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Abstrakt: 

Bakalářská práce představuje problematiku poruch příjmu potravy. Interdisciplinárním 

přístupem je zde podána snaha o utvoření celistvého pohledu na problematiku v kontextu 

lékařském, psychologickém a především sociálně kulturním. V první části se práce zaměřuje 

na zařazení poruch příjmu potravy do systému klasifikace nemocí, aby uvedla jejich pojetí 

v lékařství. Dále nezávisle rozebírá onemocnění v období dětského věku. Biologické a 

psychologické souvislosti práce ve stručnosti popisuje v rizikových faktorech. Druhá část 

práce se orientuje na sociokulturní faktory ovlivňující vznik poruch příjmu potravy a 

vysvětluje některé pojmy, které s nimi souvisejí.Věnuje se také jejich historii, kterou uvádí 

přehledově od starověku aţ do 20. století. Vyuţita je také evoluční perspektiva, která líčí 

moţnosti, které přispěly ke vzniku preferencí štíhlosti na základě prostředí. Bakalářská práce 

v této části v zásadě dokládá vlivy Západní kultury, které se stále rozšiřují. Západními 

hodnotami je ovlivněn téměř celý svět, i oblasti, u kterých to není příliš očekávané. Práce 

ukazuje tato fakta na několika výzkumech. V závěru práce poukazuje v neposlední řadě také 

na sociální dopad poruch příjmu potravy na jedince. 
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Abstract: 

The bachelor  thesis introduces the issue of eating disorders. Interdisciplinary 

approach makes  the effort to form a coherent view on the issue in the context of medical, 

psychological and sociocultural primarily. The first part focuses on the classification of eating 

disorders to the system of  the classification of diseases in order to explain their concept in 

medicine. Further independently analyzes  diseases during childhood. Biological and 

psychological context of work briefly describes the risk factors. The second part focuses on 

the sociocultural factors influencing the emergence of eating disorders and explains some of 

the terms associated with them. It also deals with their history, which reviews from antiquity 

to the 20th century. An evolutionary perspective is also used, which depicts the possibility 

that contributes to the preferences of the slenderness based on environment. Bachelor thesis in 

this section essentially illustrates the influence of Western culture, which is still expanding. 

Almost the whole world is  influenced by Western values, as well as areas where it is not 

expected. The work shows these facts in several studies. In conclusion, the study points, not 

least the social impact of eating disorders on the individual. 
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1 Úvod 

Štíhlost je dnes v naší kultuře většinou povaţována za normu krásy. Televizní obrazovky 

a titulní stránky časopisů jsou plné krásných štíhlých ţen, které se staly ideálem pro ostatní a 

napomáhají v šíření poselství, které sděluje, ţe být štíhlá znamená být úspěšná. Na muţskou 

část populace působí sdělení masové komunikace o nárocích na jejich těla mnohem méně. 

Muţi věnují více pozornosti předkládanému ţenskému ideálu a ţeny se tak stávají 

náchylnějšími na diktát štíhlosti. Neustále jsou nám nabízeny nejrůznější prostředky ke 

zdokonalení našeho těla, ať uţ se jedná o zázračné prášky na hubnutí, diety nebo chirurgické 

zákroky a v mnohých jedincích je nakonec vyvoláno ţádané spotřební chování. Honba za 

štíhlým ideálem ve své extrémní formě můţe nakonec vyústit v poruchu příjmu potravy. Tyto 

poruchy se bohuţel vyskytují stále častěji. Kdysi bývaly typické pro mladé dívky a ţeny 

evropského původu, ale s rostoucím vlivem Západní kultury se rozšiřují do celého světa. 

Poruchy příjmu potravy váţně ohroţují zdraví nemocného a to jak fyzické, tak psychické. 

Jedinec trpící tímto onemocněním zuţuje postupně okruhy svého zájmu, aţ zbyde jako hlavní 

zájem pouze potrava a péče o tělo, čímţ pomalu upadá také do sociální izolace. Závaţnost 

problematiky poruch příjmu potravy reflektovala i Světová zdravotnická organizace, která je 

plně přidala do desáté revize příručky mezinárodní klasifikace nemocí. Tématika poruch 

příjmu potravy se tedy ukazuje býti otázkou zasahující nejen na pole medicíny či psychologie, 

ale také otázkou sociologickou a kulturní, čímţ vzniká potřeba interdisciplinárního přístupu. 

Bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy, které ve své první části 

podrobněji charakterizuje a popisuje jejich zařazení do mezinárodní klasifikace nemocí 

Světové zdravotnické organizace a klasifikace uţívané příručkou Americké psychiatrické 

společnosti. Některé aspekty těchto klasifikačních systémů porovnává. Samostatně se práce 

zabývá poruchami příjmu potravy v dětském věku, které jsou také z hlediska obou klasifikací 

zařazeny mimo poruchy příjmu potravy. Ve své další části se Bakalářská práce zaměřuje na 

sociokulturní determinaci problematiky, ve které uvádí také její historické souvislosti. Práce 

se dále věnuje aspektu vývoje preferencí štíhlé postavy a vlivu západní kultury na rozvoj 

poruch příjmu potravy. K většině těchto dílčích témat práce uvádí výzkumy, které byly 

provedeny, přičemţ uvádí i některé z českého prostředí. 



10 

 

 

Důvodem volby tohoto tématu je snaha o zdůraznění sociokulturních vlivů ovlivňujících 

vznik poruch příjmu potravy, které jsou se šířícím se vlivem západních hodnot stále více 

zřetelné. Aktuálnost tématu přetrvává jiţ mnoho let a vyhlídky na její pominutí zatím nejsou 

viditelné. 
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2 Vymezení poruch příjmu potravy  

Jedná se o poruchy, které mají původ v celém lidském bio-psycho-socio- spirituálním 

spektru existence. Potrava je pro organismus nezbytnou podmínkou pro přeţití, ale je také 

spojena s psychosociálními obsahy, proto také mají poruchy příjmu potravy vliv na sociální 

interakce (Orel, 2012).  

Maloney a Kranzová ve své knize O poruchách příjmu potravy přirovnávají jídelní 

poruchy k závislosti na alkoholu či na drogách. Spatřují v nich v podstatě závislost na jídle. 

Lidé, kteří trpí těmito poruchami, přestávají vnímat jídlo jako jeden z aspektů ţivota a staví ho 

do centra svých zájmů. 

Jedinec začne jídlo vědomě nebo nevědomě uţívat jako nástroj k řešení svých 

emočních problémů. Prostřednictvím jídla usilují v náročné situaci či vztazích o ulehčení 

svých pocitů. Jídlo se tak stává neutuchající hrozbou v kaţdodenním ţivotě (Papeţová, 2012). 

Nejvýznamnějšími a nejzávaţnějšími poruchami přijmu potravy jsou mentální 

anorexie a bulimie. V těchto případech se jedná jak o změny psychické, tak i změny 

somatické. Dílčí příznaky jsou sice odlišné hlavně ve váţnosti malnutrice a způsobu regulace 

váhy, přesto jsou si obě tato onemocnění velmi podobná. U obou nemocí se vyskytuje 

chorobný strach z tloušťky, kdy je věnována přílišná péče vzhledu a zejména hmotnosti 

(Krch, 2003).       

 

     Poruchy příjmu potravy postihují v největším počtu případů dospívající dívky a mladé 

ţeny. Osoby trpící mentální anorexií či bulimií se nepřetrţitě zabývají svojí hmotností a snaţí 

se docílit štíhlosti prostřednictvím sníţení příjmu energie nebo výrazným zvýšením 

energetického výdeje (Krch, 2002). 

Velmi často dochází k přechodu z mentální anorexie na mentální bulimii a naopak. 

Zhruba polovina anorektiček dříve či později ztratí kontrolu a začne se přejídat. Téměř 100% 

dívek trpících mentální bulimií uvádí alespoň krátké období mentální anorexie (Koutek, 

2008).   

Tato práce se zaměřuje především na onemocnění mentální anorexie a bulimie, proto 

jim bude v následujících kapitolách věnována největší pozornost. 
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2.1 Klasifikace poruch příjmu potravy 

Poruchy příjmu potravy jsou zařazeny dle desáté revize mezinárodní klasifikace 

nemocí (dále jen MKN – 10) jako poruchy duševní a poruchy chování. Spadají pod 

behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory 

s označenímF50.0–F50.9. 

Do této kategorie jsou zařazena taková onemocnění, u nichţ se očekává porucha řízení 

fyziologických funkcí nebo somatická onemocnění, která způsobují behaviorální poruchy 

(Raboch, 2001). Oproti klasifikaci MKN – 10 příručka Americké psychiatrické společnosti, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (dále jen DSM-IV), uvádí poruchy 

příjmu potravy bez nadřazené kategorie a obecně je charakterizuje jako závaţnou poruchu 

jídelního chování. 

V MKN - 10 je charakterizováno osm různých onemocnění poruchy příjmu potravy 

(dále jen PPP), zatímco v DSM –IV jsou popsána onemocnění tři, z nichţ jsou dvě rozdělena 

na dva podtypy. 
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MKN-10  

Mentální anorexie F50.0 

Atypická mentální anorexie F50.1 

Mentální bulimie F50.2 

Atypická mentální bulimie F50.3 

Přejídání spojené s jinými 

psychickými poruchami 

F50.4 

Zvracení spojené s jinými 

psychickými poruchami 

F50.5 

Jiné poruchy příjmu potravy F50.8 

Poruchy příjmu potravy, 

nespecifikované 

F50.9 

 

DSM-IV 

Mentální anorexie  

a) Restriktivní typ  

b) Purgativní typ  

Mentální bulimie 

a) Purgativní typ 

b) Nepurgativní typ 

Poruchy příjmu potravy, nespecifikované    

2.1.1 Mentální anorexie 

Pro mentální anorexii je typické cílené sniţování tělesné hmotnosti. Osoby trpící 

anorexií jídlo odmítají, protoţe jíst nechtějí nikoliv proto, ţe by měly oslabenou chuť  k jídlu 
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nebo by trpěly nechutenstvím. Případné nechutenství bývá většinou aţ druhotný následek 

dlouhotrvajícího hladovění. V některých případech je moţno pozorovat zvýšený zájem o 

jídlo, který se přičítá právě jeho omezením. Projevy mohou být různé od neustálých myšlenek 

na jídlo, aţ po sbírání receptů a zálibě ve vaření (Krch, 2005). 

 Nemocní si sami způsobují úbytek váhy tím, ţe se vyhýbají potravinám, o 

kterých se domnívají, ţe se po nich přibývá na váze (Krch, 2002). Rozsah potravin, které 

nepovaţují za moţné riziko se stále zuţuje. Nejdříve zpravidla omezení padne na sladkosti a 

ke konci i na potraviny s minimálním kalorickým obsahem. V extrémních případech dojde k 

omezení příjmu tekutin. Další pouţívané prostředky ke kontrole hmotnosti je například 

nadměrné cvičení, zvracení, nadměrné uţívání projímadel či jiných prostředků slouţících 

k hubnutí. 

Pro nemocné je vize moţného přírůstku hmotnosti děsivou představou. Lidé, kteří 

netrpí touto poruchou často nemohou pochopit chování anorektiků. Obzvláště nepochopitelné 

pro ně je, jak silné pocity u nich jídlo a nárůst váhy můţe vyvolat (Papeţová, 2000).  

Averze k jídlu anorektických pacientů je odrazem jejich narušeného vnímání tělesné 

hmotnosti, proporcím a tloušťce. Strach z tloušťky můţe být popírán a schován za snahu o 

dodrţování zdravého ţivotního stylu. V této fázi je velmi populární vegetariánství a 

makrobiotika.  

Jedním z příznaků mentální anorexie je také porucha body image. Přestoţe jsou dívky 

trpící anorexií výrazně vyhublé, stále se domnívají, ţe jsou tlusté. Nejčastějšími partiemi, se 

kterými nejsou spokojeny jsou břicho, hýţdě a stehna (Kocourková, 1997). 

DSM- IV. rozlišuje dále dva specifické typy mentální anorexie. Prvním je restriktivní 

čili nebulimický typ. V průběhu dne anorektické epizody nedochází k pravidelným záchvatům 

přejídání a následnému zbavování se potravy z organismu. 

Druhý typ anorexie je bulimického charakteru. Během této epizody u pacienta dochází 

pravidelně k přejídání a následnému pročišťování. 

2.1.2 Mentální bulimie 

Mentální bulimie je syndrom, pro který je charakteristické střídání záchvatů přejídání 

s nadměrnou kontrolou tělesné hmotnosti. Při přejídání je přítomna touha po štíhlé postavě, 
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která vede k následným pocitům viny, které nakonec vyústí k uţití jednoho nebo více 

prostředků ke zmírnění následků přijetí nadměrného mnoţství potravy. Nejčastěji voleným 

způsobem je vyvolání zvracení. Pacientky si většinou uvědomují, ţe jejich chování jeví 

známky patologie (Koutek, 2008). 

Obvyklý průběh dne vypadá tak, ţe v jeho první části pacientka hladoví, snaţí se mít 

tak pod kontrolou jídlo i svou váhu. Večer nebo odpoledne její síla kontroly upadá a dojde k 

přejedení. To můţe nabývat aţ megalomanských rozměrů. Jsou známy případy, kdy byla 

energetická hodnota záchvatu přejedení aţ 10 000 kcal, coţ je mnohonásobek doporučeného 

denního příjmu energie. Charakteristické jsou následné silné pocity viny. Dívky si vyčítají 

selhání, pociťují obavy z tloušťky doprovázené depresivními proţitky (Cooper, 1995). 

K přejídání dochází povětšinou tajně a tak se tajemství v mnohých případech daří 

udrţet i po mnoho let. Probíhá v soukromí a okolí se uchovává v nevědomosti. Aby pacientky 

zvládly své tajemství před okolím utajit, musí uţívat značné míry lstivosti a vynalézavosti, ale 

také podvádění a lţí. Vysoká inteligence pacientky je v tomto případě spíše nepříznivým 

faktorem. 

