlého těla jako svého ideálu.“ (Novák, 2010, s. 13)
5.1.1. Emoční porucha spojená s vyhýbáním se jídlu
„Byla popsána jako porucha ležící na pomezí mentální anorexie a emoční poruchy v dětství.
Je přítomno vyhýbání se jídlu, které není důsledkem primární afektivní poruchy, úbytek
hmotnosti, porucha nálady. Není však přítomno nepřiměřené vnímání a přesvědčení týkající
se hmotnosti nebo postavy a dítě se těmito tématy chorobně nezabývá. Při této poruše děti
uvádějí různé důvody, proč nejí, např. strach, že jim bude špatně, strach z nákazy špatným
jídlem, obavu ze zadušení nebo pozvracení. Často uvádějí také bolesti břicha po požití jídla.
Přestávají přijímat potravu a mohou být z hlediska somatických následků ohroženy stejně
jako děti s typickou mentální anorexií.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 276)
V souvislosti s výskytem této poruchy byly zaznamenány i doprovodné symptomy, jako např.
deprese, obsedantní chování nebo problémy související s plněním školních povinností. O této
poruše se též uvažuje jako o „zvláštním syndromu mentální anorexie s celkově lepší
prognózou.“ (Kocourková, 2002, s. 84)
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5.1.2. Syndrom selektivního příjmu potravy
Je pozorován u dětí ve věku 8 až 12 let, převážně u chlapců a nejtypičtějším projevem je
velmi omezený výběr potravin. Nejčastěji konzumují pouze dvě až tři potraviny a toto
patologické jídelní chování je často důvodem konfliktů s rodiči. Omezení ve zvyklosti
patologického stravování pak zatěžuje dítě při adaptaci v cizím prostředí. (Koutek, in Hort, a
další, 2008)
5.1.3. Syndrom pervazivního odmítání příjmu potravy
„Je popisován jako stav, který je spojen s odmítáním jídla, pití, mluvení, chůze i péče o sebe.
Může začínat jako mentálněanorektický syndrom a postupně zasahovat do dalších oblastí
života. Většinu pacientů představují dívky mezi 8 – 14 roky. Původně byl tento syndrom
uvažován jako dětská varianta posttraumatické stresové poruchy v souvislosti se sexuálním
zneužíváním. Tato hypotéza se nepotvrzuje, ale na traumatizující okolnosti je nutno
pomýšlet.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 277)
5.1.4. Infantilní mentální anorexie
„Tuto poruchu popsala I. Chatoorová, která vycházela z vývojového modelu separačněindividuačního procesu a tuto formu mentální anorexie popsala jako poruchu separace.
Začátek poruchy je obvykle mezi šesti měsíci a třemi roky života a projevuje se jako
odmítání jíst, případně jako extrémní vybíravost. Jde o problematické prosazování
autonomních potřeb, které se odehrává na poli příjmu potravy mezi matkou a dítětem.“
(Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 276)
5.1.5. Ruminace
Patří mezi specifické poruchy příjmu potravy v útlém a dětském věku, setkat se s ní však
můžeme i u kojenců, v batolecím věku, ale i později. Dochází při nich k opakovanému
ublinkávání, bez zjevné přítomnosti jakékoliv nevolnosti, kdy podmínkou diagnózy je pak
absence organického poškození zažívacího traktu. U dětí porucha není snadno rozpoznatelná,
vypadají spokojeně a k ruminaci dochází častěji, pokud jsou o samotě. Porucha se vyskytuje
velmi zřídka, přesnější údaje výskytu nejsou uváděny. Vzhledem k možné dehydrataci a
narušení elektrofyziologické rovnováhy v těle je toto onemocnění považováno za závažné,
v hraničních případech vedoucí až ke smrti. Na etiopatogenezi nemoci se mimo jiné podílejí
deprivační vlivy, kdy u matek takto postižených dětí byla často zjištěna nějaká duševní
porucha. Vznik onemocnění však může být determinován i pre- a perinatálním poškozením
47

dítěte. Vzhledem k výše uvedeným etiologickým faktorům, se léčba musí zaměřit nejen na
pacienta, ale nutná je spolupráce matky, resp. celé rodiny. (Koutek, in Hort, 2000).
5.1.6. Pika
Pika je onemocnění vyznačující se pojídáním nestravitelných látek, které nejsou primárně
k jídlu vůbec určeny. Jedná se např. o „hlínu, barviva, různé odpadky, písek, vlasy, papír,
textilie apod.“ (Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 282).
I toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje v dětském věku a jeho přetrvávání do dospělosti
lze pozorovat jen velmi zřídka. U dospělých jedinců se s mím tak lze setkat především
v ústavní péči v souvislosti se souběžným výskytem autismu, mentálního postižení, či jiného
psychotického onemocnění. Nelze však vyloučit ani jeho izolovaný výskyt. Často je
pozorován u nižších sociálních vrstev a je spojován s různými deprivačními faktory. I zde
však může hrát roli predisponující faktor pre- a perinatálního poškození dítěte. Hrozbou
onemocnění jsou pak různé komplikace způsobené požíváním neztravitelných předmětů a
v důsledku toho např. otrava, zneprůchodnění dýchacích či trávicích cest, apod. V rámci
léčby je nutné stanovit, zda se pica vyskytuje jako primární onemocnění, v případě, že se
jedná o doprovodné onemocnění duševní poruchy, je nutné nejprve léčit tuto poruchu. Při
léčbě je opět velmi důležitá spolupráce celé rodiny. (Koutek, in Hort, a další, 2008).
„I když poruchy příjmu potravy začínající v dětství mají mnoho společných rysů s poruchami
příjmu potravy s pozdějším začátkem, je nutné na ně pohlížet odděleně s ohledem na možné
důsledky, terapii a potřebu jejich vymezení. Hlavní zásadou při jejich léčbě je všestranný,
multidisciplinární přístup a úzká spolupráce s rodiči. Je nutné zdůraznit, jak destruktivní a
nebezpečné mohou být následky, zejména z hlediska dalších somatických onemocnění,
pokud léčba v počátečním stadiu selže. V mnoha směrech, zejména pokud jde o psychický
vývoj a kognitivní funkce, jsou však naše poznatky stále ještě nedostatečné.“ (Nicholls, Lask,
in Krch, a další, 2005, s. 122)
5.1.7. Posttraumatická porucha krmení a psychogenní dysfagie
Tyto poruchy vznikají „zcela jistě následkem traumatického zážitku, např. zvracení,
nepříjemné vyšetření trávicího traktu nebo onemocnění spojeného s omezením jídla.
V porovnání s AN tito pacienti odmítají jídlo pro obavy z jídla samotného (udušení,
zvracení), nikoli s jeho následky v podobě vzestupu váhy (Okada, 2007).“ (Uhlíková, in
Papežová, a další, 2010, s. 136)
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5.1.8. Syndrom nočního ujídání nebo upíjení
Tento syndrom je „v současné klasifikaci zařazen mezi poruchy spánku. Projevuje se
vyžadováním potravy při nočním probuzení z naučeného pocitu hladu. (Nevšímalová, 2007).“
(Uhlíková, in Papežová, a další, 2010, s. 136)
„Poruchy příjmu potravy u dětí a adolescentů jsou závažné psychosomatické poruchy,
významně zasahující do oblasti psychické a tělesné. Mohou velmi negativně ovlivnit vývoj
osobnosti až do dospělosti. Přinášejí rovněž řadu problémů i komplikací v oblasti somatické a
mohou se velmi negativně odrážet na celkovém zdravotním stavu jednice. Včasné a správné
rozpoznání poruchy a její léčba mohou pozitivně ovlivnit celoživotní zdravotní stav.“
(Koutek, in Hort, a další, 2008, s. 283)
5.2.

Vývoj osobnosti a adolescentní krize u poruch příjmu potravy

„Vývoj osobnosti budoucí mentálně anorektické dívky je nejčastěji dáván do souvislosti
s jejím raným vztahem k matce.“ (Kocourková, a další, 1997, s. 71) V této souvislosti je
převážně zdůrazňována nízká empatie matky vůči potřebám kojence, ačkoliv navenek se péče
o dítě jeví zcela v normě. (tamtéž)
„Masterson (1985) také zdůrazňuje význam raného období a vztahu dítěte s matkou a opírá se
o teorii Mahlerové (1968) o separačně infividuačním procesu. Podle Mastersona dítě
selhává ve vývojové fázi znovupřiblížení (kolem 18. měsíce života), kdy vzdálení se od matky
se spojuje s pocity opuštění a není možné rozvíjet bezpečnou autonomní exploraci světa.
Vývojové úkoly adolescence jsou pro dívku s mentální anorexií i její rodinu velmi obtížné. U
těchto dívek obvykle vidíme těšný, přilnavý a kontrolující vztah k matce a odmítání otce
v první době rovzinutí vlastních klinických příznaků mentální anorexie. U bulimických
pacientek symbolika hltání a zvracení jídla, které vaří matka, zřetelně ilustruje hlubokou
ambivalenci k ní. Je zřejmé, že pacienti s mentální anorexií prožívají adolescentní proces jako
obtížné

období,

s jehož

požadavky

se

nemohou

úspěšně

vyrovnat,

a

regredují

k psychosexuální organizaci nižšího věku. Z literatury vyplývá, že musíme pomýšlet na
význam adolescence jako spouštěcího faktoru onemocnění od počátku dospívání, kdy
fyzické změny přínášejí nadměrné vývojové skoky pro pacienty s mentální anorexií.“
(tamtéž, s. 71-72)
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5.3.

