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ÚVOD 

 

Motivací výběru tématu byla skutečnost, že problematice mentální anorexie a mentální 

bulimie není v současné (nejenom české) společnosti věnována dostatečná pozornost, 

přestože se jedná o velice závažná a komplikovaná onemocnění postihující čím dál více 

mladých lidí. Studií věnujících se těmto problémům není zatím takové množství, jež by je 

hlouběji analyzovalo, a vedlo tak i k větší osvětě a prevenci mezi lidmi. 

Cílem práce bylo nejenom charakterizovat obě zmíněná onemocnění, ale především se 

pokusit hlouběji pochopit jejich podstatu, projevy a nebezpečí s nimi přímo související; 

v neposlední řadě upozornit na fakt, že především v případě anorexie umírá stále větší počet 

lidí. Práce se zabývá i oblastmi, v nichž se toto psychické onemocnění objevuje zejména (tedy 

oblastmi módy). Nedílnou součástí práce je pokusit se shrnout všechny možnosti léčení, a to 

včetně různých terapií. Rozhodla jsem se, že své poznatky o tom, jaký mají média negativní 

vliv na děti a mládež, shrnu v bakalářské práci, již v praktické části doplním dotazníkovým 

výzkumem; ten by měl mou hypotézu o tom, že negativní vliv masmédií klesá s vyšší 

věkovou kategorií osob s poruchami příjmu potravy, a hypotézu, že nejzávažnějším 

problémem současnosti je ovlivňování dívek ve věku 12-14 let, které jsou čtenáři Pro-ana 

blogů, potvrdit, případně vyvrátit. 

Metodami byla práce s odbornými publikacemi a zdroje internetové (viz Zdroje). 

V praktické části jsem použila metodu dotazníku, která se mi zdála objektivní a pro zjištění 

informací velmi vhodná. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. VYMEZENÍ PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

 

V průběhu života získává jídlo psychický a sociální význam. Vymezují se dva 

nejzřetelnější vymezené syndromy: mentální anorexie a mentální bulimie. Jde o psychogenní 

onemocnění. Přes vyhublost anorektiček jsou si mentální anorexie a bulimie velmi podobné. 

Liší se zejména podle závažnosti výživy a metod, které se používají při kontrole hmotnosti. 

Obě poruchy spojuje strach z tloušťky. Nemocné nezajímá téměř nic jiného, než jak vypadají, 

kolik váží. Některé příznaky poruch mohou být důsledkem reprodukčních diet nebo 

hladovění. Projevují se poruchami potravy a náhlým přejídáním. Nemocné ovládá nízké 

sebevědomí a sebehodnocení, sociální problémy, somatické potíže. Rozdíl mezi těmito 

poruchami je v otázce tělesné hmotnosti. Přibližně u jedné třetiny případů mentální anorexie 

se časem rozvine mentální bulimie s normální tělesnou hmotností. „Jiní lidé drží tak přísné 

diety, že nakonec váží méně než 85 procent své normální tělesné hmotnosti a doslova umírají 

hladem. To je mentální anorexie. Dalším typem poruchy příjmu potravy jsou záchvaty 

přejídání, při kterých člověk během velmi krátké doby sní velké množství jídla, kterého se 

vzápětí snaží zbavit pročišťováním s pomocí zvracení nebo projímadel. Tomu e říká bulimie. 

Někteří trpí poruchou konzumací obrovského množství jídla, když právě nemají hlad. Dokonce 

jedí i takové jídlo, které jim nechutná, prostě proto, že mají pocit, že musí jíst. A tomu se říká 

záchvatovité přejídání.“
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Maloney M., Kranzová R.: O poruchách přijmu potravy, Praha 1997, s. 7 
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1.1 DEFINICE MENTÁLNÍ ANOREXIE 

 

„Mentální anorexie je definována úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Jinými 

slovy Anorexie nervosa, což ve volném překladu znamená přehnaná, náruživá snaha 

zhubnout.“
2
 Pacienti odmítají jídlo, protože nechtějí jíst. Jejich postoj k jídlu je projevem 

narušeného postoje ke své tělesné hmotnosti. Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, 

jsou pak projevy puberty opožděny, nebo dokonce zastaveny. Nemocní veškerou svou 

pozornost upírají ke svému tělu, své hmotnosti, svým tvarům. „Je známe už odedávna, ale 

nejproslulejší poruchou příjmu potravy ji učinilo hlavně to, že její vnější symptomy jsou již 

brzy nápadné, ale také fakt, že často bezprostředně končí smrtí..“
3
 Anglická manekýnka 

Twiggy byla nejznámějším příkladem mentální anorexie. Prosazovala módní ideál krásy 

v šedesátých letech. 

 

Specifické typy: 

= „Nebulimický typ (restriktivní): během epizody mentální anorexie u pacienta 

nedochází k opakovaným záchvatům přejídání. 