Při záchvatu bulimičky potravu konzumují velmi rychle a mnohdy ji ani pořádně 

neţvýkají. Počátky záchvatu jsou líčeny jako příjemné. Po chvíli se ale pocity potěšení vytrácí 

a s nimi také vymizí i chuť (Cooper, 1995).  

Mentální bulimii je moţné popsat jako souhrn nejrůznějších problémů postupujících 

od nízkého sebevědomí přes diety aţ k přejídání:  

 Vegetariánská dieta či přejídání se sezónním ovocem bývá mnohokrát prostředkem 

k návyku na velké mnoţství potravy a přejídání. 

 Přejedení se můţe mít několik významů. Dojde k větší konzumaci jídla, neţ bylo 

původně zamýšleno.  

 Jedinec zkonzumuje více či něco jiného, neţ nač je zvyklý anebo neţ je pro něj 

příjemné. 

 Konzumace velkého mnoţství jídla, neţ je obvyklé či nezvyklé kombinace potravin. 

 Ztráta kontroly nad chováním v průběhu jídla 
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První dvě formy přejedení jsou běţně součástí normálního ţivota kaţdého jedince a 

není moţné se jim zcela vyhnout (Krch, 2003). 

V případě mentální bulimie dochází také často k narušení aţ k ničení interpersonálních 

vztahů, obzvláště s rodiči. Jedná se také o poruchu, která je náročná i po ekonomické stránce.  

Stejně jako u anorexie tak i u bulimie DSM-IV rozlišuje purgativní a nepurgativní typ. 

Purgativní typ charakterizuje pravidelně se vyskytující nevhodné kompenzační chování, 

jakým je například vyvolané zvracení nebo zneuţívání laxativ a diuretik. Nepurgativní typ se 

vyznačuje drţením přísných diet, hladovek nebo intenzivním cvičením. Metody uţívané u 

purgativního typu onemocnění se nevyskytují s pravidelným opakováním. 

2.1.3 Atypická mentální anorexie a bulimie 

 Atypickou mentální anorexií a atypickou mentální bulimií jsou označovány takové 

případy, u kterých chybí jeden nebo více hlavních znaků a projevů, ale klinický obraz zůstává 

stejný jako u mentální anorexie a bulimie. Symptomy obou nemocí jsou na mírném stupni 

(Raboch, 2001).   

2.1.4 Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami  

 Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami je odezvou na stresovou situaci, 

kterou můţe být úraz, sexuální trauma nebo ztráta blízké osoby.  

2.1.5 Zvracení spojené s jinými psychickými poruchami  

Opakující se zvracení ve spojení s jinými psychickými poruchami se můţe vyskytovat i u 

disociačních poruch  nebo také jako reakce na velmi těţký stres či těhotenství, kdy emoční 

faktory mohou dopomoci k vyvolání opakované nevolnosti a zvracení. 

2.1.6 Jiné poruchy příjmu potravy  

Mezi poruchy příjmu potravy u dospělých jsou zařazeny ještě další neorganické poruchy. Jsou 

jimi pika, konzumace nestravitelných předmětů, a psychogenní ztráta chuti k jídlu (Raboch, 

2001). 
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2.1.7 Poruchy příjmu potravy, nespecifikované  

Tyto poruchy nejsou v MKN 10 nijak popisovány, ale DSM – IV je definuje následovně: 

 Dívka splňuje všechna kritéria mentální anorexie, ale pravidelně menstruuje. 

 Jsou splněna všechna kritéria mentální anorexie, ale během výrazného úbytku váhy je 

současně hmotnost, která odpovídá normě. 

 Jsou splněna všechna kritéria mentální bulimie, ale k záchvatovitému přejídání a 

následnému nevhodnému kompenzačnímu chování dochází méně neţ dvakrát za týden 

anebo je jeho trvání kratší neţ tři měsíce.   

 Pravidelné nevhodné kompenzační chování jedince s normální váhou poté, co sní malé 

mnoţství jídla. „Vyvolané zvracení po snězení dvou sušenek“ 

 Opakované ţvýkání a vyplivování velkého mnoţství potravy, přičemţ nedochází 

k jejímu polykání. 

 Záchvatovité přejídání. Opakované epizody záchvatovitého přejídání za nepřítomnosti 

pravidelného nevhodného kompenzačního chování typického pro mentální bulimii. 

2.1.8 Syndrom nočního přejídání 

 Pod nespecifikované poruchy příjmu potravy je moţné dle Krcha zahrnout také 

syndrom nočního přejídání. Pro tento syndrom je typické večerní anorektické chování, 

následná nespavost a noční přejídání coţ s největší pravděpodobností souvisí s proţívaným 

stresem a marnými snahami o sníţení hmotnosti (Krch, 2005). 

2.1 Diferenciální diagnostika poruchy příjmu potravy 

Diferenciální diagnostika je nezbytný postup k určení správné diagnózy, protoţe několik 

nemocí můţe působit stejné nebo podobné příznaky.  

Nejdříve je nezbytné vyloučit jiné somatické nebo psychické poruchy a to u mentální 

anorexie i bulimie. Viditelné fyzické příznaky nejsou pro stanovení diagnózy dostačující. 

Redukce hmotnosti musí být způsobena či udrţována samotnou pacientkou.  

U některých pacientek s podvýţivou a amenoreou je nutné odlišit mentální anorexii od 

tělesných onemocnění, jakými jsou na příklad tuberkulóza, diabetes mellitus, Addisova 

choroba, Crohnova chorob a další. 
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U mentální bulimie je z kategorie somatických onemocnění potřeba myslet na tumory 

centrální nervové soustavy, gastroezofageální reflux a onemocnění ţaludku a jícnu. Pacient 

s mentální bulimií musí projít kompletním somatickým vyšetřením včetně laboratorního 

vyšetření, EKG a CT (Koutek, 2008). Z psychiatrických onemocnění je nutné odlišit mentální 

anorexii či bulimii od deprese.  

U mentální anorexie můţe dojít k výraznému úbytku hmotnosti v důsledku 

schizofrenie. Pacienti jídlo odmítají, protoţe trpí bludy a nebo je odmítání potravy součástí 

negativismu spojeného s katatonií. Z dalších duševních onemocnění je moţné jmenovat 

somatizační poruchu a obsedantně – kompulzivní syndrom.  

Psychiatrická onemocnění, která připadají v úvahu jako diferencionální diagnóza, jsou 

přejídání a zvracení spojené s poruchou osobnosti nebo přejídání spojené s jinými 

psychickými poruchami.  

2.2 Porovnání diagnostických kritérií mentální anorexie 

  Dle kritérií MKN-10 je tělesná hmotnost drţena minimálně 15% pod předpokládanou 

hmotností nebo je Body mass index 17, 5 (kg/m
2
) a méně, přičemţ pacienti v období před 

pubertou dalším růstem nesplňují očekávaný přírůstek hmotnosti. DSM – IV oproti MKN – 

10 nemá přesná procentuální určení pro nedostatek předpokládané váhy ani danou hodnotu 

BMI, ale charakterizuje kritérium jako odmítavý postoj k příslušné tělesné hmotnosti náleţící 

k minimu normální váhy pro daný věk a výšku. 

Obě klasifikace stejně vnímají a také téměř stejně charakterizují aspekt pokřivené 

představy o vlastním těle po stránce hmotnosti i tvaru a neustálý strach z tloušťky. DSM- IV 

ještě zdůrazňuje  popírání váţnosti situace současné nízké váhy. MKN- 10 podtrhuje fakt, ţe 

ztrátu váhy si nemocný působí sám a to hlavně  tím, ţe se vyhýbá jídlům, po kterých se 

tloustne anebo nevhodným kompenzačním chováním, do kterého zahrnuje: vyprovokované 

zvracení, nadměrné cvičení, zneuţívání laxativ, anorektik a diurektik. 

Jak MNK-10 tak DSM –IV mezi svá kritéria zahrnují vysokou intenzitu a vtíravý 

charakter obav z přírůstku na váze, tloustnutí či obezity, které přetrvávají i přes aktuální 

podváhu a které nutí jedince stanovit si velice nízkou hmotnostní hranici.   

MKN – 10 definuje jako jedno z kritérií rozsáhlou endokrinní poruchu, která obsahuje 

hypotalamo – hypofýzo – gonádovou osu a projevuje se v případě ţen jako amenorea a u 
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muţů ztrátou sexuálního zájmu a potence. V klasifikaci DSM- IV je podobné kritérium 

popsáno jako vynechání minimálně tří po sobě jdoucích menstruačních cyklů, a to v případě, 

ţe se nejedná o jiný důvod absence menstruace. Není zde uvedená výjimka, kterou tvoří ţeny 

uţívající náhradní hormonální léčby, nejčastěji formou antikoncepčních tablet, u kterých 

přetrvává děloţní krvácení, jako je uvedeno v MKN-10. Není ani zmíněna varianta ztráty 

sexuálního zájmu a potence v případě muţů. 

Moţnost začátku nemoci v předpubertálním období zohledňuje a definuje MKN-10. Pokud 

onemocnění propukne před pubertou, její projevy jsou zpoţděny či zastaveny. Pozastavuje se 

růst, dívkám se nevyvíjejí prsa a nastává první amenorea. Chlapcům zůstávají dětské 

genitálie. Po uzdravení se ve většině případech dojde k dokončení puberty, ale menarche je 

opoţděna.  

2.3 Porovnání Diagnostických kritérií mentální bulimie 

DSM -IV se mnohem více zabývá charakteristikou epizody záchvatovitého přejídání, 

které se v případě mentální bulimie opakují.  Určuje u ní dva hlavní typické rysy, které dále 

popisuje. Prvním je konzumace velkého mnoţství potravy podle normálních měřítek pro 

danou společnost během určitého časového úseku, ve kterém by většina lidí stejné mnoţství 

sníst nedokázala. Tento obsah společně se zmíněním vytrvalého zabývání se jídlem a 

neodolatelné touhy po něm,  je celým kritériem popsaným v MKN – 10, přičemţ DSM –IV 

dále popisuje ještě druhý rys, kterým jsou doprovodné subjektivní pocity ztráty sebekontroly 

nad konzumací potravy v průběhu této epizody. 

Oba klasifikační systémy zahrnují stejné kritérium, v němţ jsou hlavní pacientovi 

pokusy potlačit výkrmný efekt jídla. Popsány jsou také způsoby nevhodného kompenzačního 

chování. Jsou jimi vyvolané zvracení, extenzivní cvičení, zneuţívání projímadla, střídavé 

drţení hladovky či uţívání léků typu anorektik, diuretik a tyreoideálních preparátů. MKN -10 

navíc uvádí případ diabetiků, kteří mohou při těchto snahách vynechat léčbu insulinem. 

Psychopatologie se skládá z chorobného strachu z tloušťky a z pacientovy ostře 

vymezené hranice hmotnosti, přičemţ se ji snaţí udrţet niţší neţ je jeho premorbidní a 

přiměřená váha. Často, ale ne vţdy, bývá u pacienta také dřívější epizoda mentální anorexie, 

toto rozmezí mezi poruchami můţe být od několika měsíců po několik let. Toto kritérium 

MKN -10 v sobě komponuje dvě kritéria obsaţena v DSM- IV, která konstatují, ţe porucha se 
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nemusí vyskytovat výlučně v průběhu epizod mentální anorexie a ţe sebehodnocení je 

přespříliš ovlivněno tvarem těla a váhou.  

DSM-IV oproti MKN-10 určuje frekventovanost záchvatovitého přejídání s následnou 

nevhodnou kompenzací, která musí být průměrně nejméně dvakrát týdně po dobu tří měsíců. 

2.4 Nevhodné kompenzační chování 

V diagnostických kritériích se objevuje výčet praktik, které pouţívají pacientky s PPP 

k zabránění přibírání na váze. Nejčastějšími metodami jsou diety, vyvolané zvracení a 

zneuţívání laxativ a diuretik. 

2.4.1 Diety 

Spoustu bulimiček, i přes záchvaty přejídání, drţí nejrůznější odtučňovací diety. Ty 

jsou v podstatě logickou odpovědí na předcházející přejídání. 

V podstatě existují tři druhy diet, které lidé drţí za účelem sníţení hmotnosti. Jídelní 

zvyklosti osob trpících bulimií jsou v zásadě kombinací těchto způsobů. Prvním způsobem je 

drţení půstu, při kterém lidé po delší dobu nepřijímají ţádnou potravu. Další moţností je 

úsporná dieta. Při tomto typu diety se přijímá co nejmenší mnoţství kalorií. Poslední metodou 

je odstranění určitých potravin z jídelníčku. Jedná se o potraviny, které jdou z pohledu 

bulimiček na tloušťku a spouštějí u nich záchvat přejídání. Tyto potraviny bulimičky označují 

jako zakázané nebo špatné či dokonce nebezpečné. 

Všechny tyto uvedené metody směřují k přejídání. Drţení diety je úzce spojeno se 

ztrátou kontroly a se záchvaty přejídání. Diety činí jedince více náchylného k záchvatům 

přejídání. 

První dieta byla popsána roku 1558 Italem Luigim Coronarou. Díky své tekuté dietě se 

stal z neduţivého tlouštíka štíhlým muţem plným energie. Coronarova dieta se tak stala 

jedním z prvních známých případů s ohromujícími účinky diety (Crook, 1995). 

2.4.2 Vyvolané zvracení 

Většina bulimiček pouţívá vynucené zvracení jako hlavní metodu kompenzace přijaté 

potravy. Proces vyvolaného dávicího reflexu probíhá tajně. Postup je zpravidla takový, ţe 
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jsou do zadní části krku zasunuty prsty nebo nějaký jiný předmět. Některé bulimičky si dávicí 

reflex dokáţou vyvolat pouhým nakloněním vpřed či přitisknutím ruky na oblast ţaludku. 

Frekvence zvracení je velmi různorodá. Některé bulimičky zvracejí aţ desetkrát za den 

a jiné pouze jednou po záchvatu přejedení. Rozšířené je mezi bulimičkami technika zapíjení. 