Tělesné následky adolescentní mentální anorexie

Závažnost tělesného poškození je závislá na délce doby mezi vznikem onemocnění a
počátkem jejího odborného léčení. Vzhledem k latentnímu průběhu nemoci, dokáže většinou
pacient své okolí velmi dlouho úspěšně klamat a chlácholit. Někteří pacienti s akutní mentální
anorexií však přicházejí k odborníkovi již v době, kdy je jejich tělesné poškození neslučitelné
se životem. Až 10 % pacientů postižených akutní mentální anorexií umírá následkem
nevratného poškození organismu, neboť léčba byla zahájena příliš pozdě.
Organismus, kterému nejsou dodávány potřebné denní dávky živin, vydrží určitou dobu
hospodařit z vlastních rezerv. Tato doba je však striktně individuálně limitována a to převážně
tělesnou váhou na počátku onemocnění a výdejem energie, kterou během nemoci organismus
spotřebuje. Výdej energie během akutní fáze nemoci je vlivem nadměrné tělesné aktivity
neúměrný jejímu příjmu, proto velmi často dochází k fyzickému kolapsu, v extrémních
případech k celkovému selhání organismu. Nejpozději v této fázi si musí pacient, případně
jeho okolí uvědomit, že pokud tak ještě nebylo učiněno, je nejvyšší čas začít s odbornou
léčbou. Riziko úmrtí v takto pokročilém stadiu nemoci je bez odborné pomoci velmi vysoké.
(Holubová, 2011)
Kocourková (1997) uvádí do souvislosti nízkou hladinu růstového hormonu v krvi pacientek
postižených mentální anorexií, což odpovídá zpomalení či zastavení tělesného růstu v době
onemocnění. „Pokud se mentální anorexie rozvine v dětství nebo v časné adolescenci,
dochází vlivem uvedeného komplexu změn v ose růstový hormon k významnému zpomalení
růstu a ke snížení dospělé výšky. Růstový potenciál postižených osob klesá. Nedostatečné
působení růstového hormonu nejvíce poškodí dospívající jedince, u nichž se anorexia
nervosa rozvinula před začátkem nebo v průběhu pubertálního růstového výšvihu. Aktivní
léčebná intervence je u těchto nemocných žádoucí i z hlediska prognózy výšky v dospělosti.“
(Kocourková, 1997, s. 38)
5.4.

Psychické následky adolescentní mentální anorexie

Leibold (1995) uvádí, že chorobná závislost na hubnutí vede k nejrůznějším psychickým a
sociálním poruchám, které mohou vyústit až v suicidální chování. Tomuto definitivnímu
řešení však předchází pomalé sebeničení, neboť „v centru psychických poruch stojí euforické
i depresivní stavy s pocity nadřazenosti, viny a hanby.“ (Leibold, 1995, s. 81)
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5.4.1. Sociální izolace
Jak jsme již uvedli v kapitole 3. Jak rozpoznat poruchy příjmu potravy, s nástupem a
rozvojem nemoci se pacienti dostávají často do sociální izolace. Jejich výhradní zájem o své
tělo, limitující komunikační témata a až obsedantní rozvržení denních činností, je
s postupujícím progresem nemoci vzdaluje nejen od vrstevníků, ale zejména od rodiny a
nejbližšího okolí. Vlastní přesvědčení o správnosti svého chování, nízká míra sebereflexe,
zejména u mentální anorexie a neschopnost, později i neochota navazovat nové sociální
vztahy, vede k naprosté osamělosti. Vzhledem k tomu, že nemocný odmítá jakékoli
intervence, dobře míněné rady přátel i rodiny, ztrácí ve své izolovanosti spektrum možností a
příležitostí k pomoci. Toto osamění v těžké psychické a tělesné deprivaci, může přispět ke
zhoršení primárního onemocnění. Velkou zodpovědností se tak stává zejména pro rodinu
či blízké okolí nemocného, vytrvat ve svém úsilí a apelovat na nutnost zahájení odborné
léčby.
5.4.2. Pocity nadřazenosti, viny a hanby
Nezvyklé chování anorektiků ve vztahu k jídlu v době, kdy je příjem potravy denní
samozřejmostí, je velmi neobvyklé. Nejedná se však o žádný heroický výkon, který zasluhuje
jakékoliv společenské uznání. Nemocnému však často postačuje vědomí vlastní výjimečnosti
a tím se utvrzuje v pocitu nadřazenosti. Anorektici zdůrazňují „zevní fasádu“, tedy odmítání
potravy na úkor obsahu, tedy smyslu hubnutí, které nemůže nikdo než právě anorektik
akceptovat. V kontrastu k intaktní společnosti se u nich nejčastěji projevují pocity nezměrné
převahy, přehnaná starostlivost, za níž se však může skrývat nadřazenost a arogance vůči
okolnímu světu, který nedokáže ovládnout své „nečisté“ tělesné (rozuměj nutriční) potřeby.
Ačkoliv je tato arogance vůči okolí manifestována velmi důrazně, ne zřídka se samotní
pacienti dostávají do situace vlastního selhání a neschopnosti ovládnutí svých nutričních
potřeb. Následují výčitky, pocity viny a hanby, vedoucí k prohloubení depresivních stavů,
následkem čehož dochází k markantnějšímu odmítání potravy a v nejzazším případě vede až
k suicidálnímu chování. (Leibold, 1995)
5.4.3. Euforie a deprese
Nedostatečná výživa organismu způsobuje do určité míry, vzhledem k bezprostředním
biochemickým změnám z důvodu podvýživy, euforický pocit. Velmi časté a do jisté míry až
absurdní, v kontrastu s vyhublým chřadnoucím tělem, je, že pacienti mívají období plná
energie, plánů a nápadů, při minimálním spánkovém deficitu. Tato období jsou však střídána
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hlubokými depresemi, labilitou, apatií a neschopností soustředění. V této fázi působí
„nepřítomně.“ Vztah k okolí je utvářen vrtošivým kolísáním nálady, kdy umí být činorodí a
zajímaví, vzápětí se ale začnou projevovat arogancí, agresivitou a podrážděností. Není nijak
výjimečné, že tyto stavy se střídají a mění během několika minut, jindy trvají i několik dní.
Následkem takového chování může být depresivní strnulost, v níž se pacienti přestávají i
hýbat a působí absolutní apatií vůči dalšímu životu. Deprese však mohou probíhat i latentně,
kdy se navenek projevují pouze podrážděností, neklidem a tělesnými obtížemi a ani pacient si
probíhající deprese nemusí být vědom. V takové situaci je velmi komplikované a nesnadné
správně diagnostikovat depresivní fázi nemoci, i nemoc samotnou, a odlišit jí tak od jiného,
např. tělesného onemocnění a předejít jejím následkům. (Leibold, 1995)
5.4.3.1.

Sebevražedné ohrožení

„Nebezpečí sebevraždy zůstává relativně nepatrné tak dlouho, jak dlouho je pacient v
hluboké depresi, protože po tu dobu pro ni nenajde dostatek energie. Jakmile se ale opět
životní náboj zvýší, aniž by se současně vyjasnila nálada, může se nově probuzená energie
zaměřit proti vlastnímu životu. Antidepresivní léky to často ještě podpoří, protože působí ve
dvou etapách: nejprve se vrátí životní náboj, a teprve poté zmizí ostatní symptomy, v tomto
kritickém období může dojít k pokusu o sebevraždu - a k tomu používají pacienti často právě
antidepresivní chemické medikamenty." (Leibold, 1995, s. 85)
Je nutné si uvědomit, že výše popsaná rizika poruch příjmu potravy, ohrožující všechny
složky organismu, jsou mnohonásobně akutnější právě u vyvíjejícího se a dramatickými
hormonálními i tělesnými změnami procházejícího, dětského organismu. Jakákoliv nežádoucí
agresivní změna v tělesném či psychickém vývoji způsobená patologickým chováním, je pro
dětský organismus fatální a velmi často vede k nevratnému organickému poškození, či
ke smrti. „Vždy a na prvním místě si musíme být vědomi toho, že podvýživa v dětství, ať už
jakékoli etiologie, může mít vážné a trvalé následky.“ (Nicholls, Lask, in Krch, a další,
2005, s. 117)
„ Přes veškeré chorobné projevy nejsou pacienti pořád ještě ochotni akceptovat svůj stav
jako následek odmítání jídla a nahlédnout, že se sami ničí. Neustále se uchylují k výmluvám
a vytáčkám, aby příbuzné odradili od zařizování léčby. Porucha ve vnímání těla jim žádnou
jinou možnost ani neposkytuje, takže jejich blízcí musí zasáhnout bez ohledu na jejich
protesty." (Leibold, 1995, s. 73)
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5.5.