= Bulimický (purgativní) : Během epizody mentální anorexie u pacienta dochází 

k opakovaným záchvatům přejídání.“
4
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Krch F. D. a kolektiv. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing 1999, s. 16 

3Leibold G. : Mentální anorexie, Svoboda, Praha 1995, s. 44 

4Krch F. D. a kolektiv. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing 1999, s. 15 
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1.2 DEFINICE MENTÁLNÍ BULIMIE 

 

Mentální bulimie je poruchou příjmu potravy, která se vyznačuje především 

přehnanou kontrolou své tělesné hmotnosti spojenou se záchvaty přejídání. Charakteristickým 

projevem je vysoká touha se přejíst, přičemž se ztrácí kontrola nad množstvím snědeného 

jídla. Aby nepřibrali, trápí se nemocní projímadlem a úmyslným vyvoláváním zvracení. Jejich 

strach z tloušťky je chorobný. 

„K určení diagnózy mentální bulimie je třeba třech základních znaků: Prvním jsou 

opakující se epizody přejídání. Druhým znakem je opakující se nepřiměřená nebo extrémní 

kontrola tělesné hmotnosti, což kromě vyvolaného zvracení, zneužívání léků na odvodnění 

zahrnuje také opakující se hladovky a nadměrné cvičení. Třetím znakem je přítomnost 

charakteristického a nadměrného zájmu o tělesný vzhled a tělesnou hmotnost.“
5
 

Jedná se o poruchu, kdy nemocní pociťují hlad, a snažíce se ho utišit, snědí nadměrné 

množství jídla (kolikrát snědí několikanásobně větší porci, než je běžná porce). Mentální 

bulimie bohužel patří v dnešní době mezi velmi nebezpečné choroby, a to zejména proto, že 

nejčastěji postihuje velmi mladé, dospívající dívky.    

 

Specifické typy: 

= „Purgativní typ: Pacient pravidelně používá zvracení, používá projímadla, aby 

zabránil zvýšení hmotnosti. 

= Nepurgativní typ: používá přísné diety, hladovky nebo intenzivní fyzické cvičení, ne 

však pravidelné purgativní metody.“
6
 

 

 

 

 

 

                                                           
5Krch F. D. : Bulimie – Jak bojovat s přejídáním, Grada Publishing, 2000, s. 15 

6Krch F. D. a kolektiv. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing 1999, s. 18 
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Jak bulimie vzniká? 

 

Bulimie je především považována za emoční poruchu, která se také může vyskytovat 

spolu s jinými psychickými poruchami. Jednou z možností je, že na bulimii má vliv 

dědičnost. Hlavní příčinou poruch příjmu potravy většinou bývá nízké sebehodnocení, 

sebevědomí, tlak ze společnosti. Raná stádia poruchy příjmu potravy mohou sebehodnocení 

dokonce zvýšit, a to v případě, když s sebou nesou zážitek úspěchu a dosažení pocitu 

spokojenosti z krásy a štíhlosti.  Když jedinec nezvládá držet dietu, přichází u něj úmyslné 

vyvolávání zvracení. Bulimičky mívají nízké sebevědomí, bývají k sobě kritické, mají velký 

strach z kritiky. Většina bulimiček pochází z rodin, kde nejsou zcela naplňovány jejich 

emoční a fyzické potřeby.  Dívky s poruchami příjmu potravy popisují záchvaty přejídání jako 

něco nevyhnutelného, ba zoufalého. 

„Významnou roli hraje hladina krevního cukru, na které závisí pocit hladu. Když 

hladina cukru klesne pod určitou hranici, cítíte hlad. Nají se a tělo zpracuje jídlo na krevní 

cukr. Krevní cukr je potom zpracován za pomoci inzulínu. Hladinu krevního cukru nejrychleji 

zvýší sladkosti, kofein a alkohol. 

Důsledkem je trvale vyšší produkce inzulínu a nižší hladina krevního cukru, nebo jinak 

řečeno hypoglykémie. Lidé v hypoglykemickém stavu mají pocit, že se nedokáží ovládat. 

Shánějí rychle kofein, nebo sladkosti, aby se jim zvýšila hladina cukru a zahnaly se 

nepříjemné příznaky (intenzivní pocit hladu, malátnost, zmatenost, úzkost, deprese, 

neschopnost soustředit se na něco jiného než na sladkosti.), avšak posiluje produkci inzulínu a 

zhoršuje hypoglykémii. Řešením je pravidelný jídelní režim s vyšším zastoupením ryb, masa, 

mléčných a celozrnných potravin“.
7
  

                                                           
7 Hall L., Cohn L.: Rozlučte se s bulimií, Era group, Brno 2003, s. 5 - 9  
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1.3 POJEM – PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

 

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

jedná se o takzvaná psychosomatická onemocnění. „Spojuje je strach z tloušťky a nadměrná 

pozornost věnovaná vlastnímu vzhledu a tělesné hmotnosti. Hladovky, zvracení a projímadla 

jen zvyšují riziko přejedení a dlouhodobě zhoršují problémy bulimiček. Asi jedna třetina 

mladých anorektiček se začne časem přejídat a více než polovina bulimiček uvádí období 

anorexie v minulosti“
8
 Anorektičky se neustále zabývají tím, kolik váží, jak vypadají, a 

vytrvale se snaží zhubnout. Bulimičky začnou po určité době jíst víc, než by chtěly, načež se 

cítí provinile. Spousta dívek zkouší i drastičtější metody, než jsou diety. Buď se nutí do 

zvracení, nebo si vezmou projímadla. 