Princip spočívá v opakování zvracení, pití tekutiny a opětovném zvracení dokud dávená voda 

není zcela čistá a nepřináší tak důkaz o tom, ţe byl organizmus dokonale zbaven potravy. 

Tato technika je ale vysoce škodlivá pro jejich zdraví. 

Zvracení, podobně jako diety, podporuje přejídání, protoţe odbourává zábrany 

psychologického i fyzického charakteru při příjmu potravy. Po konzumaci nadměrného 

mnoţství potravy je mnohem snazší vyvolat dávivý reflex, coţ vede bulimičky ke stálému 

zvětšování mnoţství jídla pozřeného v průběhu záchvatu. Také se postupně epizody přejídání 

stávají častějšími. 

Ty bulimičky, které si nejsou schopny sami vyvolat zvracení, pouţívají odlišné 

způsoby, aby si přivodily nevolnost s následným dávivým reflexem. Pijí slanou vodu či jiná 

dávidla, která si vyrábějí a nebo nacházejí v domácnosti jako je například šampon. Časté je 

také uţívání ipekakového sirup. 

Zvracení je velmi škodlivý způsob kompenzace přejídání. Jedná se o proces, který je 

fyzicky i emocionálně velmi vyčerpávající. Kromě negativních vlivů na organismus působí 

také na psychiku, protoţe vyvolává pocity zahanbení a viny. 

2.4.3 Zneužívání laxativ a diuretik 

Diuretika jsou léky, které zvyšují produkci a také vylučování moči, laxativa jsou 

projímadla, která povzbuzují vyprazdňování střev (Vokurka, 2007). Část bulimiček se 

domnívá, ţe projímadla jim pomohou sníţit mnoţství vstřebané potravy. Projímadla však 

působí v dolní části trávicího traktu, ve kterém nedochází k absorpci energetické hodnoty 

potravy. Ta probíhá v horní části zaţívacího systému. 

Hlavní problém pouţívání laxativ ke kontrole hmotnosti tkví ve skutečnosti, ţe 

organizmus si na jejich uţívání velice rychle navykne a k docílení poţadovaného účinku je 

nutné navyšování dávky. Další komplikaci představuje zadrţování tekutin, které je reakcí 

organismu na laxativa. Projevuje se natékáním zápěstí, kotníků a opuchnutím kolem očí. 
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Kromě uţívání laxativ se objevuje také uţívání diuretik. Diuretika však tělesnou 

hmotnost neovlivňují, slouţí k odvodňování organismu. Ztrátu tekutin, kterou způsobí 

organizmus však velice rychle doplní (Cooper, 1995). 

3 Poruchy příjmu potravy v dětském věku 

PPP se mohou vyskytnout i v dětství a na počátku dospívání. Tato období jsou velmi 

citlivá pro vývojové změny. PPP má aţ ničivé účinky na biologické, psychologické i sociální 

aspekty dospívání. 

Diagnostika PPP je v tomto věku komplikovaná. Děti pouţívají jiné termíny 

k argumentaci týkající se odmítání potravy. Zmiňují se nejčastěji o nechutenství nebo o jiných 

somatických obtíţích související s jídlem. V dětském věku se vyskytují také kromě mentální 

anorexie a bulimie atypické poruchy příjmu potravy. 

Pro dětský věk není moţné pouţít kritéria somatických změn určená pro dospělé. 

Quetelův index je s věkem proměnlivý.“ Tento index 17,5 v 18 letech odpovídá 13,5 v 10 

letech, ve 12 letech pak 14,2. 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, 2008, str.275). 

Děti s mentální anorexií řeší svou hmotnost podobně jako adolescenti. V dětském věku 

strach z tloušťky a navyšování hmotnosti můţe být také popírán nebo jen nepřímo 

vyjadřován. Pokud je dítě dospělým nuceno k jídlu, můţe být volně vyvolané zvracení jedním 

z prostředků k udrţení nízké váhy. 

3.1 Infantilní mentální anorexie 

Chatoor popsala tak zvanou infantilní mentální anorexii. Při jejím popisu jí byl 

východiskem separačně-individuační proces.  



23 

 

Infantilní mentální anorexii charakterizovala jako poruchu separačního procesu. Porucha se 

začíná většinou projevovat mezi šesti měsíci a třemi lety ţivota dítěte a mezi její hlavní 

projevy patří odmítání jídla nebo jeho nadměrná vybíravost. Dítě se tímto komplikovaným 

způsobem snaţí prosadit své autonomní potřeby v oblasti přijímání potravy. 

3.2 Mentální bulimie v dětském věku 

Zřídkakdy se objevuje v dětském věku pod 14 let mentální bulimie a s ní spojené záchvaty 

přejídání a následného zvracení. 

3.3 Emoční porucha spojená s vyhýbáním se jídlu 

Dalším případem ppp v dětském věku je emoční porucha spojená s vyhýbáním se jídlu. 

Tato porucha je někde na hranici mezi mentální anorexií a emoční poruchou v dětství. Při této 

poruše je přítomen úbytek váhy, porucha nálady a vyhýbání se jídlu, které není důsledek 

primární afektivní poruchy. Dítě však není pohlceno patologickými myšlenkami týkajícími se 

jeho postavy a hmotnosti. Také netrpí zkresleným vnímáním svého těla. 

Děti s touto poruchou uvádějí nejrůznější argumenty, aby odůvodnily, proč nejí. Mezi 

nejčastější patří strach z nevolnosti, obavy z nákazy špatným jídlem nebo strach, ţe se zadusí 

či pozvrací. Tyto děti postupně přestávají přijímat potravu a hrozí jim stejná rizika jako dětem 

s typickou mentální anorexií. 

3.4 Syndrom vybíravosti v jídle 

Syndrom je příznačný pro věk osm aţ dvanáct let. Dítě s tímto syndromem přijímá jen 

velmi omezený rozsah potravin. Syndromem trpí, na rozdíl od většiny poruch příjmu potravy, 

častěji chlapci. Patologické jídelní chování končí obvykle konzumací pouhých dvou aţ tří 

potravin, coţ vzbuzuje konflikty nejen v rodině, ale i v jiném prostředí. Dále je značně 

sníţena psychosociální adaptace dítěte. 

3.5 Syndrom pervazivního odmítání 

Jedná se o stav, který souvisí s odmítáním potravy, tekutin, mluvení, chůze i celkové péče 

o sebe. Začátek můţe mít podobný jako mentálně anorektický syndrom a dále se postupně 

rozšiřovat do ostatních aspektů ţivota. Nejčastěji syndromem trpí dívky ve věku od 8 do 14 

let. O tomto syndromu se nejdříve uvaţovalo jako o dětské variantě posttraumatické stresové 
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poruchy ve spojitosti se sexuálním zneuţíváním. Hypotéza sice nebyla potvrzena, ale 

traumatizující okolnosti by neměly být předčasně zavrţeny. 

3.6 Měření BMI dětí a dospívajících v ČR 

V České republice existují soubory dat, která poskytují moţnost sledovat během několika 

desetiletí vývoj jednotlivých antropometrických ukazatelů. Jednou za deset let se koná měření 

několika tisíců dětí k utvoření aktuálních percentilových grafů. Tato nasbíraná data za 

posledních padesát let poukazují na to, ţe u dětí došlo ke změnám výšky, hmotnosti i body 

mass indexu vzhledem k věku.  

Porovnání grafů z roku 1951 a z roku 2001 ukazuje na zvýšení hodnoty BMI u chlapců od 

6 let, ale jeho sníţení v niţších věkových kategoriích. U dívek do 14 let je podobný vývoj. 

Dívky ve věku od 14 let však vykazují značný pokles BMI a to ve všech jeho 

percentilových hodnotách. Z toho plyne, ţe dospívající dívky jsou podle posledních měření 

z roku 2001 štíhlejší, neţ bývaly dříve (Aldhoon Hainerová, 2009). 
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4 Rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy a jejich 

rozdělení 

V současné době se v souvislosti s příčinami PPP hovoří o souhrnu rizikových faktorů. 

Rizikovým faktorem se můţe stát osobnostní charakteristika nebo událost, při jejímţ výskytu 

stoupá riziko onemocnění. Rizikový faktor ovšem není příčinou onemocnění. Například být 

pubescentní dívkou je jasným rizikovým faktorem, avšak většina těchto dívek neonemocní. 

 Při výzkumu rizikových faktorů se pouţívají jak transverzální tak longitudinální 

studie. Transverzální studie zjišťují aspekty odlišnosti nemocných, jakými jsou vlastnosti 

nebo rodinná historie, v porovnání se zdravými. Transverzální studie nedokáţe však rozlišit 

příčinu a následek. Longitudinální studie, pracující s časovou posloupností, zkoumají, jakými 

charakteristikami se liší jedinci, u nichţ se choroba rozvinula od  jedinců, u kterých se 

nerozvinula. 

V některých případech je známo, ţe se pozorovaná charakteristika nebo událost u osob 

s onemocněním objevuje častěji, není ale známo, jestli předcházela onemocnění anebo je 

následovala, protoţe chybí informace z longitudinálních studií. V takové situaci se nejedná o 

rizikový faktor, ale o korelát. Aţ při dostatku důkazů, ţe daná pozorovaná okolnost byla 

přítomná dříve, neţli samotné onemocnění, jde o rizikový faktor. 

Rizikové faktory je moţné rozdělit do několika skupin. Toto dělení je u kaţdého autora 

individuální a v této práci pouţijeme jedno z nejzákladnějších rozdělení a to na faktory 

biologické, psychologické a sociokulturní. Bakalářská práce se bude nejvíce věnovat 

sociokulturním faktorům a ostatní faktory popíše pouze stručněji.  

4.1 Biologické faktory  

Mezi nejvýraznější biologické faktory řadí literatura pohlaví, menstruační cyklus a pubertu, 

která je vývojovým období s největším rizikem pro rozvoj PPP.   

4.1.1  Pohlaví  

Pohlaví  je jedním z nejvýznamnějších faktorů pro vznik PPP. Ţenské pohlaví podléhá 

riziku mentální anorexie aţ desetkrát více. Ţenské tělo a jeho proporce vnímají muţi a ţeny 

zcela odlišným způsobem.  



26 

 

 

     Rozdílné vnímání vlastního těla u muţského a ţenského pohlaví je zjištěno jiţ v mladším 

školním věku. K největším fyzickým i psychickým změnám dochází v období puberty a 

adolescence, kdy výrazně vstoupá riziko PPP. Zatímco se chlapci v tomto vývojovém období 

začínají přibliţovat muţskému ideálu krásy, dívky se od toho ţenského ideálu krásy vzdalují.  

      Negativním vlivem můţe být časná puberta a fyzické zrání jedince. Někteří autoři dívkám 

fyzicky předčasně vyzrálým připisují vyšší stupeň ohroţení pro vznik PPP. Takové dívky jsou 

obvykle menšího vzrůstu a silnější tělesné konstituce oproti svým vrstevnicím. Jsou také více 

nespokojené se svou hmotností a čelí většímu náporu stresu (Krch, 2000). 

4.1.2 Menstruační cyklus 

Dle názoru několika autorů je moţné, ţe nepravidelný menstruační cyklus u některých 

případů předchází začátkům anorexie. U většiny dívek trpících anorexií ovšem po amenoree 

dochází k úbytku na váze. Abnormality v menstruačním cyklu bývají nejčastěji u těchto dívek 

zapříčiněny endokrinními změnami, které nastávají v důsledku sníţení energetického příjmu a 

nízkého příjmu bílkovin. 

 Byla diskutována také moţnost existujícího vztahu mezi etapami menstruačního cyklu 

a symptomy bulimie. Impulzivní bulimické záchvaty se spojovaly s hormonální dysfunkcí 

přičítané premenstruačnímu syndromu. Ţeny, které netrpí bulimií, v době deseti dnů před 

ovulací zvyšují údajně kalorický příjem průměrně o 500 kalorií (Krch, 1999). 

4.1.3 Puberta 

Poruchy příjmu potravy se nejčastěji začínají objevovat v období pubescence. V tomto 

období v těle dospívajícího jedince probíhá mnoho hormonálních změn, mezi které také patří 

přibývání na váze. U chlapců dochází k příbytku svalové hmoty a zrychlení růstu, coţ je 

hodnoceno vcelku pozitivně. Zatímco u dívek můţe dochází mnohem častěji k negativnímu 

vnímání těchto změn (Krch, 2005). Dívkám se působením estrogenu rozšiřuje dolní část 

pánve a výrazně se mění a zvyšuje rozloţení tukové tkáně pod kůţí, coţ vytváří zaoblené a 

jemné tvary ţenského těla. Vyšší koncentrace tuku se objevuje v oblasti ňader, boků, hýţdí a 

horních paţí (Klementa, 1981). 

 Pro dívku trpící mentální anorexií jsou vývojové úkoly adolescence i pro její rodinu 

velmi namáhavé. Tyto dívky v době vzniku prvních klinických příznaků mentální anorexie 
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mají velmi úzký, přilnavý a kontrolující vztah k matce, zatímco otce odmítají. Přesto, ţe vztah 

k matce vypadá na první pohled jako ideální, skrývá se za ním agrese, která se projevuje ve 

snaze matku kontrolovat a ovládat. Otce anorektické dívky odmítají a kritizují pro pudové 

projevy, které bývají většinou spojené s jídelními nebo i sexuálními významy (Krch, 2005).    

4.2 Psychologické faktory 

4.2.1 Osobnost a povahové rysy 

Papeţová výstiţně shrnuje několik rizikových povahových rysů. Jedním z výrazných 

rysů je perfekcionismus, kterým jsou dívky nuceny hnát se za dokonalostí. Tím uklidňují své 

nízké sebevědomí a vysokou kritičnost. Dalším rizikovým rysem je impulzivita, kterou je 

moţné vysvětlit především záchvatovité přejídání. Dívky trpící PPP se také vyznačují 

vysokou mírou zranitelnosti a nejistoty, která vede ke snaze zalíbit se ostatním. Nakonec 

zmiňuje Papeţová puritánství a asketizmus jako překonávání a odříkání vlastních potřeb, 

včetně jídla, které dívky povaţují za očistné a morální (Papeţová, 2000). 