Výskyt poruch příjmu potravy v dětství a rané adolescenci

Křehké dětské tělo, ještě ne zcela vyvinuté a v plné síle, je mnohem méně obrany schopné,
než tělo dospělého jedince. Vzhledem k nedokončenému fyzickému i psychickému vývoji,
v pubertálním období překotným růstem a hormonální nevyrovnaností, je mnohem
intenzivněji ohrožena jakoukoli poruchou právě věková skupina adolescentů, oproti zbytku
populace. „Ačkoliv jsou poruchy příjmu potravy typickou poruchou období dospívání, jejich
počátek lze vystopovat ještě před 14. rokem věku.“ (Krch, 2010, s. 32-33) Dětské tělo je, dle
Kcha (2010) mimo jiné ohroženo zejména z důvodu menší tukové rezervy, možností
zastavení růstu, zpomalením sexuálního zrání, vyšším rizikem výrazného narušení
psychosociálního zrání, větším rizikem dehydratace apod.
Důležitým mezníkem v uvědomění si markantních rozdílů vzniku a průběhu poruch příjmu
potravy u dětí, adolescentů a dospělých, bylo „uznání počátku onemocnění v dětství, které je
začleněno v definicích znaků mentální anorexie Diagnostického a statistického manuálu
duševních poruch (DSM-IV) i Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Ačkoliv se obě výše
zmíněné publikace snaží podat jasnou definici základních znaků poruchy, nedaří se jim brát
v úvahu vývojové faktory, kdy například narušená představa o vlastním těle se sice může
objevovat již v dětství, je však těžké ji s jistotou rozpoznat.“ (Nicholls; Lask, in Krch, a další,
2005, s. 113)
Z údajů poskytnutých s laskavým svolením prof. MUDr. Michala Hrdličky, CSc, přednosty
Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole

vyplývá, že výskyt a nárůst

hospitalizace na této klinice v souvislosti s poruchami příjmu potravy (diagnóza podle
MKN – 10, F 50.0 – F 50.9) v letech 2007 až 2011 vykazuje gradující tendenci, zejména u
dětských pacientů ve věku do 16ti let. Graf č. 1 znázorňuje výskyt těchto poruch jako
hlavní diagnózy hospitalizovaných pacientů, kdy se současně u 50% z nich vyskytuje
sekundární diagnóza N 91.1, tedy sekundární amenorea – absence menstruace u té dívky,
která již menstruovala. Frekvence hospitalizace u jednotlivých pacientů se v této souvislosti
nedala ověřit, neboť neexistuje jednotná databáze, která by monitorovala hospitalizaci na
různých klinikách, tedy není možné vysledovat případné další hospitalizace v jiných
zdravotnických zařízeních po propuštění z Dětské psychiatrické kliniky 2 LF UK a FN
v Motole. Nicméně opakovaná hospitalizace u téhož paienta, až 8x v rámci této kliniky a
v rozmezí výše uvedené diagnózy, je doposud nejvýše zaznamenanou. Nejdelší hospitalizace
vykázaná v tomto časovém rozmezí činila tři měsíce. Jako velmi optimistické se jeví, a zcela
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jistě o kvalitně odvedené profesionální práci dané kliniky vypovídá skutečnost, že v daném
období nebylo v rámci hospitalizace zaznamenáno žádné úmrtí pacienta v souvislosti
s poruchou příjmu potravy.
Graf č. 1: Celkový výskyt diagnózy F 50.0 – F 50.9 na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN v Motole
v letech 2007 až 2011

Ačkoliv se v odborné literatuře, (též viz výše), datuje nejčastěji vznik poruchy příjmu potravy
mezi 14. až 18. rok života, data poskytnutá Dětskou psychiatrickou klinikou 2. LF UK a FN
v Motole pro nás představují alarmující skutečnost, neboť jak je z grafu č. 2 patrné,
z celkového výskytu poruch příjmu potravy u pacientů hospitalizovaných na této klinice,
jich je více jak 50 %, v každém jednotlivém roce (snad s výjimkou roku 2008), mladších
šestnácti let.
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Graf č. 2: Výskyt diagnózy F 50.0 – F 50.9 na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN v Motole v letech
2007 až 2011 u dětí do 16ti let věku jako hlavní a vedlejší diagnózy, v poměru k celkovému výskytu těchto poruch
na klinice

Výskyt diagnózy F 50.0 až F 50.9 jako sekundárního projevu jiné psychiatrické diagnózy je,
jak patrno z poskytnutých dat, viz graf č. 2, zanedbatelný, nicméně o primárních diagnózách
těchto

doprovodných

forem poruch příjmu

potravy,

nebyly poskytnuty Dětskou

psychiatrickou klinikou 2. LF UK a FN v Motole bližší informace.

6. PREVENCE
Tak jako i v jiných oborech, i zde můžeme preventivní působení rozčlenit na prevenci
primární, sekundární a terciární. Primární prevence by se měla především zaměřit na snížení
rizika vzniku poruch příjmu potravy a dále pak na výchovu v rodině, působení společenských
vlivů, médií, kulturních vzorů a kulturu stravování. Sekundární prevence si klade za úkol
identifikaci ohrožených „rizikových“ skupin. Mezi tyto skupiny patří např. děti léčené pro
obezitu, děti s různými formami somatických onemocnění s doprovodem diet a následným
hubnutím, děti náležející k rizikovým prostředím v souvislosti se zájmovou činností a
sportem, jako je např. gymnastika, tanec, modeling apod. Zamezení přenosu patologického
vzorce stravování na další generace, prevencí relapsu a obnovení plného zdraví se věnuje
prevence terciární. (Uhlíková, in Papežová, a další, 2010)
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S nárůstem mediálního tlaku na mladou generaci a zvyšujícím se dopadem nových médii,
převážně internetu, je vytvoření účinného a kvalitního preventivního programu stále složitější.
Dívky jsou velmi často nespokojené se svým vzhledem, stávají se snadnými oběťmi
komerčně výnosných zájmů reklamních společností, proti kterým je velmi nesnadné účinně
bojovat. Dětské a adolescentní vzory jsou ne zřídka prezentovány v nepřirozených
nedětských, téměř erotizovaných postojích a šatech. (Papežová, in Papežová, a další, 2010)
„Na internetu jsme v poslední době mohli najít kolem 1 340 000 komentářů k tématu anorexie
a módní průmysl. Většina souhlasí s novými pravidly, která Americká akademie pro poruchy
příjmu potravy navrhla v roce 2006 módním tvůrcům a doporučila vládám. Měli by
podporovat zásady, že modelky mají mít BMI nad 18, do modelingu přijímat dívky až od 16 let
(16 – 18 let), u kterých minimum BMI by mělo být 17,4 pro dívky a 17,7 pro chlapce.
Statistický průzkum Ministerstva zdravotnictví Izraele prokázal, že 7 % adolescentních dívek
a 13,7 % mladých uchazeček o modeling vykazuje známky AN.“ (tamtéž, s. 311-312)
Zkušenosti ze zahraničí dokladují, že projekty preventivních opatření jsou buďto úplně
neúčinné, případně účinné pouze krátkodobě. „Kvalitní preventivní program s dlouhodobým
vlivem na hodnotový systém dětí a adolescentů je v této oblasti vzácný. Na rozdíl od
prevence drog a alkoholu, kde většina populace je ochotná připustit škodlivost jejich
nadužívání zejména pro dětský organizmus, v oblasti PPP je argumentace daleko
obtížnější.“ (Papežová, in Papežová, 2010, s. 312)
Je nutné si uvědomit nutnost snížení rizika dlouhodobé expozice nevhodným příkladům, které
na děti útočí ze sdělovacích masmédií. Prevenci je vždy nutné přizpůsobit zralosti cílové
skupiny a rizikovému prostředí, ale i odborným znalostem těm složkám, prevenci realizijící,
např. pedagogů. „Prevence nezahrnuje pouze boj proti riziku zvyšujících se nároků, reklam a
mediálních komerčních kampaní, ale také v předávání pozitivních hodnot mladé generaci,
které ovlivní pozitivnější sebehodnocení a orientaci na životní hodnoty, které nejsou založené
na zevnějšku a rchle získaném bohatství. Potřebujeme děti naučit samostatně hodnotit,
srovnávat, vybírat, co je podstatné, a pomoci jim vytvořit hodnotový systém, který je bezpečný
nebo zdravý. Měly by umět hájit svůj názor a mít možnost vytvářet svou individualitu pomocí
vzoru blízkých osob. Debora Franko v Praze (2003) uvedla tyto cíle preventivních programů:
zlepšení znalostí, sebepřijetí, sebevědomí, podněcovat různorodost a chápat změny
v pubertě, upravit jídelní návyky, snížit držení diet, snížit posměch, pracovat s médii,
„coping“ strategie. Cílem by mělo být i snížení nespokojenosti s vlastním tělem, chápání
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zdravého jídelního režimu a snížení internalizace ideálu štíhlosti.“ (Papežová, in Papežová,
a další, 2010, s. 314)
Z výsledků projektu E AT, který zkoumal jídelní zvyklosti adolescentů vyplynulo v roce 2009
doporučení, jak pracovat v klinickém prostředí, školách a dalších zařízeních v oblasti
prevence poruch příjmu potravy u adolescentů:
-

snaha o zabránění nezdravým dietám, dlouhodobá podpora stravovací a fyzické
aktivity,

-

práce s pozitivním uvědomováním si a vnímáním vlastního těla,

-

časté rodinné stolování spojené s příjemnými zážitky,

-

podpora rodin v oblasti komunikace, méně mluvit o váze a dietách, více jíst a zdravě
cvičit,

-

edukace matek o významu správné výživy dětí.