Anorektičky odmítají jídlo, protože nechtějí jíst. 

 „Diagnostická kritéria lze shrnout do tří základních znaků: 

1) aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti 

2) strach z tloušťky 

3) amenorea u žen (porucha menstruačního cyklu)“9 

Většina dívek si odmítá přiznat strach z tloušťky, naopak ho popírají. Jestliže dívka 

splňuje všechna kritéria anorexie a do toho se současně přejídá, jde o bulimický typ mentální 

anorexie. 

K určení diagnózy mentální bulimie je třeba určení výše uvedených tří základních 

znaků. 

O poruchách příjmu potravy mluvíme v případě, když jedinec používá jídlo k řešení 

svých problémů, a to především emocionálních. Dalo by se říci, že jídlo se pro člověka 

s poruchou příjmu potravy stává hlavní náplní života. 

   

                                                           
8Krch F. D. : Bulimie – Jak bojovat s přejídáním, Grada Publishing, 2000, s. 14 

9Krch F. D. : Bulimie – Jak bojovat s přejídáním, Grada Publishing, 2000, s. 15 
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2. CHOROBNÝ STRACH 

 

 

Tito lidé mají chorobný strach z tloušťky, mají strach, že jejich tělesná hmotnost bude 

vysoká, bojí se, že budou středem posměchu. Tento chorobný strach provází většinou dívky 

v dospívajícím věku; ty pak mají nakročeno k poruchám příjmu potravy. Vyhnout se strachu je 

sice spojeno s pocitem úlevy, avšak zvyšuje riziko návyku. „Tento pocit je navíc krátkodobý a 

nejde dohromady s vašimi dalšími potřebami a cíli, které jsou odsouvány stranou.“
10

 

Poruchami příjmu potravy jsou ohroženy ženy bez rozdílu postavení, rasy i věku. 

Velké riziko vzniku mentální anorexie nebo bulimie zvyšují diety. Na začátku se zdají být 

neškodnými, málokdo si však uvědomuje, jak mohou být nebezpečné. Diety totiž dávají 

nemocným pocit sebekontroly; dívky díky tomu mají navíc pocit úspěchu. Až dvě třetiny 

bulimiček dávají vznik poruchy do souvislosti s nějakou životní událostí. Ke vzniku poruchy 

přispívá rovněž negativní sebehodnocení a pocity méněcennosti. 

                                                           
10Krch F. D: Bulimie – Jak bojovat s přejídáním, Grada publishing 2000, s. 19 
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3. ROZDÍLNOST POHLAVÍ 

 

 

K nejvýznamnějším faktorům, které přispívají k rozvoji poruchy příjmu potravy, patří 

pohlaví, konkrétně ženské. Žena má riziko asi desetkrát větší než muž. Co se týče mužů, 

studie ukázaly možnost, že muži trpící anorexií či bulimií mají sklon k homosexualitě. 

„Chudý sexuální život, ať už u mužů, nebo u žen, souvisí s dlouhodobým hladověním, 

podvýživou a řadou obtíží, které přesouvají pozornost nemocného jiným směrem.“
11

 

 V naší společnosti hraje tělo ženy jinou roli než tělo muže. Ženy se vždy více 

zajímaly o svůj zevnějšek, o svoji krásu, muže odjakživa více zajímala velikost a síla svalů. 

Biologické rozdíly ukazují, že ženy mají větší sklon k tloustnutí než muži. Většinou se 

stává, že i štíhlé ženy nejsou spokojeny se svým vzhledem, a tak chtějí být ještě štíhlejší.  

Důvodem jsou očekávaní naší společnosti, která skrytě vnucuje názor, že by ženy měly 

vypadat jako modelky a měly by být především atraktivní; od mužů se to v této míře 

neočekává. 