4.2.2 Životní události a rodina   

Krch uvádí, ţe aţ v 70% případů anorexie a bulimie je spouštěcím mechanismem 

právě závaţná událost (Krch, 2005). Pavlová poukazuje na fakt, ţe byly u pacientek 

s mentální anorexií opakovaně zjištěny velké problémy v rodině, které onemocnění 

předcházely. Pacientky byly také častěji vystaveny nepřiměřenému tlaku ze strany rodičů. Ti 

se snaţili dovést dcery k vynikajícím výkonům akademickým či sportovním bez ohledu na 

jejich moţnosti (Pavlová, 2010). 

4.2.3 Emocionální faktory 

Velké mnoţství pacientek trpících PPP má také depresivní a úzkostné příznaky. 

V zásadě většina depresivních a úzkostných symptomů úzce souvisí s obavami o postavu a 

hmotnost (Krch, 2005).  

4.2.4 Závislost na psychoaktivních látkách 

V praxi je nejběţnější kombinací mentální bulimie a abúzus alkoholu. Obě poruchy se 

vyznačují narušením psychického a sociálního ţivota. Propojuje je také silné zaujetí danou 

substancí, ať se jedná o alkohol nebo o jídlo. Přejídání, stejně jako zneuţívání psychoaktivní 
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látky se pouţívá k zvládání stresu a celkové kontrole emocí. U obou poruch je také velmi 

tenká hranice mezi normou a patologií (Krch, 2005). 
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5 Historie poruch příjmu potravy  

Antropologie nezkoumá určitý jev pouze v prostoru, ale také v čase a proto je příhodné popsat 

také historii PPP. 

5.1 Historie mentální anorexie 

Po mnoho staletí nebylo odmítání potravy povaţováno za patologický jev. Nechutenství  

bývalo obvyklým příznakem mnoţství somatických nemocí, ale také psychiatrických poruch. 

Jiţ v pátém století před naším letopočtem Hippokrates hovoří o poruchách příjmu potravy a 

nazývá je pojmem asithia (Faltus, 2010). Termín anorexie je téţ znám z doby starověku. 

Nejprve byl však obecným označením pro stav celkové únavy a apatie. Pro Platóna byla 

anorexie symbolem osvobození od ţádostivosti a chtivosti, oproti tomu Hippokrates v ní 

spatřoval neschopnost mít poţitek z jídla. Aţ Galén ve druhém století termín anorexie 

pouţívá s konkrétnějším obsahem jako nepřítomnost chuti k jídlu.  

V době středověku mnoho případů anorexie také přímo souviselo s křesťanstvím. Zboţní 

křesťané striktně dodrţovali půsty, které byly součástí jejich asketického způsobu ţivota 

anebo měli sebetrestající charakter. Přespříliš dlouhé odmítání potravy bez zjevných známek 

nemoci, bylo však připisováno nadpřirozeným silám či ďáblu.  

Především v době pozdního středověku se hluboce věřící ţeny uchylovaly k drţení 

přehnaných půstů. Tyto ţeny věřily a rozšiřovaly myšlenku, ţe díky Bohu mohou ţít bez 

příjmu potravy nebo jen s jejím minimálním mnoţstvím. Počet těchto svatých ţen klesl 

v období novověku s omezením počtu kanonizovaných svatých. V návaznosti na tyto události 

se začaly objevovat takzvané zázračné panny. Jednalo se převáţně o adolescentní dívky, které 

se postily a hlásaly, ţe k ţivotu potřebují jen velmi malé mnoţství potravy nebo dokonce 

vůbec ţádnou. Tímto si získaly pozornost veřejnosti a v několika případech k těmto 

zázračným pannám putovalo tisíce poutníků. Lékaři zprvu taktéţ věřili, ţe se jedná o zázrak a 

aţ s následnou sekularizací společnosti byly metafyzické interpretace nahrazeny.  

Jiţ v sedmnáctém století Richard Morton ve svém díle Phyhisiologia popisuje jev, který 

nazývá nervové opotřebení. Tento tělesný úpadek je zapříčiněn jak fyzickými příčinami, tak i 

emocionálním rozrušením. Mortonovi se zde podařil nejdokonalejší popis choroby, pro který 

je v literatuře nazýván prvním portrétistou mentální anorexie (Faltus, 2010). 
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V osmnáctém století byl označován za příčinu anorexie ţaludek. I na začátku století 

devatenáctého byla anorexie stále povaţována za pouhý symptom některého z ţaludečních 

onemocnění. V této době se také objevuje ve Francii označení nervová anorexie. Roku 1840 

francouzský fyziolog Fleury Imbert popisuje dva druhy anorexie a to gastrickou a nervovou. 

První typ anorexie je porucha zaţívání. U druhého typu anorexie pacienti odmítají potravu, 

protoţe mozek nevydává signál chuti k jídlu. Imbertově práci se však nevěnovala pozornost a 

tak upadla v zapomnění. Aţ roku 1874 William Gull prosadil odborný výraz anorexia nervosa 

do lékařského světa. Jednalo se o nekorektní název a dalších sedmdesát pět let se ztráta chuti 

k jídlu povaţovala za nepostradatelné kritérium tohoto syndromu. 

Do roku 1914 byla povaţována mentální anorexie za duševní poruchu. Hamburský patolog 

Morris Simmonds nalezl u některých podvyţivených nemocných léze v oblasti hypofýzy. 

Rozpoutal tímto nálezem značné diagnostické spory. Na dobu dvacet let byla pak mentální 

anorexie spjata se Simmondsovou chorobou (Faltus, 2010). 

Aţ ve čtyřicátých letech dvacátého století byla mentální anorexie díky vlivům 

psychosomatické medicíny a psychoanalýzy opět klasifikována jako duševní porucha. 

Psychoanalýza vnímala úmyslné hladovění jako obranu před orálními fantaziemi sexuálního 

charakteru či proti dvojsmyslným orálně sadistickým a kanibalistickým fantaziím. Dále také 

jako signál znovunavrácení sexuálního vývoje zpět do orálního stádia (Raboch, 2001). 

Mentální anorexie se dostala psychiatrického pole působnosti a pozvolna začala vystupovat 

její souborná podoba. 

V šedesátých letech se mentální anorexie dostává do povědomí veřejnosti díky Hildě 

Bruchové, Sullyvanské psychoanalytičce, která poukazuje také na výrazný výskyt poruch 

příjmu potravy u modelek, hereček a baletek. Dále také kladla důraz na vztah matky 

s dítětem, který můţe vést aţ k sociálně neţádoucímu chování při hledání vlastní autonomie 

skrze kontrolu vlastního těla (Raboch, 2001). Vylíčila vývojové potíţe pacientek trpících 

anorexií a jejich nesprávnou adaptaci v dětství a raný vztah s matkami. Matky těchto 

pacientek viděla jako osoby nepřizpůsobivé k potřebám dětí a orientované především na své 

vlastní potřeby. Byla přesvědčena, ţe takové matky svým dcerám nenechávají dostatečný 

prostor pro vyjádření jejich vlastních potřeb a děti jsou pro ně jen prostředek k uspokojování 

vlastních narcistických potřeb (Faltus, 2010). 
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V dnešní době se klinický obraz mentální anorexie od toho prvotního odlišuje pár rysy. 

V posledních dekádách se stala tato porucha velmi diskutovatelnou a sledovanou a to jak 

odbornou, tak i laickou veřejností. 

5.1.1 První popsané případy mentální anorexie 

Ve druhé polovině devatenáctého století se začínají objevovat první důvěryhodně 

popsané případy mentální anorexie. Roku 1859 William Stout Chipley pozoruje existenci i  

jiného typu odmítání potravy neţ-li je jím popsaná sitiofobie tedy chorobné nechutenství. 

Tento typ odmítání potravy vysledoval Chipley především u subtilních dospívajících dívek, 

které pocházely z vyšších vrstev společnosti. Tyto dívky se především snaţily vzbudit 

pozornost. Svou teorii potvrzoval Chipley jedním konkrétním případem mladé ţeny. Tato 

ţena zjistila, ţe čím méně potravy přijímá, tím větší pozornost u společnosti vzbuzuje. Tento 

případ bohuţel skončil smrtí pacientky (Krch, 2005). 

Louis – Victor Marcé o rok později publikuje článek o nezvyklé formě hypochondrického 

deliria. Marcé pozoroval pár pubescentních dívek, které měli nechuť k jídlu a špatné zaţívání. 

Některé z dívek si vydedukovali aţ delirický závěr, ţe nejsou schopny jíst. Opravdu tedy 

několik měsíců nepozřeli ţádnou stravu. Vyhublé dívky dále striktně odmítaly jakékoli 

pokusy o změnu jejich stravovacích návyků. Originál článku je obohacen o několik anamnéz 

případů, které jen potvrzují, ţe Marcé líčí jedny z prvních případů mentální anorexie. I přes 

detailní popisy však psychiatrická scéna nebyla na tato fakta připravena a tak Marcého a 

Chipleyho práce nevzbudila adekvátní odezvu (Krch, 2005).  

5.2 Historie mentální bulimie 

Historie mentální bulimie a přejídání je stejně letitá jako historie anorexie. Ve starověkém 

Římě byla častá nadměrná konzumace potravy ve vznešených společenských vrstvách. 

Přejídání spjaté se zvracením bylo takřka obecným jevem. Jiţ roku 65 před naším letopočtem 

se Seneca k tomuto počínání vyjadřuje : „Lidé jedí, aby zvraceli, a zvracejí, aby jedli“ (Faltus, 

2010, s.22). Záchvatovité přejídání, stejně jako odmítání potravy, bývalo také ale často 

spojováno s jinými onemocněními. Přejídání a zvracení byly zařazeny k symptomům hysterie, 

někdy bylo dokonce uţíváno výrazu hysterické zvracení. 

Od starověku aţ po devatenácté století pouţívala medicína k popsání přejídání spojeného 

se zvracením pojmů kynorexia či fames canina. Oba výrazy znamenají patologickou chuť 
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k jídlu, ţravost a chorobný hlad. Za příčinu byla povaţována špatná funkce ţaludku či jeho 

abnormalita. 

Symptomy bulimie byly popsány dokonce uţ 400 aţ 500 let před naším letopočtem 

v Talmudu (Raboch, 2001). Odborný výraz bulimie má svůj původ z období starověku.  

Plutarchos nazýval slovem bolimos zlého démona. Slovo původně znamenalo velký hlad. 

Zpočátku se tento termín  pouţíval i pro mdlobný stav a slabost, který byl způsoben hladem. 

Nadměrná konzumace potravy bývala v minulosti častá hlavně mezi společenskou elitou. 

V kronikách se objevují zmínky o obţerství panstva. Příleţitostně se na jarmarcích a trţištích 

byli předváděni velcí jedlíci vedle jiných atrakcí a zrůd, jejichţ úkolem bylo obveselit diváky. 

  V osmnáctém století bylo rozlišeno aţ sedm typů bulimie. Čtyři z nich byly 

symptomatické s doprovodem jiných příznaků jako jsou křeče, diarea a cizopasníci. Prvotní, 

idiopatická, bulimie se dělila do tří skupin. První kategorií byla bulimia helluonum čili 

nadměrný hlad. Druhou bulimia syncopalis, mdloby z hladu a poslední bulimia emetica, 

přejídání spojené se zvracením. Přestoţe emocionální faktory byly taktéţ brány v úvahu, byla 

bulimie internisty povaţována především jako projev špatného zaţívání. 

Jiţ roku 1874 William Gull vylíčil ve své přednášce nenasytnou chuť k jídlu u jedné 

své pacientky léčící se z anorexie. Stejně tak Ernest-Charles Laségue vypozoroval u svých 

anorektických pacientek záchvatovité přejídání. Ke konci devatenáctého století se objevilo 

několik dalších případů nutkavého přejídání s následně vyvolaným dávicím reflexem. 

Příznaky však nebyly chápany jako nezávislý syndrom. Nahlíţelo se na ně jako na 

neurotickou poruchu a nebo určitý stravovací vzorec pacientů trpících anorexií. Ludwig 

Binswager roku 1944 publikoval dosud nejlépe popsanou kazuistiku bulimie. Pacientka Ellen 

Westová, které byla nejdříve mylně diagnostikovaná schizofrenie, nepřetrţitě bojovala se 

štíhlostí, coţ ji dovedlo k nucenému zvracení a přílišnému uţívání laxativ. 

Na začátku sedmdesátých let byla určena relevantní kategorie příznaků, která se lišila 

od klinicky popsané mentální anorexie a obezity. 

Roku 1979 Gerald Russell jako první uţil odborný výraz bulimia nervosa. Termín označující 

nekontrolovatelný pud přesycovat se, který přímo souvisí s patologickým strachem z tloušťky 

a následným vyhýbáním se vykrmujícího efektu jídla prostřednictvím vomitu či projímacích 

prostředků či kombinací obojího.  
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V šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století převaţovala diagnóza mentální 

anorexie, oproti tomu v letech osmdesátých a devadesátých se stala častější mentální bulimie. 

Fakt se odráţí i v desáté revizi MKN. V předcházející, deváté, revizi byla diagnóza pouze 

mentální anorexie.  

5.3 Historie poruch příjmu potravy v České Republice  

V České republice jako první popsali případy poruch příjmů potravy prof. Vratislav Jonáš 

a prof. Otakar Janota. Koncipovali také následnou léčbu těchto poruch, která probíhala na 

interním a neurologickém oddělení (Faltus, 2003). 

V roce 1941 prof. Jonáš prohlašuje, ţe kromě Simmondsovy choroby existují formy 

hypofyzární hubenosti, které povaţoval za méně závaţné a také za zlepšitelné. Ve svém 

článku „Patologická hubenost mladých dívek“ poukazuje, ţe by se mělo v případu 

patologické hubenosti u mladých dívek více myslet na anorexii vyvolanou změnou 

psychického stavu. 