Prevence je nezbytná složka odborné péče, která vyžaduje spojení výzkumu rizik a
preventivních prgramů jednotlivých oborů. Je nezbytně nutné změnit postoje široké veřejnosti
k problematice poruch příjmu potravy. Aby mohl být preventivní program účinně a plošně
realizován, je nutná úzká mezioborová spolupráce. (Papežová, in Papežová, 2010)
6.1.

Multidisciplinární přístup

Papežová (in Papežová, a další, 2010) uvádí, že mezioborová spolupráce je realizována
především na odborných konferencích, kam jsou zváni nejen psychiatři, psychologové, ale i
učitelé, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, média a v minulosti i organizátoři soutěží
krásy.
„Vzhledem k závažným dopadům onemocnění na psychický i somatický stav a vývoj dítěte je
nezbytná

mezioborová

spolupráce

s pediatry,

psychology,

dětskými

gynekology,

endokrinology a dalšími specialisty. Zásadní otázkou v léčbě je spolupráce s rodinou dítěte.“
(Uhlíková, in Papežová, a další, 2010, s. 141)
O nutnosti intervence a nápravy patologického stravovacího chování v rodině jsme se již
zmiňovali, taktéž o nutnosti spolupráce s rodinou v souvislosti s prognózou a léčbou
onemocnění, viz výše. Členové úzké i širší rodiny tráví, resp. měli by trávit pospolu nejvíce
volného času, tedy dochází zde k dlouhodobé vzájemné interakci a přejímání vzorců chování.
Školská zařízení jsou pak další a vzdělávací institucí, kde děti tráví nejvíce času. Je tedy
nezbytně nutné si uvědomit, že pedagogové, vedle rodiny, se velkou měrou podílejí na
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formování zdravých životních postojů a životního stylu. Primární prevence realizovaná na
půdě školských zařízení se tak do jisté míry stává nutností, neboť vztah pedagog – žák, je ve
vyučovacím procesu velmi dynamický, závislý a též interakční. Přenesení kvalitního a
funkčního preventivního programu poruch příjmu potravy do školních osnov, či snad přímo
jeho implementace do školního vzdělávacího programu, by tak umožnilo plošnou
systematickou edukaci dětí a adolescentů. Jak však vyplynulo z dotazníkového šetření,
podrobně se interpretaci výsledků budeme věnovat v následujících kapitolách, postoj
pedagogů k problematice poruch příjmu potravy je přinejmenším ambivalentní.

7. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
7.1.

Cíl

Dotazníkové šetření si kladlo za cíl, vzhledem k výše popsané problematice primární
prevence zasahující do školských zařízení, detailní klasifikaci míry odborných znalostí a
postojů k problematice poruch příjmu potravy, pedagogického sboru druhého stupně běžných
základních škol.
7.2.

Charakteristika

Oslovenými respondenty dotazníkového průzkumného šetření bylo devatenáct pedagogů dvou
základních škol, z Prahy a Středočeského kraje. Jak vyplývá z grafu č. 3, největší zastoupení
pedagogů z hlediska věku bylo v kategorii 30 – 49 let, nejmenší zastoupení pak
představuje věková skupina 60 až 70 let. Průměrný věk pedagogů – respondentů
dotazníkového šetření je tedy 42,78 roku.
Graf č. 3: Věk pedagogů
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Zjištění vyplývající z grafu č. 3a není nikterak překvapující. Necelých 70 % všech
oslovených pedagogů představují ženy.

Graf č. 3a: Pohlaví pedagogů

V dotazníkovém šetření jsme se zaměřili i na nejvyšší dosažené vzdělání osloveného
pedagogického sboru, viz graf č. 3b. Převážná většina, cca 80 % všech oslovených
pedagogů má ukončené vysokoškolské vzdělání, necelých 16 % středoškolské
s maturitou a 5 % dotazovaných své vzdělání zapomnělo uvést.
Graf č. 3b: Vzdělání pedagogů
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7.3.

Metody

K průzkumu v oblasti problematiky poruch příjmu potravy ve školských zařízeních jsme
použili dotazník škálového typu se sedmadvaceti dotazy na základě písemného zpracování
respondentů. V dotazníku byly předloženy jednak otevřené otázky (celkem 10), u kterých byl
zjišťován osobní názor, znalost či postoj k dané problematice. U sedmnácti otázek pak byla
předložena řada výroků či dotazů, se kterými měli respondenti vyslovit svůj souhlas či
nesouhlas, kdy u pěti z nich byla při souhlasném stanovisku vyžadována další dílčí odpověď.
Dotazník tvoří přílohu č. 1 této práce.
Předložené otevřené otázky:
Otázka č. 1: Uveďte, co jsou poruchy příjmu potravy a jaké konkrétní poruchy příjmu
potravy znáte.
Otázka č. 2: Mentální anorexie je (doplňte):
Otázka č. 3: Mentální bulimie je (doplňte)::
Otázka č. 5: Uveďte konkrétní projevy mentální anorexie:
Otázka č. 6: Uveďte konkrétní příčiny mentální anorexie:
Otázka č. 8: Uveďte konkrétní projevy mentální bulimie:
Otázka č. 9: Uveďte konkrétní příčiny mentální bulimie:
Otázka č. 10: Uveďte rozdíly mezi mentální anorexií a mentální bulimií:
Otázka č. 11: Uveďte odborné publikace zabývající se poruchami příjmu potravy, které
znáte:
Otázka č. 17: Jak byste postupoval(a) v případě rozpoznání příznaků některé z poruch příjmu
potravy u žáka?
Předložená uzavřená tvrzení a dotazy, na něž byly možné odpovědi v rozsahu:
 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne
Otázka č. 4: Rozpoznáte projevy mentální anorexie?
Otázka č. 7: Rozpoznáte projevy mentální bulimie?
Otázka č. 14: Souvisejí poruchy příjmu potravy se stresovými situacemi v rodině?
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Otázka č. 15: Mají prožité traumatické události vliv na vznik poruch příjmu potravy?
Otázka č. 19: Je povinností pedagoga, v případě rozpoznání příznaků některé z poruch příjmu
potravy u žáka, pomoci mu vyhledat odbornou pomoc?
Otázka č. 22: Měl by se pedagogický sbor aktivně účastnit odborné multidisciplinární
spolupráce při řešení problematiky poruch příjmu potravy?
Odpovědi na následující dotazy byly možné v rozsahu:
 ano
 ne
Otázka č. 12: Vyskytují se poruchy příjmu potravy i u chlapců?
Otázka č. 13: Je mentální anorexie a mentální bulimie pouhým módním výstřelkem
hysterických adolescentních dívek?
Otázka č. 20: Je následující tvrzení pravdivé? „Řešení problematiky poruch příjmu potravy je
plně v kompetenci rodiny a škola do ní nemá zasahovat.“
Otázka č. 23: Sledujete, zda žáci Vaší třídy pravidelně ve škole svačí?
Otázka č. 24: Je ve Vaší škole jídelna, kantýna či bufet?
Otázka č. 25: Pokud byla Vaše předchozí odpověď ano, sledujete, zda žáci Vaší třídy chodí
pravidelně každý den na oběd?
Následují předložené uzavřené dotazy s podmínkou při souhlasném stanovisku:
Otázka č. 16: Setkal(a) jste se při své pedagogické praxi s některou z poruch příjmu potravy?
ano

, uveďte, s jakou a koho se týkala……………..………………………………………..

 chlapec
 děvče
 věk:………………………………..
ne
Otázka č. 18: Vyhledal(a) byste pomoc odborníka v případě rozpoznání příznaků některé
z poruch příjmu potravy u žáka?
ano

, uveďte jakého odborníka………………………………………………………………..

ne
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Otázka č. 21: Měl by být pedagogický sbor aktivní v oblasti primární prevence poruch příjmu
potravy?
ano

, uveďte jakým způsobem:

ne
Otázka č. 26: Je pedagogický sbor Vaší školy dostatečně odborně informován o problematice
poruch příjmu potravy?
ano

, jakou formou? jak často? …, uveďte:

ne
Otázka č. 27: Jsou žáci Vaší školy dostatečně odborně informováni o problematice poruch
příjmu potravy?
ano , jakou formou? jak často? …, uveďte:
ne
7.4.

Interpretace výsledků

Abychom zjistili, zda respondenti znají konkrétní poruchy příjmu potravy, položili jsme první
dotaz bez návodné pomoci, s otevřenou odpovědí cíleně tak, abychom jim dali prostor k co
nejširší možné odpovědi. 100 % respondentů uvedlo jako konkrétní příklad poruch
příjmu potravy shodně mentální anorexii a mentální bulimii. Mezi dalšími poruchami
bylo nejčastěji udáváno přejídání a záchvatovité přejídání, orthorexie, hladovka, obezita,
stresové přejídání a v 8 % nebyla uvedena odpověď žádná. Konkrétní poměr nejčastěji
uváděných poruch příjmu potravy (kromě mentální anorexie a mentální bulimie, jejichž
poměr v odpovědích, jak bylo uvedeno výše, byl 100 %), detailněji znázorňuje graf č. 4.
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Graf č. 4: Otázka č. 1 – Uveďte, jaké konkrétní PPP znáte?