                                                           
11Krch F. D. : Mentální anorexie, Portál, Praha 2002 ,s.56 
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4. TĚLESNÁ HMOTNOST 

 

„Normální tělesná hmotnost kolísá v průběhu roku v rozmezí dvou a čtyř 

kilogramů.“
12

„Geny, které jsme zdědili a které propagují vaše tělo, nemůžeme změnit. Každý 

člověk je jiný, má jinou konstituci a tělesné proporce.“
13

 Domnívám se, že rozhodující jsou 

proporce členů rodiny. Normální je, že tělesná váha roste s rostoucím věkem. Přirozený vzrůst 

je nepochybně největší v době dospívání, kdy tělo postupně dozrává. Zdali jsme v dětství a v 

následně v pubertě u sebe zahlédli sklony k nadváze, musíme počítat s pravděpodobností, že 

se naše tělesná hmotnost bude pohybovat ve vyšších mezích. 

 

Posouzení tělesné hmotnosti: 

„Nejjednodušším způsobem posouzení tělesné hmotnosti je využití některého z indexů, 

které vyjadřují tělesné váhy a výšky v různých mocninách. Dnes se nejčastěji využívá 

Queteletův index tělesné hmotnosti (Body Mass Index – BMI), který se počítá podle 

následujícího vzorce: 

BMI = tělesná váha (kg) 

              výška (m
2
) 

Normální hodnoty BMI se pohybují v rozmezí od 19 do 25. O obezitě lze hovořit u 

hodnot vyšších než BMI  30. Tělesná výška je udávána v metrech v intervalu dvou 

centimetrů.“
14

 U žen by se měl podíl tuku v organismu pohybovat v rozmezí osmnácti až 

třiceti procent celkové tělesné hmotnosti. Předčasná smrt hrozí spíše lidem s podváhou než 

lidem s průměrnou váhou, nebo dokonce s nadváhou. Obezita i podváha jsou stejně zdravotně 

nebezpečné extrémy. 

 

                                                           
12Krch F. D.: Bulimie – Jak bojovat s přejídáním, Grada Publishing 2000, s. 42 

13Krch F. D.: Bulimie – Jak bojovat s přejídáním, Grada Publishing 2000, s. 42 

14Krch F. D.: Bulimie – Jak bojovat s přejídáním, Grada Publishing 2000, s. 43 
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5. FAKTORY 

5.1 SOCIÁLNÍ STATUS 

 

Poruchy příjmu potravy se stávají stále běžnější poruchou ve všech sociálních 

vrstvách, a to i u bezdomovců. V naší společnosti poruchami příjmu potravy bývají ohroženy 

především dívky ze středních a vyšších sociálních vrstev. 

 

5.2 SOCIÁLNÍ FAKTORY 

 

Za hlavní důvod vzniku poruchy příjmu potravy se považuje kultura, která oslavuje 

štíhlost. „Za argumenty, které podporují tuto hypotézu, považují poruchy příjmu potravy 

především rostoucí incidencí v zemích západního světa. Hlavně u žen mezi imigranty, 

modelkami, baletkami apod. Také po druhé světové válce v zemích, jako je Japonsko, 

Hongkong, Izrael, Argentina, kde se snažili vyrovnat v kultuře módních trendů.“
15

 V štíhlosti 

byla viděna cesta ke kráse a úspěchu. „Jenom méně než 5% amerických žen ve věku mezi 20 – 

30 lety mělo možnost být štíhlými stejně jako průměrná Miss Amerika v letech 1970 až 

1978.“
16

 Ohrožující metody, jak dosáhnout štíhlosti, jsou spojeny neudržením sebekontroly. 

Ve společenském případě nedodržení diet a přibrání na váze se bere jako selhání. Toto selhání 

často vede k sociální diskriminaci, poklesu sebevědomí, nebo také izolaci. Dieta je 

přepychem, který se může vyskytovat jen v blahobytné společnosti s vysokou životní úrovní. 

V jiných, především méně vyspělých zemích se diety nevyskytují, tam jsou lidé naopak rádi 

za každý kousek jídla. Tento paradox si však naše společnost příliš neuvědomuje. „Před 40 

nebo 60 lety se společnost obávala podvýživy a tuberkulózy, používaly se prostředky na 

přibrání, dnes je tomu naopak a používají se prostředky k hubnutí.“
17

 Díku tomu módní 

ženské časopisy, které jsou závislé na reklamě, odmítají publikovat články o nebezpečnosti 

komerčních dietních prostředků. 

 

                                                           
15Krch F. D. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing, 1999, s. 58 

16Krch F. D. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing, 1999, s. 58 

17Krch F. D. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing, 1999, s. 59 
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Často se můžeme setkávat s názory, že obézní jsou líní, oškliví a hloupí. Pošklebky a 

předsudky vůči obézním ženám jsou daleko častější než vůči obézním mužům. 

Sociální a kulturní vlivy jsou klíčovým důvodem při držení diet. Právě sociální 

prostředí velmi ovlivňuje jedince, a to především mladistvé. 

Mentální anorexie a bulimie jsou považovány za kulturně podmíněné syndromy. 