Prof. Janota roku 1945 publikoval svou rozšířenou přednášku nazvanou „O phatogenezi 

tzv. mentální anorexie a o úspěšném jejím léčení elektrickými šoky“ ve 26. čísle Časopisu 

lékařů českých. Roku 1956 Janotův článek s názvem „O tak zvané mentální anorexii“ vychází 

v Thomayerově sbírce. V článku Janota podrobně popisuje celou problematiku poruchy a 

potvrzuje klinický obraz kazuistikami (Faltus, 2010). 
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6 Sociokulturní determinace poruch příjmu potravy 

Bakalářská práce se bude v této části věnovat vlivům kultury na problematiku poruch 

příjmu potravy. Je nezbytné vymezení  něktrých pojmů a vztahů, se kterými budeme dále 

pracovat. 

6.1 Antropologie potravy a antropologie těla  

Tématika potravy se objevuje v antropologii jiţ od konce 19. století například v díle 

Williama Robertsona Smithse Lectures on the Religion of the Semites z roku 1889, kde se 

objevuje významná kapitola o potravě (Mintz, 2002).V období 60. a 70. let se stali 

významnými pro antropologii potravy Claude Lévi-Strauss a Mary Douglas. Svými pracemi 

zabývajícími se jídlem se snaţili porozumět společnosti skrze výzkum potravy (Dvořáková – 

Janů, 1999). Významným mezníkem byla také práce Jacka Goodyho z roku 1982 Cooking, 

Cuisine, And Class: A Study in Comparative Sociology (Mintz, 2002). 

Antropologie těla jako samostatná oblast antropologie aspiruje o interdisciplinární přístup 

ke zkoumání lidského těla. Lidské tělo je zcela neutrálním a nenese samo o sobě ţádné 

významy. Ty do něj vkládá aţ kultura (Soukup, 2011). „Tělo se převádí z řádu přírodního do 

kulturního. Každá známá kultura nějak zachází s tělem, upravuje jej, disciplinuje a přikládá 

mu nejrůznější významy“ ( Soukup, 2011, s. 31). Z hlediska antropologie je moţné lidské tělo 

rozdělit do dvou rozměrů, kulturního a organického.  Rozměr kulturní je dále sloţen ze tří 

úrovní a to tělo jako artefakt, norma a význam, které je moţné dále uchopit procesy při nichţ 

je tělo upravováno, disciplinováno a semiotizováno (Soukup, 2011). „Právě na lidském těle 

lze demonstrovat sílu kultury a ukázat dynamiku kulturního a biologického determinismu“ 

(Soukup, 2011, s. 32). 

6.2 Kultura a některé aspekty jejího vlivu 

Pro vymezení pojmu kultura pouţijeme souhrnné antropologické pojetí kultury, které 

kulturu nevnímá jen skrze pozitivní hodnoty. Pojmem kultura jsou vnímány veškeré 

biologické způsoby a mechanismy, kterými se člověk jakoţto člen společnosti  adaptuje na 

vnější prostředí. Oproti axiologickému pojetí kultury nemá její pojetí antropologické 

hodnotící funkci. V antropologickém pojetí kultury je moţno kulturu definovat jako systém 
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artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí, které sdílejí a předávají členové dané společnosti 

(Soukup, 2004). 

Jak zdraví, tak nemoc podléhají sociálním a kulturním vlivům. Poruchy příjmu potravy se 

vyskytují hlavně ve společnostech, které mají nadbytečné mnoţství potravy. V oblastech, ve 

kterých se lidé setkávají s nedostatkem potravin, jedná se především o země Třetího světa, se 

poruchy příjmu potravy vyskytují mnohem méně (Giddens, 1999).  

6.2.1 Západní kultura a její vznik 

Za Západní kulturu je označována západoevropská kultura, vycházející z anticko – 

křesťanských tradicí, která sahá i za hranice Evropy, tam kde má hlavní vliv na rozhodování. 

Západní křesťanské země zaznamenali svůj vzestup v osmém a devátém století, kdy se 

stávaly také samostatnou civilizací. Mnoho staletí tato civilizace však za ostatními zaostávala. 

Například Byzance a Islámský svět byly v době od osmého do dvanáctého století svým 

bohatstvím, rozlohou, vojenskými silami, ale také uměním, literaturou a vědou daleko před 

Evropou. V době mezi jedenáctým a třináctým stoletím evropská kultura prošla významným 

vývojem, kterému napomohlo přisvojování si určitých prvků vyspělejších civilizací. Další 

významný posun nastal kolem roku 1500,  kdy nakonec střety mezi civilizacemi ustoupili  

trvalému a  vítěznému vlivu Západu na všechny ostatní civilizace (Huntington, 2001).  

Huntington tvrdí, ţe Západ měl jako jediná ze všech civilizací významný a někdy i 

ničivý vliv na všechny ostatní. Ústřední problém vidí ve vztazích mezi Západem a zbytkem 

světa, který definuje jako určitý rozpor mezi snahou Západu, zvláště pak Ameriky, prosazovat 

univerzální západní kulturu a zhoršující se schopností tak učinit (Huntington,  2001). 

6.2.2 Akulturace 

Akulturace je definována jako kulturní a sociální změna, která je způsobena přímým a 

dlouhodobým stykem mezi společnostmi s následným přijetím cizí kultury nebo jejích částí či 

dílčích prvků (Malina, 2009).  

S tématem akulturace úzce souvisí problematika akulturačního stresu, který můţe 

vyústit aţ v deprese. Styk menšinové etnokulturní skupiny s majoritní kulturou znamená pro 

minoritu mnoho změn jakými jsou na příklad i změna způsobu stravování (Průcha, 2010). 
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O PPP se po delší dobu smýšlelo jako o onemocnění, které je typické pro západní 

země. Z novodobých studií vyplývá opačný závěr. V Africe jsou subklinické stravovací 

problémy téměř srovnatelné se Západem. Tento výsledek souvisí se zvýšením výskytu 

rizikových faktorů pro vznik PPP, jakými jsou vyšší ţivotní úroveň černošských obyvatel a 

westernizace či globalizace společenských hodnot. 

Z výzkumu prováděného v Tanzánii vyplynulo, ţe mezi ţenami ve věkovém rozmezí 

13 – 30 let vyhovuje kritériím pro mentální anorexii 1,9 % a pro atypické PPP 4,7%. 

 Jedna z hypotéz udává, ţe symptomatika PPP v nezápadních zemích souvisí s tak 

zvanou westernizací, procesem, při němţ je potlačován tradiční ţivotní styl a kulturní 

zvyklosti ve prospěch postojů, které zastává západní kultura, za účelem prosperity a 

modernizace (Pavlová, 2010). Jedná se v zásadě o jednen z nejdůleţitějších akulturačních 

jevů, velkoplošnou difúzi, k níţ můţe dle Murphyho dojít napodobováním politicky 

nadřaznější skupiny, někdy z prospěchářských důvodů, někdy pod nátlakem (Murphy, 2006). 

Tato hypotéza je podpořena několika studiemi. Jedna z nich byla provedena na Fidţi, 

kde se prokázala zvýšená míra negativní body image a nárůst patologického stravovacího 

chování tři roky poté, co bylo na ostrově obyvatelstvo vystaveno západnímu mediálnímu 

vlivu (Davis, 1999). 

Výzkumy Davis a Katzman ukazují, ţe ţeny, které ţijí v cizí zemi trpí PPP častěji. 

Přítomnost PPP se zvyšuje s mírou akulturace. Porucha se u mladých ţen rozvine, kdyţ 

odejdou od své rodiny a odcházejí do zahraničí na studijní pobyty či jako au-pair. V takovém 

to případě se odchod z domova a akulturace navzájem umocňují. 

V provedené kvalitativní studii mladých ţen, u kterých se rozvinula PPP ve spojitosti 

se zahraničním pobytem, byly nalezeny potenciální patogenní elementy, které byly spojené s 

těmito poměry. Jednalo se o regulaci příjmu potravy, která byla uţita jako zmírnění 

negativních emocí v náročných chvílích a ztrátu kontroly a zvýšení hmotnosti v důsledku 

odlišných stravovacích návyků, které následovalo nevhodné kompenzační chování (Pavlová, 

2010). 

Anna Keski- Rahkonen uvádí ve svém článku Acculturation, Obesity and Eatring 

Disorders význam stravovacího šoku, který je s akulturací spojen. Tvrdí, ţe obezita, body 

image a PPP spolu úzce souvisí. Proces akulturace negativně ovlivňuje stravovací vzorce. 
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Imigranti si zpočátku s sebou přiváţejí zdravější stravovací vzorce svých předků, ale po 

nějaké době pobytu v nové zemi od nich ustupují a jsou více náchylnější ke vzniku obezity 

neţli místní rodilá populace (Keski-Rahkonen, 2005). 

6.2.3 Etnický původ 

Pojem etnikum označuje stálé uskupení lidí, které je charakteristické jednotou 

některých reálných příznaků, které se odráţejí ve společenském vědomí. Jednotícími znaky 

mohou být jazyk, náboţenství nebo rasa. Pro demografickou praxi je však určujícím rysem 

etnické sebeuvědomění, které  je vyjádřené ve vlastním názvu a objektivizované v sociálních 

a politických aspektech a kulturních preferencí (Malina, 2009). 

Zdali je moţné etnický původ povaţovat za rizikový faktor není zatím zcela jisté. 

Některé výzkumy ukazují, ţe ţeny a dívky jiných etnik se co do četnosti PPP dorovnaly 

europoidní společnosti (Pavlová, 2010).  

V USA prováděné výzkumy ukazují, ţe Afroameričanky jsou se svými tělesnými 

křivkami a váhou více spokojené a drţí méně diet neţli europoidní Američanky a to i přes 

fakt, ţe jejich průměrné BMI je vyšší. Oproti europoidním Američankám však dle některých 

studií podléhají Afroameričanky častěji záchvatům přejídání. 

 Americké ţeny hispánského a asijského původu jsou oproti afroamerickým 

Američankám se svým tělem nespokojeny na stejné úrovni jako Američanky europoidní.  

 Výzkumy, které byly uskutečněné  mimo vliv euroamerické společnosti ukazují  však 

niţší incidenci PPP. Je pravděpodobné, ţe větší roli neţli je etnická příslušnost hraje míra 

vlivu západního ideálu krásy ve štíhlosti (Pavlová, 2010). 

Afroameričanky byly odolnější vůči PPP, protoţe nebyly pod tak silným tlakem pro osvojení 

si štíhlosti. Europoidní Američanky byly pod mnohem silnějším kulturním tlakem, který se 

projevil větší snahou po dosaţení štíhlosti. Přes fakt, ţe Afroamerické ţeny mají vyšší BMI, o 

svou tělesnou hmotnost a tvar těla se strachují mnohem méně. Z toho vyplývá, ţe 

Afroamerické ţeny přijímají vyšší hmotnost lépe v porovnání s europoidními Američankami. 

 Afroamerické etnikum preferuje ţeny plnějších tvarů. Afroamerické ţeny a děti 

vybírají při volbě ideální postavy takové postavy, které jsou větší, neţ zvolili europoidní 
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Američané. Toto upřednostňování ţen s vyšší hmotností objasňuje jejich pozitivnější vnímání 

svého těla a menší zaujetí dietami. 

Mary B. Harris ve svém článku Gender and ethnic differences in obesity- related behaviours 

and attitudes in a collage sample uvádí také rozdíly ve vnímání obezity a nadváhy u 

Afroameričanů a europoidních Američanů. Afroameričané ve více případech neţli europoidní 

Američané povaţovali ţenu s nadváhou za sexuálně přitaţlivou a neodmítali s ní vztah. Bylo 

také zjištěno, ţe obézní Afroamerické ţeny mají kladnější představu o svém těle neţ obézní 

europoidní americké ţeny. Afroameričané mají pro posouzení atraktivity jiná měřítka neţ 

štíhlost, kterou vyzdvihuje angloamerická kultura. 

 Také epidemiologické studie přinášejí výsledky, které ukazují, ţe PPP, obzvláště 

mentální bulimie a mentální anorexie, jsou u Afroameričanek méně pravděpodobné. Ovšem 

v případě záchvatovitého přejídání jsou výsledky téměř vyrovnané. Záchvatovité přejídání je 

onemocnění, které se u Afroameričanek rozvine s mnohem větší pravděpodobností neţli 

mentální anorexie či mentální bulimie.  

Ideál štíhlé postavy se ovšem postupně dostává i do Afroamerické subkultury. 

Nedávno prováděné případové studie přinášejí informace, ţe Afroamerické ţeny s vyššími 

příjmy jsou se svou postavou nespokojené stejně jako ţeny europoidní s vyššími příjmy. 

Socioekonomický status se ukázal jako silnější činitel neţ etnická příslušnost (Novák, 2010).  

 Latinoamerické ţeny oproti afroamerickým přijímají americké kulturní ideály, aby se 

lépe začlenily do většinové „ bílé“ společnosti. Ideály krásy přejímají z médií, ve kterých je 

nedostatek Latinskoamerických vzorů, a tak se snaţí přizpůsobit europoidním americkým 

modelkám. I kdyţ se ţeny Latinskoamerického původu pokouší připodobnit 

angloamerickému ideálu krásy, stále však sdílejí stravovací návyky typické pro jejich kulturu, 

coţ působí dvojznačně (Novák, 2010).  

Člověk však nemusí přímo ţít v západní kultuře, aby byl vystaven jejím hodnotám.  

Výzkum provedený v Hong Kongu u čínských studentů zjistil, ţe studenti, kopírovali 

genderové vzory západní kultury ve vztahu k jich tělu. Studie potvrdila, ţe chlapci touţili být 

vyšší a svalnatější postavy a dívky chtěli být útlejší, i kdyţ byly dostatečně štíhlé podle 

západních standardů.  Navíc bylo zjištěno, ţe čínští studenti  v Hong Kongu měli významné  

problémy se sebevědomím a depresemi (Davis, 1999). 
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Ve studii srovnávající nespokojenost se svým tělem amerických a japonských ţen 

zjistili Mukai, Kambara a Sasaki, ţe japonské ţeny, i přes jejich niţší BMI, vykazují vyšší 

nespokojenost.  