První část dotazu se též zaměřila na charakteristiku poruch příjmu potravy. Pokud měli
respondenti odpovědět na to, co konkrétně jsou poruchy příjmu potravy, nebyla v 50ti %
odpověď uvedena! Z tohoto faktu lze usuzovat, že respondenti kromě samotného výčtu
konkrétních poruch příjmu potravy (viz výše), neuměli v 50ti % tyto poruchy blíže
specifikovat. Graf č. 4a znázorňuje další uvedené odpovědi, kde byly poruchy příjmu potravy
klasifikovány jako psychická a fyzická závislost, poruchy s příjmem a udržením potravy,
psychická porucha, při které člověk nepřijímá potravu, nezdravý přístup k jídlu,
nespokojenost se svým tělem, posedlost cvičením a formováním postavy, výrazně nižší či
vyšší příjem potravy než je běžné a nechutenství a odmítání potravin.

63

Graf č. 4a: Otázka č. 1 – Uvedte, co jsou poruchy příjmu potravy?

Vzhledem ke klasifikaci poruch příjmu potravy (viz též kapitola 1. Základní terminologie
poruch příjmu potravy) lze konstatovat, že zbylých 50 % respondentů, kteří odpověděli na
shora uvedený dotaz (otázka č. 1, graf č. 4a), uvedli své odpovědi správně a lze tak u nich
předpokládat bližší znalost problematiky.
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Graf č. 5: Otázka č. 2 – Mentální anorexie je:

Obodobně, jako u otázky č. 1, měli respondenti i v dotazu č. 2 a 3 v otevřené odpovědi uvést
co je mentální anorexie a mentální bulimie. Z hlediska výskytu se jedná o dvě nejčastější
poruchy příjmu potravy a proto jsme předpokládali informovanost pedagogického sboru,
alespoň v rovině obecných znalostí. U obou odpovědí bylo v souhrnu respondenty uvedeno
cca jedenáct znaků mentální anorexie a mentální bulimie, mnohdy však ještě mylně doplněné
o projevy daných onemocnění, kterým se však věnuje jiná otázka a odpovědi tak byly
duplicitiní. Mentální anorexie, jak vyplývá z grafu č. 5, je dle dotazovaných pedagogů
v největší míře vědomé odmítání jídla a úmyslné, cílevědomé snižování váhy. Šalamounská
odpověď, tedy že mentální anorexie a mentální bulimie jsou poruchy příjmu potravy, byla u
první zmiňované uvedena v 11ti % a u druhé v 7 %. Mentální anorexie je pak dále
charakterizována zkresleným pohledem na svou osobu, jako psychické onemocnění, vyhýbání
se a odpor k jídlu, strach z tloušťky a hladovění, ve 2 % nebyla odpověď uvedena žádná. U
mentální bulimie neuvedly žádnou odpověď 3 % dotazovaných a nejčastěji, v celých 55ti %,
pak byla charakterizována jako chorobné přejídání s následným vyvoláním zvracení či
průjmu. Další varianty se procentuelně od sebe již mnoho nelišily a patří mezi ně zejména
úmyslné, záchvatové přejídání a obava z tloušťky, poblém s udržením potravy, úmyslné
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snižování tělesné hmotnosti, výčitky z přejedení. Ve 3 % se respondenti domnívají, že
mentální bulimie je stav, kdy tělo odmítá potravu a proto dochází k častému zvracení a
průjmům, nikoliv tedy, že zvracení a průjem jsou následkem cíleného a vědomého jednání
pacientů (viz graf č. 6).
Graf č. 6: Otázka č. 3 – Mentální bulimie je:

Z výše uvedeného vyplývá, že dotazovaní pedagogové mají alespoň částečné znalosti
charakteristických znaků mentální anorexie a mentální bulimie s tím, že u mentální bulimie
více jak polovina respondentů uvedla nejmarkantnější znak této poruchy, tedy chorobné
záchvaty přejídání. Mentální bulimie se tedy jeví jako onemocnění vnějšímu okolí snáze
rozpoznatelné, avšak v kontrastu k tomuto zjištění je výsledek odpovědí na dotaz, zda
respondenti rozpoznají projevy mentální bulimie, kde jich pouze 11 % uvedlo, že ano,
naproti tomu mentální anorexii rozpozná necelých 22 % dotazovaných. 5 % pedagogů též
uvedlo, že mentální bulímii nerozpozná vůbec, kdežto u mentální anorexie nebyla odpověď
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„ne“ vůbec zaznamenána (viz graf č. 7 a č. 8). Domníváme se, že převažuje všeobecné
mínění, že mentální anorexie je snázeji rozpoznatelná, protože osoby trpící touto poruchou
jsou často vyhublí až na kost a jejich onemocnění je tak „viditelné“, ačkoliv tento znak
onemocnění je již následkem dlouhodobého trvání patologického chování a nejedná se o
diagnostický znak časného propuknutí nemoci. Naproti tomu mentální bulimie, nejčastěji
spojená se záchvaty přejídání, které může a často bývá prováděno latentně, není s vyhublostí a
posedlostí štíhlou postavou všeobecně spojeno. Ačkoliv tedy respondenti uměli správně
identifikovat v 55 % charakteristický znak mentální bulimie, ve svém hodnocení tuto chorobu
rozpoznat se zjevně podhodnotili a domnívají se, že její rozpoznání je komplikovanější oproti
rozpoznání mentální anorexie, v jejímž souhrnném hodnocení však nebyly uvedeny žádné
dominující znaky.
Graf č. 7: Otázka č. 4 – Rozpoznáte projevy mentální anorexie?

Graf č. 8: Otázka č. 7 – Rozpoznáte projevy mentální bulimie?
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V necelých 64 % tak respondenti uvedli, že spíše rozpoznají jak mentální anorexii, tak i
mentální bulímii. V otázce č. 5 jsme proto dali prostor k vyjádření a požadovali jsme uvedení
konkrétních projevů mentální anorexie a mentální bulimie. Jak vyplývá z grafu č. 9, největší
zastoupení odpovědí (nikoliv však jednoznačně dominující) zahrnuje již zmiňovaný znak
nadměrné vyhublosti u mentální anorexie. Dalšími jednotlivě uváděnými tělesnými
projevy mentální anorexie, které nejsou zahrnuty v grafu, pak byly kardiovaskulární potíže,
dehydratace, nevolnost, zvracení, zimomřivost, kazivost zubů, zpomalení metabolismu,
problémy s kůží, otoky velkých kloubů, ochablý habitus, problémy s plodností, zácpa a
projevy nedostatku vitamínů, skrývání těla v nadměrně velkých oděvech, nespavost,
nespokojenost s vlastním vzhledem, výkyvy v chování, užívání a zneužívání léků, strach
z nadváhy a zvýšený zájem o složení stravy.
Graf č. 9: Otázka č. 5 – Projevy mentální anorexie.

Nejčastějším psychickým projevem mentální anorexie bylo udáváno odmítání potravy jako
takové. Dalšími uváděnými psychickými projevy mentální anorexie, byly strach z nadváhy,
lpění na jídelních rituálech spojených s protahováním doby jídla, nutkavost stálé konverzace o
jídle, tloušťce a dietách.
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Tak jako je v mysli široké veřejnosti úzce spjata mentální anorexie s nadměrnou vyhublostí,
jednoznačné

synonymum

mentální

bulimie

představuje

zvracení,

které

jako

nejmarkantnější projev této poruchy uvedlo celých 25 % respondentů (viz graf č. 10).
Graf č. 10: Otázka č. 8 – Projevy mentální bulimie.

Mezi příčinami mentální anorexie a mentální bulimie se v dotazníkovém šetření neobjevil
žádný dominantní znak. Podle 20ti % respondentů je příčinou mentální anorexie
neadekvátní tlak společnosti a masmédií v umělém vytváření standardizované krásy a
nedostižného kultu štíhlosti (viz graf č. 11 a č. 12). Všichni respondenti ve svých
odpovědích uvedli nejméně tři příčiny vzniku mentální anorexie, lze tedy usuzovat, že jsou si
vědomi mulltifaktoriálního působení při vzniku poruchy. Nejvíce dotazovaných, celých 30 %
uvedlo, že příčiny mentální bulimie jsou stejné, jako u mentální anorexie.
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Graf č. 11: Otázka č. 6 – Příčiny mentální anorexie.
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Graf č. 12: Otázka č. 9 – Příčiny mentální bulimie.

Pokud měli respondenti uvést rozdíly mezi mentální anorexií a mentální bulimií, jednoznačně
nejčastěji udávali hladovění na straně mentální anorexie versus časté přejídání
s následným zvracením u mentální bulimie. Pouze 5 % dotazovaných uvedlo, že obě
onemocnění se často prolínají a rozdíly v jejich projevech tak nejsou zřetelné a jednoznačné
(viz graf č. 13).
V dotazu č. 11 jsme se tázali na odborné publikace vztahující se k problematice poruch příjmu
potravy, které respondenti znají. 75 % pedagogů neuvedlo publikaci žádnou, 6 % uvedlo,
že žádnou nezná, ale umí si případné informace vyhledat. 19 % respondentů uvedlo knihu
Poruchy příjmu potravy od Fr. D. Krcha a kol. Jednotlivě pak byly ještě udávány učebnice
ZŠ, jako např. učebnice výchovy ke zdraví či rodinné výchovy (viz graf č. 14).
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Graf č. 13: Otázka č. 10 – Rozdíly mezi mentální anorexií a mentální bulimií.