Kromě vlivu medií jsou významné i jiné faktory, které napomáhají vzniku poruchy příjmu 

potravy, a to sociální role a postavení ženy ve společnosti, sociální hodnota těla a vzhledu, 

sociální a kulturní význam jídla, měnící se životní styl, způsob trávení volného času i snížená 

sebekontrola. 
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5.3 BIOLOGICKÉ FAKTORY 

 

 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů pro rozvoj poruchy příjmu potravy je ženské 

pohlaví. U žen je totiž riziko vzniku poruchy příjmu potravy desetkrát větší než u mužů. 

K nejdramatičtějším tělesným a psychickým změnám dochází v průběhu pubescence a 

adolescence. „Průměrná tělesná hmotnost v období mezi 8. a 16. rokem z BMI 16 na 19.“
18

 

Dříve tělesně vyzrálé dívky jsou více ohroženy poruchami příjmu potravy. Tyto dívky bývají 

menší a silnější než jejich vrstevnice a jsou méně odolné stresovým situacím. 

 

Tělesná hmotnost: 

„Velkou roli  při vzniku a rozvoji poruch příjmu potravy hraje především distribuce 

tělesného tuku. Je známé, že při úbytku hmotnosti se ztrácí tuková i svalová hmota. Při 

kolísaní tělesné hmotnosti dochází ke změně složení těla. 

Menstruační cyklus: 

Nepravidelnost menstruačního cyklu může často předcházet anorexii. Významnou roli 

hraje úbytek energie, diety a nižší příjem bílkovin a stres. Příjem potravy u nebulimických žen 

se deset dnů pře ovulací údajně zvyšuje v průměru o 500 kalorií.“
19

 

                                                           
18Krch F. D. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing, 1999, s. 62 

19Krch F. D. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing, 1999, s. 62 -63 

 

 



Teoretická část 

13 

5.4 EMOCIONÁLNÍ FAKTORY 

 

„Pacientky trpící mentální anorexií a bulimií často trpí úzkostnými a depresivními 

příznaky. Známky deprese jsou obvykle výraznější u bulimie, kde bývají zaznamenány mezi 20 

až 80 %.“
20

 U pacientek s mentální anorexií a bulimií velmi často dochází k depresivním 

poruchám. Několik zjištění naznačuje, že obě onemocnění mohou mít společnou příčinu.  

Používají antidepresiva při krátkodobé léčbě mentální bulimie. Deprese se může vysvětlovat 

jako důsledek nejrůznějších zdravotních, psychických a sociálních problémů, nepřiměřené 

sebekontroly, nebo naopak neschopnosti se kontrolovat. 

Většina depresivních poruch je spojována s depresivními a úzkostnými poruchami, a 

to zejména kvůli příznakům, které přicházejí s obavami o postavu a tělesnou hmotnost. Nesmí 

se zapomenout též na negativní náladu, která má velký vliv a může se stát jedním z faktorů, 

který může vyvolat přejídání a pročišťování bulimiček. Některé bulimičky uvádějí, že 

používají přejídání k tomu, aby zabránily úzkosti. Výsledkem jsou u nich však jen pocity 

viny. 

 

5.5 ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI 

 

Za spouštěče poruch příjmu potravy jsou často považovány určité události. Jedná se 

například o problematiku různých narážek na tloušťku, celkový, nebo jen tělesný vzhled, dále 

i o významné životní změny, sexuální konflikty, nemoc, o konflikty v sociálních skupinách, či 

o problémy v rodině. Důležité však je, zdali se může nemocný opřít o někoho, kdo by mu 

mohl pomoci, ať už je to rodina, nebo přátelé. Anorektičky jako nejčastější problémy uváděly 

buď problémy s vrstevníky, nebo mezi sebou a rodiči. Oproti tomu bulimičky většinou 

uváděly jako podstatu problému nějaké významné životní situace. Většinou se zde jedná o 

události související s narušením rodinných nebo sociálních vztahů, případně jsou jimi 

zdravotní důvody. Často bylo za takovouto událost uváděno těhotenství, vyskytly se i případy, 

kdy nemocné uváděly sexuální zneužití. 

 

                                                           
20Krch F. D. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing, 1999, s. 70 
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5.6 RODINNÉ A GENETICKÉ FAKTORY 

 

Hodně příčin vzniku mentální anorexie a bulimie vychází z rodinných událostí, 

z rodinných aspektů. Výskyt poruchy příjmu potravy u sourozenců je v rozmezí 3 a 10%. 

„Mezi matkami anorektiček se ohrožující jídelní postoje objevují častěji. Nebezpečí je vzoru 

rodiče či genetické predispozice. Anorektické matky jsou občas popisovány jako obtěžující a 

dominantní. Neboť matka je prvním zdrojem potravy dítěte a je spojována i se vznikem a 

rozvojem jídelní poruchy. Je poukazováno na velikou závislost matky na dítěti. Neuspokojení 

matky vede k patologickému požadavku na dokonalé dítě.“
21

 Zmiňován je i otec, který bývá 

popisován buď jako pasivní, udržující si emoční odstup, nebo aktivní. Můžou být i otcové 

výbušní, agresivní, kterým se dcera nikdy nezavděčí, avšak matka svého manžela vidí vždy 

pozitivně. Uvádí se, že menší rozvodovost se objevuje v rodinách, kde se vyskytla porucha 

příjmu potravy. Mnoho mladých žen s poruchami příjmu potravy jsou rozhodnuty opustit svůj 

domov, a to s myšlenkou, že je nikdo nebude kontrolovat a že se budou cítit svobodněji. 