 V případě amerických ţen vyplynulo, ţe jedním z hlavních prediktorů úrovně 

závaţnosti PPP je tloušťka a nespokojenost s vlastním tělem. Na rozdíl od amerických ţen byl 

pro japonské ţeny mnohem významnějším rizikovým faktorem neţli BMI potřeba sociálního 

přijetí (Novák, 2010). 

 Jiţ studie z osmdesátých let dvacátého století provedené ve Velké Británii prokazují 

vyšší prevalenci mentální bulimie u ţaček s asijským původem v porovnání s dívkami 

europoidními. Jiná studie z devadesátých let dále odhalila, ţe Asiaté vykazují vyšší úroveň 

narušení stravovacího chování neţ afroameričtí a europoidní jedinci. Ne všechny prováděné 

výzkumy však tyto rozdíly potvrdily (Papeţová,2010). 

 U japonských ţen, které ţijí v USA je mnohem vyšší riziko onemocnění PPP neţ u 

japonských ţen ţijících v Japonsku. Mnohé výsledky studií ukazují fakt, ţe akulturace 

znamená stres, který v etiologii PPP významný (Novák, 2010). 

Fakt, ţe lidé, kteří ţijí v komunitách, které jsou odloučené od vlivu západního stylu 

ţivota, neonemocní PPP, dokazuje studie provedená v společenství Amišů. Amišové jsou 

náboţenským směrem, ţijícím v separaci od většinové společnosti a dodrţující staré zvyky a 

pořádek. Mladí lidé s normální hmotností ţijící v této společnosti byly se svým tělem 

spokojeni oproti mladým lidem ze západních zemí, kteří téměř v 50% udávají nespokojenost 

(Pavlová, 2010). 
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7 Ideál krásy a fyzická atraktivita 

 „Slovem „krásný“ a dalšími obdobnými výrazy – „půvabný“, „hezký“, „ušlechtilý“, 

„nádherný“ či „skvělý“ – většinou označujeme něco, co se nám líbí. Zdá se, že v tomto 

smyslu, pro nás „krásný“ znamená totéž co „dobrý“. A skutečně, v různých historických 

epochách byly pojmy krása a dobro těsně spjaty.“ (Eco, 2005,str.8) 

 

 Pravdou je, ţe fyzická atraktivita výrazně zlehčuje navazování sociálních kontaktů a 

také chování v sociálních situacích. Fyzicky atraktivní jedinci jsou více oblíbení a ze strany 

ostatních se těší převládajícímu kladnému hodnocení a to jiţ od předškolního období aţ do 

stáří. Fyzická atraktivita přímo souvisí s obličejovými rysy, barvou vlasů a pokoţky, výškou a 

drţením postavy,  hmotností a poměrem pasu a boků (Slaměník, 2008).  

7.1 Konstrukce normálního těla 

Pojem normy a normálního těla přechází nyní od zkoumání odlišného k tomu, co je 

normální. Dnes jiţ téměř nenajdeme oblast, ve které by neplatila ţádná norma nebo by nebyl 

pro ni stanoven průměr. Koncepce normality však neexistovala vţdy tak, jak si známe dnes. 

L. J. Davis se domnívá, ţe představa normy je spíše rysem určitého druhu společnosti neţli 

daností lidské povahy. Při seznámení se slovy norma, normální, normalita Davis poukazuje na 

fakt, ţe se v evropských jazycích začala pouţívat aţ v nedávné době. V anglickém jazyce 

slovo normální ve smyslu běţný typ či  standard vyskytuje teprve kolem roku 1840. Pojem, 

který pojmu norma předcházel je ideál, ten se poprvé nachází v 17. století. Pro skutečné 

porozumění pojmu Davis odkazuje na statistiku, která vzniká jako „politická aritmetika“. 

V roce 1829 Basser Hawkins definoval lékařskou statistiku jako vyuţití čísel k vysvětlení 

vývoje zdraví a nemocí, čímţ přesunul pojem na lidská těla. O vytvoření zobecňující 

představy normálu jako imperativu se významně zasadil Adolphe Quetelet. Ten vysledoval, 

ţe je moţné pouţít „zákon chyb“ uţívaný astronomy k určení polohy hvězdy, za pomocí 

grafického znázornění všech hodnot a následného zprůměrování odchylky, k rozdělení 

lidských vlastností, jako je výška nebo váha. Následovala formulace pojmu průměrného 

člověka. O průměrném člověku Quetelet tvrdí, ţe je průměrem všech lidských vlastností, jak 

se v dané zemi vyskytují. Dále také napsal, ţe se vše u něj vyskytuje v souladu s průměrnými 

výsledky, které byly získané pro celou společnost. Společenské důsledky této Queteletovi 

myšlenky jsou dodnes významné (Davis, 2012).  



41 

 

7.1.1 Normy váhy WHO 

Pro posouzení stavu výţivy a míry nadváhy, obezity či podvýţivy slouţí Index tělesné 

hmotnosti (Body mass index) zvaný téţ Queteletův index. Spočítá se pomocí tělesné 

hmotnosti a výšky. Hmotnost v kilogramech je vydělena druhou mocninou tělesné výšky 

udané v metrech (Vokurka, 2007). 

WHO ve své tabulce mezinárodní klasifikace podvýţivy, nadváhy a obezity pro dospělé 

uvádí jako normální hodnoty BMI 18,50 – 24,99. Hodnoty rovné a vyšší 25 aţ do hodnoty 

29,99 znamenají nadváhu a hodnoty rovné a vyšší jak 30 indikují obezitu. Podvýţiva se 

vyznačuje hodnotou BMI 18,49 a níţe. 

7.2 Ideál Krásy  

Prvotní příčiny mentální anorexie a mentální bulimie je tedy nutné hledat ve změnách 

názorů na ideál ţenské krásy, které se odehrály ve společnosti. V Evropě povětšinou, 

nejvýrazněji v období sedmnáctého a osmnáctého, byla ideálem krásy baculatá ţenská těla. 

Většina předmoderních společností téţ vidí ideál krásy v plných křivkách postavy (Giddens, 

1999). Některé kultury, ve kterých panuje nedostatek potravy a chudoba, dokonce vnímají 

hubenost jako symptom podvýţivy a  infekčních onemocnění. Vyšší hmotnost povaţují za 

znak zdraví, prosperity a bohatství (Grogan, 2000). Existují různé případy, například ve 

střední Africe je ideál ţenské krásy ztotoţňován s obezitou. Praktikuje se zde takzvaná 

výkrmna, obřad dospělosti, který se týká pouze mladých dívek. Dospívající dívky jsou 

izolovány od zbytku společnosti a po několik let jsou  ţiveny vydatnými sladkými a tučnými 

jídly. Krom této speciální diety, která téţ vyţaduje minimum pohybu a námahy, se dívky učí 

svým budoucím povinnostem. Ţivot v izolaci končí prezentací nadměrných tělesných 

proporcí, po které následuje sňatek s hrdým ţenichem (Benedict,1999).  

Dále také saharští Tuarégové, obzvláště rodiny vyšší společnosti, vidí největší krásu 

v téměř obézních ţenách a mladé dívky jsou nuceny konzumovat mléko, aby dosáhly 

poţadovaného tělesného tvaru (Barrett, 2007).  

Plné křivky postavy jsou tak vnímány mnohdy jako odkaz na zdraví a bohatství. 

Předpokládá se, ţe tlustí lidé jsou také bohatí, protoţe  mají tolik, ţe si mohou dopřávat 

nadbytek a přejídat se. Obezita je pak povaţována za ukazatel vysokého sociálního statusu. 

Například David Buss předpokládá ţe muţi upřednostňované mnoţství tuku na ţenském těle 
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se nevyvinulo samostatně, ale právě v souvislosti se společenským postavením, které 

symbolizuje. Oproti této představě je v Evropě a ve Spojených státech obezita doménou 

jedinců s nízkým socioekonomickým statusem (Grogan, 2000).   

7.3 Sexuální přitažlivost – evoluční hledisko 

Tvar těla a jeho proporce výrazně ovlivňují sexuální přitaţlivost. Na vztah mezi tvarem a 

proporcemi postavy a pociťovanou sexuální přitaţlivostí bylo provedeno mnoho výzkumů. 

Sociální psychologové a sociologové se přiklánějí k názoru, ţe sexuální preference jsou 

většinou naučené a určené kulturně. Na druhé straně evoluční psychologové razí myšlenku, ţe 

lidské sexuální preference jsou vrozené a inklinují k biologické zdatnosti, která zrcadlí dobrý 

zdravotní stav a reprodukční schopnost jedince (Grogan, 2000).  

Jeden z názorů na ţenskou atraktivitu/přitaţlivost tvrdí, ţe čím je ţena atraktivnější, s 

tím větší pravděpodobností uzavře sňatek a je i větší pravděpodobnost, ţe její manţel bude 

mít vysoký socioekonomický status. V tradičních společnostech je moţné vysledovat, ţe 

ţeny, které se provdali za vysoce postavené muţe mají více potomků, kteří se doţívají déle. 

Na základě těchto faktů vyplývá, ţe se ţeny snaţí získat nebo dokonce soupeřit o muţe 

s vysokým statusem, kteří jsou schopni zabezpečit potomky. Muţi s vysokým statusem mají 

pak moţnost vybrat si, bude se tedy uplatňovat mezipohlavní výběr (Barrett, 2007).  

Jestliţe tělesné rysy ţeny naznačují její reprodukční schopnost a muţi volí právě ţeny, 

které mají vysokou reprodukční hodnotu, je očekávatelné, ţe selekce proběhne na základě  

tělesných znaků indikujících plodnost. Mohou jimi být například zásoby tukové tkáně, věk a 

zdraví. 

Západní společnosti preferují tvar ţenského těla podobající se přesýpacím hodinám, který 

dává vyniknout velikosti poprsí, pozadí, boků a hlavně zdůrazňuje útlý pas. 

Poměr pasu k bokům (waist-to-hip ratio) je ovládán pohlavními hormony a poukazuje na 

pohlavně lišící se rozloţení tukové tkáně. Ţeny v reprodukčním věku mají poměr niţší neţ 

muţi. 

Ţeny, které disponují nízkým poměrem pasu k bokům jsou shledávány muţi, ale i ţenami 

jako více atraktivní, zdravější a s vyšší reprodukční hodnotou oproti ţenám s vyšším 
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poměrem. Nízký poměr pasu a boků totiţ také souvisí s mnoha ukazateli fyzické zdatnosti a 

zdraví (Barrett, 2007). 

 Bobbi Low se snaţila odhalit, proč se dospívajícím dívkám a mladým ţenám tuk 

usazuje právě v partiích boků a prsů více neţli předpubertálním dívkám, starším ţenám a 

muţům, u kterých je tuk ukládán mnohem rovnoměrněji. Roku 1987 publikovala svou 

myšlenku. Domnívala se, ţe atypické rozmístění tukové tkáně slouţí k oklamání opačného 

pohlaví při aktu svádění. Muţi vybírající si partnerku, jsou pravděpodobně potomky muţů, 

kteří byly přitahováni ţenami s velkými prsy slouţícími k zajištění potravy pro potomka a 

širokými boky uzpůsobenými k jejich snazšímu rození. Low usuzuje, ţe ţeny, které měly 

v těchto partiích dosti tukové tkáně mohly muţe přesvědčit, ţe disponují  kvalitami 

souvisejícími s velkými prsy a širokou pánví. Štíhlý pas pak ţenám zůstává, aby doloţil, ţe 

ţena má malé mnoţství podkoţního tuku a neprozradil tak její podvod. Low připouští, ţe její 

teorie nemusí odráţet realitu, ale shledává ji stejně pravděpodobnou jako teorie ostatní 

(Ridley, 2007). 

Anderson a kol. roku 1992 provedli analýzu mezikulturního vzorku ze souboru Human 

Area Relations File ( vyváţený oblastní vzorek kultur), kterou chtěli rozhodnout mezi 

několika alternativními hypotézami, které zdůvodňují variabilitu muţských preferencí. 

Formulováno bylo 9 hypotéz a krom jedné hypotézy všechny ostatní operují s myšlenkou, ţe 

tělesný tuk určuje plodnost, pro coţ je také mnoho dokladů (Barrett, 2007). Jistota potravy. 

Hypotéza pracuje s jistotou potaţmo nejistotou potravy. Tloušťka je upřednostněna 

v oblastech, ve kterých není moţné předvídat její přísun. 

1. Jistota potravy. Hypotéza pracuje s jistotou potaţmo nejistotou potravy. Tloušťka je 

upřednostněna v oblastech, ve kterých není moţné předvídat její přísun. 

2. Malá, ale zdravá. Menší tělesný vrůst jako způsob adaptace na nedostatečné mnoţství 

potravy. 

3. Klima (latituda). Tloušťka je preferována v chladnějších částech světa. 

4. Znaky plodnosti. Tloušťka jako symbol plodnosti či produkce mléka. 

5. Adaptivní potlačení reprodukce. Hubená postava jako moţnost redukce plodnosti a 

sníţení rizika neplánovaného těhotenství. 

6. Souboj pohlaví. V této hypotéze stojí proti sobě 4. A 5. hypotéza, tedy znaky plodnosti 

versus adaptivní potlačení reprodukce.  V tomto konfliktu záleţí na tom, které pohlaví 

je sociálně dominantnější. 
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7. Bratrské zájmové skupiny ( fraternal interest groups, FIGs). Politický status muţe 

závisí na FIGs, coţ znamená, ţe se nebude příliš zajímat o ţenskou plodnost a bude 

preferovat hubenější ţeny. 

8. Rodina versus zaměstnání. Kdyţ těhotenství stojí v rozporu s ţeniným zaměstnáním, 

měly by být preference  hubenější postavy, protoţe jsou méně plodné. 