Graf č. 14: Otázka č. 11 – Uveďte odborné publikace zabívající se problematikou poruch příjmu potravy.

Dále jsme se zaměřili na znalosti pedagogického sboru v oblasti výskytu poruch příjmu
potravy a dotazovali jsme se, zda se mohou vyskytovat i u chlapců. Graf č. 15 dokládá, že
5 % dotazovaných uvedlo, že poruchy příjmu potravy se u chlapců nevyskytují, stejné
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procento dotazovaných též uvedlo, že mentální anorexie a mentální bulimie jsou pouhým
módním výstřelkem hysterických adolescentních dívek, viz graf č. 16.

Graf č. 15: Otázka č. 12 - Vyskytují se poruchy příjmu potravy i u chlapců?

Graf č. 16: Otázka č. 13 – Je mentální anorexie a mentální bulimie pouhým módním výstřelkem hysterických
adolescentních dívek?

Souvislost mezi stresovými situacemi zažívanými v rodinném prostředí a vznikem poruch
příjmu potravy zhodnotilo kladně celkem 84 % dotazovaných, když 47 % uvedlo odpověď
ano a 37 % spíše ano. Nikdo z oslovených pedagogů se nedomnívá, že tyto stresové rodinné
situace nemají žádný podíl na vzniku poruch příjímu potravy, jelikož nebyla uvedena ani
jedna odpověď „ne“ (viz graf. č. 17).
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Graf č. 17: Otázka č. 14 – Souvisejí poruchy příjmu potravy se stresovými situacemi v rodině?

Graf č. 18: Otázka č. 15 – Mají prožité traumatické události vliv na vznik poruch příjmu potravy?

Přes polovina dotázaných dává do souvislosti vznik poruch příjmu potravy s prožitou
traumatickou událostí. Pouze 21 % pedagogů se domnívá, že tyto události na vznik poruch
příjmu potravy spíše vliv nemají. Že by tyto situace neměly na vznik onemocnění vůbec
žádný podíl, se opět nedomnívá nikdo z oslovených, neboť nebyla zaznamenána žádná
odpověď „ne“ (viz graf č. 18).
Cílem dotazníkového šetření bylo též zjistit, zda se již respondenti u svých žáků setkali
s některou z poruch příjmu potravy. V nadpoloviční většině nemají pedagogové s výskytem
onemocnění na svém pracovišti osobní zkušenost, graf č. 19. Ti respondeti, kteří se v rámci
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své pedagogické praxe na základní škole u svých žáků setkali s některou z poruch příjmu
potravy, uvedli ve 46ti % mentální anorexii, v 15ti % mentální bulimii a 39 % pedagogů
neuvedlo, o jaký druh poruchy příjmu potravy se jednalo. Ve všech případech se onemocnění
týkalo děvčat ve věku od třinácti do šestnácti let, kdy největší zastoupení výskytu
onemocnění bylo u děvčat ve věku čtrnácti let, viz graf č. 19a.

Graf č. 19: Otázka č. 16 – Setkal(a) jste se při své pedagogické praxi s některou z poruch příjmu potravy?

Graf č. 19a: Věk žáků, u nichž byl respondenty zaznamenán výskyt poruch příjmu potravy.

Z průzkumného šetření vyplynulo, že více jak polovina pedagogů, by v případě rozpoznání
příznaků některé z poruch příjmu potravy u žáka, informovalo jeho rodiče a doporučilo by jim
vyhledání odborné pomoci, graf č. 20. 63 % dotazovaných, by v případě rozpoznání příznaků
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některé z prouch příjmu potravy u žáka vyhledalo pomoc odborníka (viz graf č. 22), ačkoliv
jen 31 % pedagogů uvedlo, že je to jejich povinností (viz graf č. 21). 60 % by pak vyhledalo
pro žáka pomoc psychologa, 20 % psychiatra a též 20 % dětského lékaře. 37 % pak uvedlo, že
by pomoc nevyhledali, ale pouze 16 % se domnívá, že vyhledání této pomoci není jejich
povinností (viz grafy č. 21 a 22).
Graf č. 20: Otázka č. 17 – Jak byste postupovali v případě rozpoznání některé z poruch příjmu potravy u žáka?
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Graf č. 21: Otázka č. 19 – Je povinností pedagoga, v případě rozpoznání příznaků některé z poruch příjmu
potravy u žáka, pomoci mu vyhledat odbornou pomoc?

Graf č. 22: Otázka č. 18 – Vyhledali byste pomoc odborníka v případě rozpoznání příznaků některé z poruch
příjmu potravy u žáka?

Pakliže jsme chtěli znát názor pedagogického sboru na tvrzení, že řešení problematiky
onemocnění poruchou příjmu potravy spadá plně do kompetence rodiny a škola do ní nemá
zasahovat, dostalo se nám následujících výsledků. Necelých 70 % pedagogů se domnívá, že
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toto tvrzení není pravdivé a necelých 6 % respondentů se neumělo rozhodnout a uvedli, že
neví, ačkoliv tato varianta odpovědi nebyla součástí předepsaných odpovědí.

Graf č. 23: Otázka č. 20 – Řešení problematiky poruch příjmu potravy je plně v kompetenci rodiny a škola do ní
nemá zasahovat.

Plných 100 % respondetnů uvedlo, že pedagogický sbor by měl být aktivní v oblasti primární
prevence poruch příjmu potravy. Nejčastěji byly zmiňovány formy prevence v rámci výuky
v předmětech jako např. občanská výchova, výchova ke zdraví, rodinná výchova, pořádání
seminářů, besed žáků s odborníky, rozhovory se žáky na dané téma, sledování stravovacích
návyků žáků, promítání dokumentů, upozorňování na rizika onemocnění. V 16ti % odpovědí
jsme se setkali s názorem, že primární prevence by měla zahrnovat zásady a důraz na zdravý
životní styl, což by ovšem mohlo vést k dvojsečnému výkladu, neboť u pacientů s výskytem
poruch příjmu potravy je mnohdy zřetelná patologická posedlost právě zdravým životním
stylem.
Jak vyplynulo z odpovědí, pouze 11 % pedagogů se domnívá, že primární prevence by
měla zahrnovat i aktivní sledování stravovacích návyků žáků ve škole. Z dotazování bylo
zjištěno, že součástí všech námi oslovených škol je jídelna, bufet či kantýna, kde se mohou
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děti pravidelně stravovat. Z dalšího šetření pak vyplynulo, že pouze 58 % pedagogů sleduje,
zda

žáci

jeho

třídy

chodí

pravidelně

každý

den

na

oběd

a

jen

32 % pedagogů registruje, zda žáci jeho třídy pravidelně ve škole o přestávce svačí.
V otázkách odborné informovanosti pedagogického sboru v oblasti problematiky poruch
příjmu potravy se 53 % pedagogů domnívá, že jsou dostatečně o této problematice
informováni a 47 % se domnívá, že nikoliv. Nejčastější formou dalšího vzdělávání
v odborných znalostech bylo udáváno individuální samostudium, vyhledávání informací
z internetu, školení a porady. Zda jsou žáci daných škol dostatečně informováni
o problematice prouch příjmu potravy jsme zjišťovali v posledním dotazu, kde se necelých
90 % pedagogů domnívá, že jejich žáci jsou dostatečně o této problematice informováni, např.
v rámci výuky a besed.
Ani v otázce aktivní účasti pedagogického sboru na multidisciplinární spolupráci odborníků
při řešení problematiky poruch příjmu potravy, jsme se nesetkali s jednoznačným výsledkem.
Necelých 43 % respondentů se domnívá, že by spíše měli být aktivní součástí této
multidisciplinární spolupráce, cca 37 % tvrdí, že spíše ne, 11 % pak uvádí, že ano, 5 % neví,
ačkoliv tato varianta odpovědi nebyla v předepsaných odpovědích a stejné procento neuvedlo
odpoveď žádnou.
7.5.