 

5.7 EMOCIONÁLNÍ STAV JEDINCE 

 

Mentální bulimie a anorexie významně narušují psychiku, pohodu, sociální život. 

Stresové stavy provázané vztekem jsou příčinou deprese a díky tomu může docházet k oběma 

extrémním řešením: k přejídání, či držení diety. Zdravý jedinec vnímá jídlo jako něco 

příjemného, jako naplnění základních lidských potřeb. Naopak nemocní jedinci se snaží 

zhubnout a na místo potěšení z jídla přichází strach z tloušťky, který je  doprovázen pocity 

viny. 

U většiny trpících poruchami příjmu potravy se projevují celé řady depresivních 

příznaků; ty často odezní, avšak jen v případě, když trpící nad svou nemocí získají kontrolu.  

Dalším velkým problémem je intenzivní pocit nejistoty, ten u trpících vzbuzuje velmi 

úzkostné stavy. 

                                                           
21

Krch F. D. : Poruchy příjmu potravy, Grada Publishing ,1999, s. 66 
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6. HISTORIE IDEÁLŮ KRÁSY 

 

„Před dvaceti tisíci lety posloužila jako inspirace neznámému sochaři a ztělesňovala 

ideál krásy své doby: Venuše z Willendorfu v Dolním Rakousku, soška z doby kamenné, 

s těžkými ňadry a silnými stehny, sen lovců mamutů a ideál plodnosti. Lze ji zhlédnout 

v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni.“
22

 Dokonce také hliněné figurky, které byly zhotoveny o 

několik tisíc let později (Věstonická Venuše na Moravě), ukazují, že mužské pohlaví 

odjakživa upřednostňovalo kulatější tvary žen. 

Můžeme to nalézt v dějinách umění. „Kleopatra byla štíhlá. Děvčata řecké antiky 

měla sloupovitá těla, po hubenosti ani stopy. Štíhlé, ale silné byly bohyně řecké klasiky, 

přičemž Pallas Athéna vždycky ztělesňovala spíše sportovní typ, Héra mateřský a Afrodite 

ženský, vypolštářovaný. Helénské bohyně měly sklony k značné baculatosti. I Římanky byly 

spíše statné, nikoli tlusté.“
23

 Toto vše lze dokázat například soškami. U křesťanů se ideál 

krásy až do středověku nedá odhadnout jednoznačně, neboť se křesťanské zbožné ženy 

zahalovaly a tělesná hmotnost se zatracovala. „Ženský ideál gotiky je tradován jako drobná 

postav s vyklenutým břichem. V renesanci pak dámy značně přibraly, vypadaly jako ženy 

s oblými rameny a silnými ňadry. Venuše, kterou namaloval umělec v polovině 16. stol., 

vykazuje zřetelné známky obezity. V období baroka zase umělci soutěžili v zahalování a 

odhalovaní bujných křivek těla pod nádhernými oděvy.“
24

 Jako příklad si můžeme uvést Marii 

Terezii, o které se říká, že rozhodně křehkou postavu neměla; jedním z důvodů bude 

nepochybně i velký počet jejích porodů. 

Také Coco Chanel měla velký vliv na vývoj módy, byla to tvůrkyně, jež představovala 

spíše mužský typ žen.   

Po druhé světové válce vládly kráse spíše statné ženy, například herečka Sophia 

Lorenová. V dnešní době jsou ideály krásy opačné. Na předních příčkách ideálů krásy se 

objevují kostnaté modelky. 

                                                           
22Heilman H. L., Achutte G.: Ano prosím, se šlehačkou! Sbohem dietnímu šílenství, Pragma, Praha 1998, s. 175 

23Heilman H. L., Achutte G.: Ano prosím, se šlehačkou! Sbohem dietnímu šílenství, Pragma, Praha 1998, s. 176-177 

24Heilman H. L., Achutte G.: Ano prosím, se šlehačkou! Sbohem dietnímu šílenství, Pragma, Praha 1998, s. 177- 178 
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7. VLIV ODVĚTVÍ PRŮMYSLU NA ZKOUMANOU PROBLEMATIKU 
 

           Průmysl jako odvětví se nemalou měrou podílí na otázce poruch příjmu potravy. Jde 

zejména o průmysl oděvní, potravinářský a farmaceutický. 