9. Módní výstřelky. Tato hypotéza jako jediná není zaloţená na myšlence, ţe tělesný tuk 

ovlivňuje plodnost. Muţské preference jsou nahodile ovlivněny módou. 

Analýza prokázala signifikantní korelace mezi názory na ţenskou tloušťku a: 

1) Spolehlivostí zásobování potravou, přičemţ preference tlustších ţen byla 

v podmínkách s niţší spolehlivostí. 

2) Latitudou, kde oblasti blíţe rovníku upřednostňovali tlustší ţeny. 

3) Společenskou dominancí ţen, společnosti s vyšší dominancí ţen upřednostňovaly 

hubenější postavu. 

4) Pravděpodobností, s jakou má sexualita v adolescenci negativní následky pro dívky, 

pokud otěhotní. Preference hubenějších ţen byla v případě, kdy v adolescenci byla 

velká příleţitost k pohlavnímu styku a současně i velké nároky na těhotenství.Míra 

korelace těchto proměnných však zůstává neobjasněná (Barrett, 2007). 

V různých kulturách jsou odlišná kritéria ţenské tělesné přitaţlivosti. Z těchto parametrů 

jsou nejvýraznější, a kulturně nejvíce se lišící, preference štíhlé postavy na straně jedné a 

korpulentní tělnaté na straně druhé (Grogan, 2000).  

Tyto preference závisí na prostředí, v němţ se daná kultura nachází a je úzce spojena se 

socioekonomickým statusem, přičemţ platí, ţe blahobytná kultura upřednostňuje postavu 

štíhlou a naopak. 

April Fallonová a Paul Rozin prováděli studie, které porovnávali skutečné muţské 

preference ţenského těla s domněnkami ţen o muţských ideálech ţenské postavy.  Ţeny byly 

poţádány, aby označili na kreslených siluetách podle Stunckarda celkem 3 postavy. Svou 

reálnou postavu, ideální postavu, a takovou postavu, u níţ předpokládají, ţe bude pro muţe 

nejpřitaţlivější. Dále měly také vybrat muţskou postavu, která je pro ně nejvíce přitaţlivá. 

Ţeny vnímaly svoji reálnou postavu jako silnější oproti ideální postavě. Postava, kterou ţeny 

vybrali jakoţ to nejpřitaţlivější pro opačné pohlaví se nacházela někde mezi tím. Jak muţi, 

tak ţeny špatně odhadli postavu, kterou opačné pohlaví pokládá za nejpřitaţlivější. Muţi 
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předpokládali, ţe se ţenám více líbí silnější muţská postava, neţ ta ţenami vybíraná. Ţeny se 

zase domnívaly, ţe muţům se bude líbit štíhlejší postava (Grogan, 2000). Přes rozlišné 

preference muţů, vysledoval psycholog Devendra Singh jednu, která je neměnná. Jedná se o 

upřednostňování určitého poměru mezi obvodem pasu a obvodem boků. 

Před proběhnutím fyzických změn puberty není poměr obvodu pasu a boků obou pohlaví 

příliš rozlišný. Po skončení puberty je tento poměr u ţen mnohem niţší neţ u muţů. Je 

dokázané, ţe poměr obvodu pasu k obvodu boků je přímým ukazatele reprodukční schopnosti 

ţeny. 

Singh několika studiemi prokázal, ţe muţi povaţují průměrnou ţenskou postavu 

atraktivnější neţ hubenou či tlustou. Nejpřitaţlivějšími jsou dle výzkumů ţeny s nízkým 

poměrem pasu a boků. 

Dalším existujícím vysvětlením významnosti poměru mezi obvodem pasu a boků je 

moţná signalizace těhotenství. Během těhotenství se tento poměr výrazně mění. Vyšší poměr 

v zásadě napodobuje stav těhotenství a tím je způsobuje sníţení přitaţlivosti. 

Singh provedl zajímavé srovnání postav amerických vítězek soutěţí krásy a dívek 

z časopisu Playboy několika minulých desetiletí. Dospěl k závěru, ţe i přes celkový úbytek 

hmotnosti těchto dívek, se jejich poměr mezi obvodem pasu a boků, který je 0,7 a je 

nejpreferovanější, nezměnil. Prokázal, ţe tento trend je neměnný (Buss, 2009). 

7.4 Vývoj ideálu vyhublosti ve 20. století 

Společnost v ekonomicky vyspělých zemích má sice tendenci k tloustnutí, přes tuto 

skutečnost se jejím ideálem ţenské krásy stala kostnatá vyhublost spojena s chlapeckými 

proporcemi ( Krch, 1998). K prvotní idealizaci ţenské štíhlosti dochází ve dvacátých letech 

dvacátého století a je produktem marketingové kampaně módního průmyslu. Do roku 1919 si 

ţeny oblečení nechávali ušít na míru nebo si ho šili sami, ale onoho roku se objevuje fenomén 

konfekce a s ním také vymezení velikostí (Crook, 1995). Do módy přichází styl zvaný 

Flapper, který udává jako ideální chlapecky vyhlíţející postavu s plochou hrudí, na které 

vynikaly šaty se sníţeným pasem. V důsledku tohoto trendu si ţeny ve snaze přiblíţit se 

určenému ideálu, který  preferuje potlačení sekundárních pohlavních znaků, stahovali hruď, 

drţely hladovky a úporně cvičily. 
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Ve třicátých a čtyřicátých letech nastalo uvolnění těchto poţadavků a módními se pozvolna 

opětovně staly ţenské křivky s důrazem na ňadra a štíhlý pas. Módní a hollywoodský průmysl 

pokračovali v šíření tohoto trendu i v padesátých letech, kdy se jeho ikonou stala Marilyn 

Monroe. 

V padesátých letech však začal nový posun ideálu zpět ke štíhlosti. Jeho tvářemi byly 

Audrey Hepburn a Grace Kelly, které byly prezentovány oproti ţivočišné a smyslné Marilyn 

Monroe jako sofistikované dámy. Štíhlost se tak začala spojovat s vyššími společenskými 

vrstvami. 

Největší vlna propagující štíhlost se objevila v letech šedesátých. Ikonou této éry byla 

drobná anglická modelka Twiggy, jejíţ váha a míry tehdejší  lékaře děsily. Štíhlá postava v té 

době v Anglii překročila meze ideálu krásy a začala být vnímána jako symbol svobody, 

nekonvenčnosti a mladistvosti. Postupně se rozšířily tyto ideje mezi anglické ţeny všech 

sociálních vrstev a dále se šířily i do Evropy a Spojených států amerických. Od 60. do 80. let 

modelky, ztělesněný ideál krásy, byly stále více hubenější. Osmdesátá léta kladla důraz také 

na fyzickou zdatnost, pevnost a pruţnost ţenského těla. Devadesátá léta nakonec štíhlost 

postavila do pozice normy krásy, která zůstává dodnes platnou (Grogan, 2000). 

7.4.1 Body image 

Kaţdý člověk vnímá své tělo subjektivním způsobem a utváří si o něm představu. 

Osobní zkušenost a ontogeneze, na které působí mnoho sociálních a kulturních vlivů, 

pomáhají utvářet tuto představu. Tento individuální psychický obraz vlastního těla se nazývá 

body image nebo také tělové schéma. Představa, kterou si člověk o svém těle vytvoří nemusí 

vţdy však odpovídat realitě (Vágnerová, 2008). 

Právě tělo je jednou z nejdůleţitějších součástí souhrnného sebepojetí. Tělesné 

sebepojetí se skládá ze tří prvků. Jsou jimi kognitivní prvky, které souvisí s poznáváním těla, 

emotivní prvky čili hodnocení těla a prvky regulativní, jenţ představují kontrolu fyzických 

parametrů pohybem a výţivou. 

          

       V dnešní době s markantním působením vizuální kultury je pro člověka mnohem 

důleţitější, jak vidí sám sebe a jakou subjektivní hodnotu připisuje fyzickému vzhledu. 

Výzkumy, které pocházejí jiţ z padesátých let,  poukazují na korelaci sebevědomí a 
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spokojenosti s vlastní postavou. Tento vztah byl ovšem mnohem výrazněji zaznamenán u ţen 

neţ u muţů, ty také povaţují vzhled za významnější osobnostní hodnotu (Fialová, 2012).  

7.4.2 Vliv médií 

Obecně vzato je médium něco existujícího uprostřed mezi dvěma čí více stranami, 

které spojuje navzájem. V našem pojetí chápeme média jako typ mediální komunikace 

komplexu tvořeného charakterem prostředí, technologie a komunikátora (Reifová, 2004). 

Vliv médií na veřejnost je nesporný. Existuje nespočet studií, které prokazují vliv 

médií nejen na postoje, ale i na chování.  V minulosti bylo provedeno mnoho výzkumů 

zaměřených především na tématiku agrese a násilí ve spojitosti s médii a byla prokázána 

korelace agresivního chování a sledování násilných projevů (Slaměník, 2008). Nyní se 

výzkumníci zabývají jinými moţnými negativními následky mediálního vlivu. Jakými jsou 

mimo jiné také nezdravá strava a přehnaná starost o vlastní vzhled směřující k anorexii 

(McQuail, 2009). 

Prezentování lidského těla se všemi jeho krásami, přitaţlivostmi a nahotou v médiích 

je pro dnešní dobu zcela normálním jevem. Média jsou stále častěji kritizována za zkreslování 

reality, kterého se dopouštějí. Realita prezentována médii se jen velmi vzdáleně podobá 

všední skutečnosti. Mnohé tiskoviny a především televize velmi často přinášejí svým 

konzumentům obraz ideálního tělesného typu. Nejprojednávanějším tématem v této 

souvislosti je médii vytvářená falešná podoba ţenské krásy, která ve své radikální podobě 

vede aţ ke zvýšené incidenci mentálních poruch příjmu potravy a to nejen u dívek a ţen 

(Fialová, 2012). Celebrity a modelky, které jsou vzorem pro mnoho ţen, jsou předkládány 

jako vzory přirozené štíhlosti, ve skutečnosti se však nacházejí u nejspodnějších hodnot pro 

normální váhu, coţ znamená, ţe nepředstavují normalitu. Rozdíl mezi mírami průměrných 

ţen a mírami ţen prezentovaných médii je velmi výrazný a stále se zvyšuje. Průměrná 

americká ţena evropského původu je vysoká 161 cm s váhou 68,95 kg. Svému ideálu tyto 

ţeny udávají výšku 170 cm při váze 49,9 kg a je samozřejmé, ţe absolutně nepoukazuje na 

obraz průměrné Američanky, ale je odrazem ţen vystupujících v médiích (Novák, 2010). 

Realitě také neodpovídá zobrazovaný počet lidí trpících obezitou v americké televizi. 
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Odborníci, kteří se snaţili objasnit příčinu vyšší incidence PPP u ţen neţ u muţů 

výzkumem médií, objevili zajímavou skutečnost, ţe časopisy určené pro ţeny obsahovaly 

téměř desetkrát více reklam a článků zaměřených na diety a hubnutí neţ časopisy pro muţe. 

Milkin, Wornian a Chrisler ve svém článku Women and Weight: Gendered Messages on 

Magazine Covers podotýkají, ţe i celý obsah časopisů pro ţeny je především o dietách, 

cvičení a kosmetické chirurgii, zatímco časopisy určené muţům se orientují na dění ve světě, 

politiku a volnočasové aktivity. 

Morta a Staska soudí, ţe jak muţi tak i ţeny přejímají médii předkládané vzory ideální 

postavy. Při procesu enkulturace a socializace je na ţeny vytvářen větší tlak aby si 

uvědomovaly, jak je vnímáno jejich tělo a právě proto je u nich také vyšší pravděpodobnost 

výskytu tělesné nespokojenosti a příznaků PPP. 

Ukázalo se, ţe na ţeny mají významnější vliv časopisy neţ televize. Ţeny jsou skrze 

média snadněji manipulovatelné neţ muţi. Bylo také zjištěno, ţe vystavení vlivu štíhlého 

ideálu působí na ţeny negativně. Dochází u nich ke sníţení sebeúcty, pocitům viny, studu a 

nejistoty, ale také ke zvýšenému výskytu bulimických symptomů. 

Média s největší pravděpodobností mají moc nastavit standardy nejen ţenám 

samotným, ale také mají značný vliv na utváření muţských preferencí. Štíhlé a úspěšné ţeny 

ze světa showbyznysu vysílají všem ostatním ţenám poselství, ţe pokud chtějí být atraktivní a 

ţádoucí, musí být hubené. 

Největší význam  pro rozvoj  PPP mají média zaloţená na vizuální bázi jakými jsou 

časopisy a televize. Výzkumy zabývající se rozvojem PPP uvádějí studie, které prokazují  

přenos norem a hodnot štíhlosti právě těmito médii na mladé lidi a poukazují také na nízkou 

prevalenci PPP a narušené body image u ţen se zrakovým postiţením (Novák, 2010). 

V ČR provedly Sládkova a Fialová výzkumnou práci s názvem Média a dokonalé tělo, 

ve které sledovaly mediální kampaně zaměřující se na body image. Výzkum pracoval pouze 

s psanými médii, mezi která autorky zahrnuly 5 titulů denního tisku a 21 titulů časopisů, které 

byly ve velké většině určené ţenám. Výsledky studie ukazují, ţe skoro všechna sledovaná 

média přináší informace o body image a propagující zdravý ţivotní styl. Bylo také prokázáno, 

ţe odborné nedostatky, které se nacházely v některých informacích, nejsou ohroţujícími. 

Největšími přispěvateli kampaně pro zvýšení kvality péče o tělesný vzhled a zdraví ţivotní 



49 

 

styl se ukázaly býti měsíčníky zaměřené na zdraví, psychickou a fyzickou kondici jakými jsou 

například časopisy Wellness, Zdraví a Fitness (Fialová, 2010). 

7.4.3 Reklama 

Specifickým druhem mediální komunikace je reklama. Je pervazivního charakteru a 

během jejího působení jeden subjekt ať komerční či nezisková organizace popřípadě 

soukromá osoba, nabízí svůj produkt, sluţbu nebo ideu veřejnosti za účelem přimět ji ke 

změně postojů či nákupního chování (Reifová, 2004). 