Závěr šetření

Dotazníkového šetření se zúčastnili pedagogové druhého stupně běžných základních škol ve
věku od 28 do 64 let a jejich věkový průměr tak činí cca 43 let. Cca 70 % oslovených
pedagogů představují ženy. Necelých 80 % respondentů má ukončené vysokoškolské
vzdělání.
100 % respondentů uvedlo jako konkrétní příklad poruchy příjmu potravy shodně
mentální anorexii a mentální bulimii. Mezi dalšími poruchami bylo nejčastěji udáváno
přejídání a záchvatovité přejídání, orthorexie, hladovka, obezita, stresové přejídání. Pokud
měli respondenti odpovědět na to, co konkrétně poruchy příjmu potravy jsou, nebyla
v 50ti % odpověď uveden žádná! Z tohoto faktu lze usuzovat, že respondenti kromě
samotného výčtu konkrétních poruch příjmu potravy neuměli v 50ti % tyto poruchy blíže
specifikovat.
V odpovědích na dotazy co je mentální anorexie a mentální bulimie, bylo u obou odpovědí
v souhrnu respondenty uvedeno cca jedenáct znaků mentální anorexie a mentální bulimie.
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Mentální anorexie je dle dotazovaných pedagogů v největší míře vědomé odmítání jídla a
úmyslné, cílevědomé snižování váhy. Šalamounská odpověď, tedy že mentální anorexie a
mentální bulimie jsou poruchy příjmu potravy, byla u první zmiňované uvedena v 11ti % a
u druhé v 7 %. Mentální bulimie byla nejčastěji, v celých 55ti %, charakterizována jako
chorobné přejídání s následným vyvoláním zvracení či průjmu.
Pouze 11 % pedagogů uvedlo, že rozpozná projevy mentální bulimie a necelých 22 %
rozpozná mentální anorexii. 5 % pedagogů též uvedlo, že mentální bulimii nerozpozná
vůbec, kdežto u mentální anorexie nebyla odpověď „ne“ vůbec zaznamenána. V necelých
64 % tak respondenti uvedli, že spíše rozpoznají jak mentální anorexii, tak i mentální bulimii.
V určení konkrétních projevů mentální anorexie největší zastoupení odpovědí zahrnuje znak
nadměrné vyhublosti, jednoznačné synonymum mentální bulimie pak představuje
zvracení,

které

jako

nejmarkantnější

projev

této

poruchy

uvedlo

celých

25 % respondentů.
22 % respondentů uvedlo jako příčinu mentální anorexie neadekvátní tlak společnosti a
masmédií v umělém vytváření standardizované krásy a nedostižného kultu štíhlosti.
Všichni respondenti ve svých odpovědích uvedli nejméně tři příčiny vzniku mentální
anorexie. 30 % dotazovaných uvedlo, že příčiny mentální bulimie jsou stejné, jako u
mentální anorexie.
Pokud měli respondenti uvést rozdíly mezi mentální anorexií a mentální bulimií, jednoznačně
nejčastěji udávali hladovění na straně mentální anorexie versus časté přejídání
s následným zvracením u mentální bulimie. Pouze 5 % dotazovaných uvedlo, že obě
onemocnění se často prolínají a rozdíly v jejich projevech tak nejsou zřetelné a jednoznačné.
75 % pedagogů neuvedlo žádnou odbornou publikaci zabývající se poruchami příjmu potravy.
6 % uvedlo, že žádnou nezná, ale umí si případné informace vyhledat. 19 % respondentů
uvedlo knihu Poruchy příjmu potravy od Fr. D. Krcha a kol. 5 % dotazovaných uvedlo, že
poruchy příjmu potravy se nevyskytují u chlapců, stejné procento dotazovaných též
uvedlo, že mentální anorexie a mentální bulimie jsou pouhým módním výstřelkem
hysterických adolescentních dívek.
Souvislost mezi stresovými situacemi zažívanými v rodinném prostředí a vznikem poruch
příjmu potravy zhodnotilo kladně celkem 84 % dotazovaných, když 47 % uvedlo odpověď
ano a 37 % spíše ano. Nikdo z oslovených pedagogů se nedomnívá, že tyto stresové rodinné
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situace nemají žádný podíl na vzniku poruch příjímu potravy, jelikož nebyla uvedena žádná
odpověď „ne.“ Více než polovina dotázaných dává do souvislosti vznik poruch příjmu
potravy s dřívěji prožitou traumatickou událostí.
Ti respondeti, kteří se v rámci své pedagogické praxe na základní škole u svých žáků setkali
s některou z poruch příjmu potravy, uvedli ve 46ti % mentální anorexii, v 15ti % mentální
bulimii a 39 % pedagogů neuvedlo, o jaký druh poruchy příjmu potravy se jednalo. Ve všech
případech se onemocnění týkalo děvčat ve věku od třinácti do šestnácti let, kdy největší
zastoupení výskytu onemocnění bylo u děvčat ve věku čtrnácti let.
Z průzkumného šetření vyplynulo, že více jak polovina pedagogů, by v případě rozpoznání
příznaků některé z poruch příjmu potravy u žáka, informovalo jeho rodiče a doporučilo by jim
vyhledání odborné pomoci. 63 % dotazovaných, by v případě rozpoznání příznaků některé
z prouch příjmu potravy u žáka vyhledalo pomoc odborníka, ačkoliv jen 31 % pedagogů
uvedlo, že je to jejich povinností. 60 % by pak vyhledalo pro žáka pomoc psychologa, 20 %
psychiatra a též 20 % dětského lékaře. 37 % pak uvedlo, že by pomoc nevyhledali, přestože
pouze 16 % se domnívá, že vyhledání této pomoci není jejich povinností.
Necelých 70 % pedagogů se domnívá, že tvrzení: „řešení problematiky onemocnění poruchou
příjmu potravy spadá plně do kompetence rodiny a škola do ní nemá zasahovat“, není
pravdivé a necelých 6 % respondentů uvedlo, že neví, ačkoliv tato varianta odpovědi nebyla
součástí předepsaných odpovědí.
Plných 100 % respondetnů uvedlo, že pedagogický sbor by měl být aktivní v oblasti primární
prevence poruch příjmu potravy. V 16ti % odpovědí jsme se setkali s názorem, že primární
prevence by měla zahrnovat zásady a důraz na zdravý životní styl, což by ovšem mohlo vést
k dvojsečnému výkladu, neboť u pacientů s výskytem poruch příjmu potravy je mnohdy
zřetelná patologická posedlost právě zdravým životním stylem.
Pouze 11 % pedagogů se domnívá, že primární prevence by měla zahrnovat i aktivní
sledování stravovacích návyků žáků ve škole. Z dotazování bylo zjištěno, že součástí všech
námi oslovených škol je jídelna, bufet či kantýna, kde se mohou děti pravidelně stravovat.
Z dalšího šetření pak vyplynulo, že pouze 58 % pedagogů sleduje, zda žáci jeho třídy
chodí pravidelně každý den na oběd a jen 32 % pedagogů registruje, zda žáci jeho třídy
pravidelně ve škole o přestávce svačí.
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V otázkách odborné informovanosti pedagogického sboru v oblasti problematiky poruch
příjmu potravy se 53 % pedagogů domnívá, že jsou dostatečně odborně o této
problematice informováni a 47 % se domnívá, že nikoliv, avšak i přesto se necelých 90 %
pedagogů domnívá, že jejich žáci jsou dostatečně o této problematice informováni, např.
v rámci výuky a besed.
Ani v otázce aktivní účasti pedagogického sboru na multidisciplinární spolupráci odborníků
při řešení problematiky poruch příjmu potravy, jsme se nesetkali s jednoznačným výsledkem.
Necelých 43 % respondentů se domnívá, že by spíše měli být aktivní součástí této
multidisciplinární spolupráce, cca 37 % tvrdí, že spíše ne, 11 % pak uvádí, že ano, 5 % neví,
ačkoliv tato varianta odpovědi nebyla v předepsaných odpovědích a stejné procento neuvedlo
odpoveď žádnou.
Z provedeného dotazníkového šetření se nám postoj oslovených pedagogů běžných
základních škol jeví přinejmenším velmi ambivalentní. Nesporně prokázali alespoň základní
informovanost o dané problematice, jejich postoje a nahlížení na onemocnění je však
rozporuplné, často se vyznačující lehkou apatií a zlehčováním problematiky. Ačkoliv
prokázali ve větší míře určité obecné znalosti dané problematiky, jejich postoj a přímá
participace v oblasti multidisciplinární spolupráce, se omezuje převážně na informování
zákonných zástupců postiženého žáka, další odborná spolupráce při léčbě je však dle jejich
mínění již zbytečná či nadbytečná. Kompetence jsou zde zcela přenechány zákonným
zástupcům. Z velké části je role pedagoga omezena jejich vlastním postojem pouze na
vyučovací proces striktně v mezích rámcového vzdělávacího plánu, bez známek aktivní a
cílené improvizace s tím, že problematika se převážně týká rodiny a lékařů.
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ZÁVĚR
„Poruchy příjmu potravy, to je především strach, strach z tloušťky, strach z některých jídel,
strach z nevolnosti, strach, že znovu zklamu rodiče apod. Každý strach má reálné kořeny – ať
už v individuální zkušenosti pacienta, v jeho představách nebo ve světě, který ho obklopuje.“
(Krch, in Krch, a další, 2005, s. 210)
Současný společenský trend v pohodlném konzumním způsobu života vytváří nerovné
podmínky pro naplnění zdravého životního stylu, čímž urychluje a zvyšuje počet obézních
lidí, především dětí a adolescentů, kteří si mnohem rychleji přivykly rychlému způsobu života
nejen v ruchu fast food restaurací. Společenské i rodinné stravovací návyky se v posledních
letech velmi změnily, což dokládají studie o multifaktoriálních příčinách poruch příjmu
potravy, mezi něž patří právě i rodinné prostředí a „předávání“ kulturních stravovacích
návyků z generace na generaci. V kontrastu těchto konzumních společenských změn, v době
nadbytku, kdy vyspělé civilizace vyprodukují tuny jídelního odpadu, se může zdát
poukazování na problematiku vychrtlých anorektiček a bulimiček přehnaným, snad až
bizardně směšným gestem. Nenechme se však mýlit. Ačkoliv se může zdát, že zde dochází
k umělému vytváření problému či snad přerod komára ve velblouda, problematika poruch
příjmu potravy je přes veškeré úsilí odborné veřejnosti stále aktuální. Vzhledem k tomu, že
není dostatečně a jasně definována, strukturována a realizována primární prevence, lze i do
budoucna očekávat nárůst incidence těchto poruch.
Z provedeného šetření jasně vyplynulo, že ačkoliv se necelá polovina pedagogů domnívá, že
nejsou o dané problematice dostatečně informováni, u svých žáků o tom již přesvědčeni
nejsou. Je pak zarážející, jak mohou být žáci dostatečně odborně o čemkoliv informováni,
pakliže daný pedagogický sbor, tuto informovanost zajišťující, není odborně kompetentní.
Je nutné usilovat o to, aby byla problematika poruch příjmu potravy, podobně jako jiné
závislostní poruchy (závislost na omamných a psychotropních látkách, alkoholu apod.), u
kterých je to zcela běžné a společensky žádoucí, cíleně, plošně a trvale směřována skrze
primární prevenci realizovanou pedagogickým sborem na děti základních škol.
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Resumé
Práce je rozdělena do sedmi na sebe plynule navazujících kapitol, které čtenáře chronologicky
seznamují s danou problematikou. V úvodu práce jsou přesně definovány základní pojmy –
terminologie mentální anorexie a mentální bulimie, jejich epidemiologie a prognóza. Dále se
práce zaměřuje na atypické a nespecifické poruchy příjmu potravy a nové typy poruch příjmu
potravy. Následující stať se věnuje etiologii poruch příjmu potravy s uvedením
nejzákladnějších rizikových spouštěcích faktorů onemocnění. Neméně důležitou součástí
práce je pak pojednání o tom, jak přesně rozpoznat mentální anorexii a mentální bulimii,
včetně srovnání jednotlivých projevů a klinických následků daných forem onemocnění.
Samostatnou kapitolu tvoří problematika poruch příjmu potravy v dětství a rané adolescenci,
se zaměřením na formy těchto poruch typických pro dětský věk, včetně výskytu, vývoje
osobnosti