 

7.1 ODĚVNÍ PRŮMYSL 

 

Diety přinášejí oděvnímu průmyslu obrovské zisky. Když přichází úbytek hmotnosti, 

narůstá potřeba nákupu nového oblečení, neboť staré už neodpovídá novým tělesným 

proporcím a na tomto jednoduchém principu je oděvní průmysl v zásadě založen. Úkolem 

módních návrhářů je vymýšlet stále nové a nové modely, ty se obvykle střídají v půlročních 

intervalech. Výzkumy udávají, že štíhlejší, ale i oblejší linie se udrží maximálně šest měsíců. 

Zákazníci povětšinou nemají o tomto obchodním triku ani tušení. Střídání ročních období je 

názorným příkladem takto motivovaného střídání módních kolekcí. K rychlému střídání 

kolekcí dochází tak rychle, že se časem trendy opakují, tudíž se staré oblečení může využít 

znovu, v nových kolekcích. 

  

7.2 POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL 

 

Výrobky, které prohlašují „Hodně jíst, nepřibírat nebo dokonce hubnout“, jsou 

v reklamě prezentovány krásnými lidmi se štíhlou postavou. Právě takováto reklama vzbuzuje 

u lidí pocit jisté naděje, ačkoliv převážně slibuje nemožné. Reklamám v televizi se nejde 

vyhnout, protože se objevují na všech programech v jakémkoli časovém vysílaní. Za 

povšimnutí zde stojí fakt, že výrobky většiny reklam slibovaných úspěchů často nedosáhnou. 

„Tukové polštářky ne a ne se rozpustit, i když šaháte do regálů s výrobky v oddělení 

minikalorií, v němž by mělo být všechno údajně light: snížený obsah tuku, cukru, alkoholu a 

kofeinu a samozřejmě i méně kalorií. U nízkokalorických nabídek nesmí výrobek obsahovat 

více než 50 kalorií na sto gramů, u nápojů více než 20 kilokalorií na sto mililitrů. Taková jsou 

pravidla.“
25

 Strava, o které se říká, že je lehká, však nemusí být zdravější než jiná. Výrobky, 

                                                           
25Heilman H. L., Achutte G.: Ano prosím, se šlehačkou! Sbohem dietnímu šílenství, Pragma, Praha 1998, s. 27-28 
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které mají snížený obsah kalorií, by měly v sobě obsahovat o polovinu méně kalorií než běžné 

potravinářské výrobky. 

 

7.3 FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL 

 

Na našem trhu se objevuje řada pilulek, tekuté stravy nebo kapek; tyto možnosti jsou 

určeny pro ty, kteří si nedokážou odepřít chutné jídlo. Jedná se o malé sousto, které putuje do 

naší trávicí soustavy a dokáže oklamat náš hladový žaludek. Na našem trhu se objevuje velké 

množství léků a pilulek, které slibují okamžité ubývání kil, avšak po pravidelném užívání. 

S jejich účinky to však jednoznačné není, touto problematikou se však má práce nezabývá. 
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8. VLIV MEDIÍ 

 

Média mají obrovský vliv na naši společnost. Televize, časopisy, film, noviny, počítače 

posilují pojetí ženy jako sexuálního objektu, neboť se všem předsouvá názor, že by ženy měly 

být dokonalé, štíhlé, hezké, svůdné. Podíváme-li se na titulní stranu časopisu pro ženy, vidíme 

krásky s dokonalými tvary, s hezkým obličejem bez vrásek. Neustále je nám předhazováno, že 

štíhlost je nejdůležitější. Jak se může žena radovat z toho, jak se cítí uvnitř, když většinu lidí 

zajímá především její zevnějšek? Doba je nastavena tak, že společnost lidem předhazuje 

dokonalé krásky, které symbolizují moderní ženy. A potom není divu, že velké množství 

mladých dívek si v nich hledá svůj vzor a chtějí se jim podobat. 

Všechny druhy současných médií mají zásadní vliv na atmosféru ve společnosti. 

Otázkou však je, zda je to s účinkem pozitivním, nebo negativním. 

Pustíme-li si televizi, nemůžeme si nevšimnout reklam, které se na kanálech střídají 

jako na běžícím pásmu. Reklama je neoddělitelnou součástí našeho života, je na každém 

kroku a obklopuje nás ze všech stran. Byznys, marketing zná triky, jak na lidi. Jejich úkolem 

je ošálit lidi, aniž by si ti toho všimli. Chtějí zaútočit na lidskou psychiku, která se poměrně 

jednoduše dá ovládat; týká se to především jedinců se slabší sebeúctou, sebevědomím. 