Během uplynulých několika desetiletí se mnoho publikací věnovalo analýzám 

působení ţen v reklamě. Novináři obviňovali prodejce, ţe pro propagaci svých výrobků 

vyuţívají převáţně nezdravě štíhlé modelky. Tím je jen zvyšován vliv štíhlých modelek, které 

se stávají vzorem fyzické krásy pro průměrné ţeny. Podle odhadů však jen 1 ze 40 000 ţen 

splňuje daná fyzická kritéria pro to, aby se mohla stát modelkou ( Novák, 2010).  

Uhlíková a Papeţová při provádění studie s názvem Děti, miss a reklama - co mládeţi 

nabízejí média v roce 2005 v ČR, zjistili, ţe děti mezi 10 – 18 lety stráví před televizními 

obrazovkami téměř 2 hodiny denně. Je nutné vzít při tom v úvahu, ţe reklamy tvoří téměř 

11% televizního vysílání (Novák, 2010). 

Při provedení obsahové analýzy časopisů určených ţenám bylo prokázáno, ţe aţ 22% 

těchto časopisů, které jsou vydávané v západních společnostech, vyzývá ţeny ke sniţování 

váhy. Reklamy, jejichţ cílem je propagace výrobků, které slouţí k dosaţení či udrţení fyzické 

krásy, mají tendence preferovat výrazně štíhlé modelky  před modelkami plnějších tvarů.  

(Novák, 2010). Zadavatelé mají s největší pravděpodobností pocit, ţe štíhlejší modelky jim 

lépe zajistí prodej produktu či sluţeb. Štíhlé modelky ve spojitosti s tématikou krásy a 

přitaţlivosti napomáhají k vytvoření spojitosti mezi štíhlostí a krásou (Novák, 2010). V 

českém prostředí provedli Štěrbáková a Fialová výzkum propagace produktů a sluţeb 

slouţících k péči o tělo. Hlavními zájmy výzkumu bylo zjistit, co je nejčastěji propagováno 

reklamou umístěnou v tiskovinách, zdali tato propagace má rostoucí charakter oproti době 

před 20 lety a také to, k jaké změně došlo u prostředků úpravy těla.  Metodou výzkumu byla 

obsahová analýza vybraných tiskovin, které tvořily v roce 1980 i 2000: 4 týdeníky, 5 deníků, 

1 čtrnáctideník a 2 měsíčníky, přičemţ analyzovány byly výtisky z měsíce srpna a prosince. 

Oblasti propagace byly rozčleněny na tělesná cvičení, sportovní zařízení, sportovní akce, 

chirurgické zákroky a dietická a medikamentózní prostředky racionální výţivy. Výsledky 
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obsahové analýzy prokázaly, ţe souhrnný počet reklam orientujících se na tělo byl v roce 

2000 o více neţ 1/3 vyšší neţ v roce 1980. Tématice redukce tuku a propagace sportovních 

zařízení v tomto roce nebyla věnována téměř ţádná pozornost. V roce 2000 byla témata 

propagace zaměřena nejvíce na oblast racionální výţivy a obzvláště na sloţení stravy. Výskyt 

reklam zaměřených na tělo je v obou letech vyšší v srpnových vydáních. Kromě četnosti 

reklamy byly nalezeny také rozdíly v jejích způsobech. Reklamy z roku 1980 velmi výstiţné a 

stručně informovaly o výrobcích, ale po grafické stránce byly oproti nastávajícím letům 

chudší, hlavně protoţe byly černobílé. V roce 2000 byly reklamy jiţ barevné a výrazné. 

Reklama orientovaná na péči o tělo představuje více neţ ½ reklam v ţenských časopisech. 

Zaměření reklam v osmdesátých letech bylo soustředěno nejvíce na fyzickou výkonnost, poté 

na péči o zdraví. Tělesnému vzhledu byla pozornost věnována nejméně (Fialová, 2010). 

7.4.4 Gender 

Pojem gender se neváţe k biologickým, ale k sociálním aspektům pohlaví a sděluje 

myšlenku, ţe člověk se jako muţ nebo ţena nenarodí, ale musí se naučit chovat se jako muţ 

nebo ţena. Jiţ od dětství se člověk také s pomocí procesů socializace a enkulturace učí své 

pohlavní roli. Očekávání okolí spojená s pohlavím jsou naznačována i neverbálním 

působením na jedince například prostřednictvím oblečení  a hraček. Chlapci dostávají hračky, 

které mají podobu nářadí, autíček, vojáčků a letadel. Oproti tomu dívky jsou obdarovávány 

kuchyňkami a panenkami (Jandourek, 2003).  

7.4.5 Profil chlapce s poruchou příjmu potravy 

U chlapců s jídelní patologií jsou vývojové charakteristiky zdaleka méně jasné neţ u 

dívek. V devadesátých letech se Kearney, Cooke a Steichen a Asch snaţili vytvořit profil 

chlapce, u kterého je moţnost rozvinutí jídelní patologie. Takový chlapec by měl být bez 

pocitu autonomie, identity a kontroly nad svým ţivotem. Jeho existence je absolutně spjata 

s ţivoty ostatních, pro něj významných osob, a snaţí se ze všech sil, aby je potěšil. Jeho 

prostředí mu nepotvrzuje jeho snahy po nezávislosti. Je pravděpodobné, ţe ve své ţivotní 

historii má záţitky s tělem jako je například obezita. Tyto záţitky ho činí citlivějším a 

zranitelnějším v kontextu proţívání a vnímání vlastního těla. Chlapec tíhne více k identifikaci 

s matkou neţli s otcem, coţ značí problém, který komplikuje jeho adekvátní vývoj muţské 

identity ( Kocourková, 1997). 
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7.4.6 Fenomén panenky Barbie  

Davis a Katzman také poukazují na moţný negativní vliv panenky Barbie, jejíţ 

nerealistické křivky zdůrazňující štíhlost sdělují dívkám západních kultur, ţe být štíhlý 

znamená být krásný (Davis, 1999).     

V roce 1995 Byla panenka Barbie podrobena antropologickému výzkumu americkými 

antropology Jacqueline Urlou a  Alanem Swedlundem.  Panenka Barbie byla podrobena 

antropometrickému měření. Po přepočtení změřených hodnot jednotlivých tělěsných rozměrů 

panenky Barbie na tělesné proporce dospělé ţeny, bylo zjištěno, ţe kromě výšky jsou všechny 

ostatní tělesné rozměry menší. Autoři porovnávali antropometrické hodnoty Barbie se 

statistikami rekrutek, které měla k dispozici americká armáda. Barbie, která byla na trh 

uvedena v roce 1959, se stala velmi populární a diktovala děvčatům jiţ od útlého věku 

představu o ideálním těle. V roce 1963 byla pouze jedna ze 64 podob Barbie spojena se 

zaměstnáním. Od té doby začaly pomalu vznikat Barbie, které v sobě nesly myšlenky ţenské 

emancipace. Na trhu se pak objevila Barbie jako astronautka, lékárna nebo rocková hvězda.  

V 70. letech zaznamenala však Barbie krizi. Prodej poklesnul, zhoršila se kvalita a výroba se 

přesunula z Japonska na Taiwan. Reakcí firmy Mattel bylo vytvoření nového šatníku a rolí 

Barbie (Urla, 2008). K panence Barbie si bylo a je moţné dokoupit různé příslušenství, jako 

je například dům, auto, oblečení či partner Barbie Ken. Toto příslušenství ovlivňuje dle autorů 

představy dívek o módě, partnerovi nebo konzumním chování (Soukup, 2011).  

7.5 Nespokojenost s vlastním tělem  

Spokojenost ţen se sebou přímo závisí na hmotnosti. Štíhlosti přisuzují téměř aţ magickou 

moc. Pokud ţena bude splňovat ideál štíhlosti, všechny její sny se splní a stane se uznávanou 

a obdivovanou (Crook, 1995). V případě, ţe však nebude splňovat standardy štíhlosti, 

domnívá se, ţe bude hodnocena za méněcennou. 

7.5.1 Poruchy postojů k jídlu  

K utváření postojů k jídlu u dospělého člověka dopomáhá mnoho faktorů jak vnějších, 

tak vnitřních. Normální postoj je charakterizován tím, ţe míří k uspokojení fyziologických 

potřeb a současně zastává také sociální a psychologickou funkci jídla. Nesměřuje k přejídání 

ani k odvrhování potravy nebo jejího znehodnocování špatným potravním chováním 

(Fraňková, 2003). 



52 

 

Neměla by být narušena rovnováha mezi kalorickým, nutričním a emočním významem 

potravy ve vztahu k ostatním hodnotám. Myšlenky směřující k jídlu a zevnějšku by neměly 

zcela ovládat lidský ţivot a interpersonální vztahy (Papeţová, 2012). 

7.5.2 Vliv hladovění  

Hladovění je trvalým nedostatkem potravy. Hladovění, které trvá delší dobu, 

způsobuje stav malnutrice a také řadu adaptivních a maladaptivních proměn v organismu, ale 

i v jeho psychice jedince. Během hladovění dochází ke změně psychologické 

symptomatologie, která ukazuje míru deprivace as ní spjaté patologické změny v organismu.

 Nejdříve se změní chuť k jídlu. Zlepšují se sluchové schopnosti, ale klesá kvalita 

nočního vidění, jako důsledek nedostatku vitamínu A. Barevné vidění a jeho ostrost se však 

překvapivě zlepšuje. 

Pokračující hladovění působí nepříjemné pocity, tupost aţ bolest hlavy a pachuť na 

jazyku. Během několika dnů pocit hladu odezní. Brzy se spotřebují zásoby glukózy. 

(Fraňková, 2003). Zásoba sacharidů je pro potřebu lidského těla poměrně malá. Podle 

aktuálních potřeb organizmu sacharidy produkuje z bílkovin a tuků. Tuky tvoří největší 

zásobu energie v lidském organizmu a také pomáhají ke zmenšení ztráty tepla a působí jako 

tepelná izolace těla. V případě hladovění je moţné vyčerpání zásobního tuku aţ z 90% ( 

Klementa, 1981). Následkem hladovění dochází k úbytku aktivní tělesné hmoty. Tělo začne 

odčerpávat z tukové zásoby, aby tuk přeměnilo na sacharidy a sniţuje tak mnoţství 

podkoţního tuku. Poté organizmus začne stejný proces s vlastními bílkovinami. Klesá tělesná 

teplota a srdeční frekvence. Tělo se vţdy nejdéle snaţí uchovat funkční a s co nejmenším 

poškozením mozek a srdce. 

Bez přísunu potravy je moţné vydrţet v rozmezí šedesáti aţ sedmdesáti dní, pokud je 

zachován příjem tekutin. Lidé s duševním onemocněním dokáţí hladovět podstatně delší dobu 

neţli ostatní jedinci. S hladověním se mění proţívání, vztah k okolí a celé společnosti. 

(Fraňková, 2003) 

7.6 Sociální dopad poruch příjmu potravy 

Zdraví lidé zaujímají vůči jedincům trpícím poruchami příjmu potravy ambivalentní 

postoj. Snaţí se nemocnému pomoci, ale zároveň jsou přítomny i negativní emoce. Nemocní 

jsou často nařčeni z necitlivosti a lhostejnosti, protoţe působí starosti svým blízkým. Nemocní 
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se většinu svého volného času zabývají jídlem a ostatním aktivitám a kontaktům se věnují jen 

málo, čímţ začínají upadat do společenské izolace, kterou si mylně vysvětlují jako následek 

své tloušťky a vidí tak nutnost dále hubnout.  

Mnoho pacientek cítí po záchvatu přejídání k sobě odpor. Také často udávají, ţe po 

záchvatu cítí podráţdění a vztek. Některé dívky jako kompenzační pročišťovací metodu 

pouţívají laxativa, protoţe způsobují fyzickou nevolnost, kterou vnímají jako formu trestu. 

Vyskytují se ale i takové případy, kdy sebetrestání nabývá podoby řezání či bytí sebe sama. 

Lidé trpící akutní poruchou příjmu potravy jiţ nedokáţí skrývat svou posedlost jídlem a 

sníţené sebevědomí. Jejich okolí vykazuje jasné známky nepochopení, coţ způsobí, ţe se 

začnou izolovat i od svých přátel a rodiny (Claude-Pierre, 2001). Nemocní jsou si vědomi, ţe 

nejsou schopni normálního chování a uchylují se do ústraní, které vede k prohlubování jejich 

podivných zvyků jako je několikahodinové cvičení. Do školy či do zaměstnání chodí dokud 

nedojde ke zhroucení, ale i tam se straní společenského dění. Izolace, kterou si vytvářejí, 

zabraňuje získání podpory, která je pro ně ale velmi důleţitá. 
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8 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo popsat poruchy příjmu potravy interdisciplinárním 

přístupem s hlavním zaměřením na sociokulturní stránku, coţ se myslím podařilo splnit. 

Poruchy příjmu potravy jsou onemocněním, jehoţ incidence stále vzrůstá. Moţnosti léčby 

jsou omezené a stále osoby trpící tímto onemocněním umírají. Ve světě umírá mnoho lidí 

různých kultur na nedostatek potravy. V naší kultuře mladé dívky a ţeny hladoví dobrovolně 

jen proto, aby se přiblíţili ideálu krásy, který je do značné míry zprofanovaný médii. 

Práce nejprve poruchy příjmu potravy uvádí v klasifikacích, aby lépe představila 

všechny, které jsou definované Světovou zdravotnickou organizací a Americkou 

psychiatrickou asociací. Problematiku onemocnění v dětském věku rozebírá samostatně.  

 Při uvádění rizikových faktorů příčin vzniku onemocnění práce ve stručnosti uvádí 

biologické a psychologické faktory, ale hlavní pozornost věnuje sociokulturním aspektům. 

Udává také výzkumy, které byly provedeny v souvislosti s rozebíraným tématem a to jak 

světové, tak české. 
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