a

psychických

a

tělesných

následků

adolescentní

mentální

anorexie.

Dotazníkovému šetření, v závěru práce, které se zaměřilo na detailní kvalifikaci odborných
znalostí, postojů a schopnosti rozpoznání poruch příjmu potravy u pedagogů druhého stupně
běžných základních škol, předchází pojednání o prevenci a multidisciplinárním přístupu
v oblasti léčby poruch příjmu potravy.
Závěrem lze konstatovat, že soudobé poznatky z oblasti poruch příjmu potravy byly dle cíle
práce předloženy čtenáři v ucelené a přehledné formě tak, aby i čtenáři, do té doby
problematiku poruch příjmu potravy neznající, byly poskytnuty souvislé a základní informace
umožňující mu snadné zorientování se v dané problematice. Dotazníkové šetření a závěry
z něj plynoucí jsou pak obohacující sondou nejen do vnímání a postojů pedagogů
k onemocnění poruch příjmu potravy.
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Summary
The thesis is divided into seven fluently linked chapters that chronologically explain the issue
to the reader. In its introductory chapter, the thesis defines basic concepts: terminology of
anorexia nervosa and bulimia nervosa, their epidemiology and prognosis. In addition, the
thesis focuses on atypical and non-specific eating disorders and new types of eating disorders.
The next chapter describes the aetiology of eating disorders, specifying the most basic risk
factors as triggers for the disease. Another important part of the work is a description of how
to accurately identify anorexia nervosa and bulimia nervosa, including a comparison of
symptoms and the clinical consequences of the respective forms of the disease. A separate
chapter is dedicated to the issue of eating disorders in childhood and early adolescence, with a
special focus on the forms of these disorders specific to childhood, including the occurrence,
personality development, and psychological and physical consequences of adolescent
anorexia nervosa. The questionnaire at the end of the thesis, which focused on the detailed
qualification of expert knowledge, attitudes, and skills for recognition of eating disorders by
teachers in the sixth to ninth grades of normal elementary schools, is preceded by a
description of the prevention and multidisciplinary approach in the treatment of eating
disorders.
In conclusion, we can summarize that the current knowledge in the field of eating disorders
was presented to the readers in a concise and clear form, in accordance with the objectives of
the thesis, so that even a reader who is unaware of the eating disorder issue receives
continuous and essential information enabling him/her to get basic knowledge of the issue.
The questionnaire and the conclusions arising from it serve as a useful probe into the
perceptions and attitudes of teachers towards eating disorders.
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Příloha č. 1
DOTAZNÍK
„MÍRA INFORMOVANOSTI PEDAGOGICKÉHO SBORU V OBLASTI
PORUCH PŘÍJMU POTRAVY“
PRO ÚČELY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA TÉMA PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Vážené dámy, Vážení pánové,
jsem studentkou oboru speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě University Karlovy a
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je nedílnou součástí mé bakalářské práce.
Dotazník je koncipován tak, aby zjistil míru informovanosti a znalosti problematiky poruch
příjmu potravy u pedagogického sboru druhého stupně základních škol. Dotazník je zcela
anonymní, proto se, prosím, nikam nepodepisujte.
Své odpovědi, prosím, uvádějte pravdivě, jedná se o vědecké šetření s cílem objektivního
posouzení kompetencí pedagogického sboru k dané problematice.
Vaše odpovědi, prosím, označte křížkem. U každé otázky zaškrtněte pouze jednu odpověď,
případně tam, kde je to uvedeno, odpověď vypište na vyznačené místo.
Děkuji Vám za trpělivost při vyplňování dotazníku!
Otázka č. 1:
Uveďte, co jsou poruchy příjmu potravy a jaké konkrétní poruchy příjmu potravy znáte:

Otázka č. 2:
Mentální anorexie je (doplňte):
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Otázka č. 3:
Mentální bulimie je (doplňte)::

Otázka č. 4:
Rozpoznáte projevy mentální anorexie?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
Otázka č. 5:
Uveďte konkrétní projevy mentální anorexie:

Otázka č. 6:
Uveďte konkrétní příčiny mentální anorexie:
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Otázka č. 7:
Rozpoznáte projevy mentální bulimie?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
Otázka č. 8:
Uveďte konkrétní projevy mentální bulímie:

Otázka č. 9:
Uveďte konkrétní příčiny mentální bulimie:

Otázka č. 10:
Uveďte rozdíly mezi mentální anorexií a mentální bulímií:
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Otázka č. 11:
Uveďte odborné publikace zabývající se poruchami příjmu potravy, které znáte:

Otázka č. 12:
Vyskytují se poruchy příjmu potravy i u chlapců?
ano
ne
Otázka č. 13:
Je mentální anorexie a mentální bulimie pouhým módním výstřelkem hysterických
adolescentních dívek?
ano
ne
Otázka č. 14:
Souvisejí poruchy příjmu potravy se stresovými situacemi v rodině?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
Otázka č. 15:
Mají prožité traumatické události vliv na vznik poruch příjmu potravy?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
Otázka č. 16:
Setkal(a) jste se při své pedagogické praxi s některou z poruch příjmu potravy?
ano , uveďte s jakou a koho se týkala………………..………………………………………..
 chlapec
 děvče
 věk:………………………………..
ne
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Otázka č. 17:
Jak byste postupoval(a) v případě rozpoznání příznaků některé z poruch příjmu potravy u
žáka?

Otázka č. 18:
Vyhledal(a) byste pomoc odborníka v případě rozpoznání příznaků některé z poruch příjmu
potravy u žáka?
ano , uveďte jakého odborníka………………………………………………………………..
ne
Otázka č. 19:
Je povinností pedagoga, v případě rozpoznání příznaků některé z poruch příjmu potravy u
žáka, pomoci mu vyhledat odbornou pomoc?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
Otázka č. 20:
Je následující tvrzení pravdivé? „Řešení problematiky poruch příjmu potravy je plně
v kompetenci rodiny a škola do ní nemá zasahovat.“
ano
ne
Otázka č. 21:
Měl by být pedagogický sbor aktivní v oblasti primární prevence poruch příjmu potravy?
ano , uveďte jakým způsobem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
ne
Otázka č. 22:
Měl by se pedagogický sbor aktivně účastnit odborné multidisciplinární spolupráce při řešení
problematiky poruch příjmu potravy?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
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Otázka č. 23:
Sledujete, zda žáci Vaší třídy pravidelně ve škole svačí?
ano
ne
Otázka č. 24:
Je ve Vaší škole jídelna, kantýna či bufet?
ano
ne

Otázka č. 25:
Pokud byla Vaše předchozí odpověď ano, sledujete, zda žáci Vaší třídy chodí pravidelně
každý den na oběd?
ano
ne
Otázka č. 26:
Je pedagogický sbor Vaší školy dostatečně odborně informován o problematice poruch příjmu
potravy?
ano , jakou formou? jak často? …, uveďte:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
ne
Otázka č. 27:
Jsou žáci Vaší školy dostatečně odborně informováni o problematice poruch příjmu potravy?
ano , jakou formou? jak často? …, uveďte:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
ne
***************************************************************************
***************************************************************************
Prosím též o vyplnění Vašich údajů:
Jste : žena muž
Věk:.....................
Nejvyšší dosažené vzdělání:........................................................................................................
Datum vyplnění dotazníku: (den, měsíc, rok)............................................................................
Děkuji Vám za trpělivost při vyplňování dotazníku!
Libuše Loudová
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