Každá druhá reklama využívá na propagaci svého výrobku krásné lidi. Účelem reklam 

je upoutat diváka, aby se jejich výrobek právě jemu vryl do paměti. Jakmile mladé dívky vidí 

každý den v televizi štíhlé, vypracované, svůdné ženy, považují je za ideály krásy. Existuje 

spousta reklam, pořadů, preparátů na hubnutí, různých prášky či pásů na hubnutí slibující 

rychlé a bezbolestné zhubnutí. Reklamy nám naslibují spoustu věcí, které však ve skutečnosti 

splnit nejdou. Především mladiství reklamy silněji prožívají, utvářejí si svůj zkreslený 

obrázek na svět a velmi rychle se reklamou nechají ovlivnit. 

Stranou nezůstávají ani různé tiskoviny, především některé časopisy. Titulní strany se 

blýskají modelkami, herečkami, různými celebritami. Spousta dívek si tyto ženy vezme za 

vzor. U těchto dívek je cíl jediný - vypadat jako ony. Proto drží nesmyslné diety, nebo nejedí 

vůbec. Na druhou stranu však časopisy nabízejí i spousty rad, s nimiž se v televizi do té míry 

nesetkáme (například na téma zdraví či móda). 
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 Časopisy jsou jedním velkým marketingem. Kromě jiného v sobě schovávají i 

propagaci na krásno. Nelze si nevšimnout, že v každém ženském časopise, na každé straně, 

vidíme skryté reklamy. Ať už ve značkách na kosmetiku, oblečení, obuv, tak i na krásné lidi 

(málokdo si však uvědomí, že ti jsou upravováni v různých programech, a vypadají tedy 

dokonale, bez nejmenší chybičky). Právě dívky si mnohdy neuvědomují, že tato krása, na niž 

hledíme v časopisech, je krásou upravenou, někdy dokonce umělou. Myslím si, že chybou 

naší společnosti je, že neumí rozlišovat realitu od vysněného nebo skresleného světa. A na 

tom reklamy a mediální prostředky staví. 

Nesmím opomenout především dívčí časopisy typu Bravo girl či Top dívka. Tyto 

časopisy jsou určené dívkám ve věku 10-19 let. Jedná se o období puberty a adolescence. 

V tomto období tělo roste a dozrává, a právě proto na sebe poutá větší pozornost. V tomto 

věku rovněž přichází hledání vlastní identity, hledání vlastních zásad, charakteru a životního 

stylu. Autoři časopisů si to uvědomují, a proto toho využívají marketingovým tahem. Spousta 

časopisů proto obsahuje témata, kterými se mladiství a teenageři zabývají. A tak se většina 

témat týká vzhledu, životního stylu a image. 

Nesmím opomenout internet, který na mladistvé působí nemenší měrou a výrazně je 

ovlivňuje. Jedná se o nejmladší druh media, který také slouží jako komunikační prostředek. 

Řadí se už mezi běžnou součást lidského života. Dá se říci, že na internetu nalezneme 

jakékoliv informace. Můžeme rozvíjet své vědomosti, hledat recepty, nebo se můžeme dočíst 

o tom, co se děje na druhé straně světa; díky internetu si můžeme nejen dopisovat, ale také 

například najít návod, jak se stát anorektičkou. Jednoduché ovládání internetu zvládne i malé 

dítě. Proto i u tohoto mediálního prostředku nacházíme celou řadu nevýhod. Chtěla bych 

především poukázat na Pro-Ana blogy, které si anorektičky a bulimičky samy tvoří. 

K vytvoření si svého vlastního blogu stačí několik jednoduchým kroků. Navíc internet 

nevyžaduje občanský průkaz ani jinou legitimaci, a tak brouzdat po internetu (včetně 

nevhodných stránek) může každý. 

Pro-Ana stránky jsou nebezpečné především pro dívky, které mají blízko k poruchám 

příjmu potravy. A právě těmto stránkám se více věnuji v praktické části. 
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9. PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTI NA PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTKÁCH 

 

Klinická praxe potvrzuje, že psychický a sociální život nemocného narušují jak 

mentální bulimie, tak psychoaktivní látky, především pak alkohol; obě poruchy se tedy 

kombinují a projevují se nadměrnou upjatostí k jídlu, alkoholu a podobně. Velmi závažným 

následkem je to, že obě tyto poruchy vedou nemocného k tomu, že se izoluje. Psychoaktivní 

látky i přejídání jsou používány především k tomu, aby zvládaly a kontrolovaly emoce a 

zejména stres. Výsledkem tohoto přístupu je vyvolání pocitu neschopnosti přerušit návyk. 

Vyskytuje se řada teorií zabývajících se touto problematikou. Většinou však vítězí 

názor, že vznik mentální bulimie i abúzy psychoaktivních látek podmiňuje poměrně velké 

množství okolností (faktorů). Krch a spol. (2005) na základě vlastních zkušeností došli 

k názoru, že samotný výskyt bulimie může zvyšovat předpoklady pro vznik závislosti na 

alkoholu. 

Závislost na alkoholu je vyšší u bulimiček. V případě závislosti na různých typech 

psychofarmak podléhají více anorektičky. Zvláštní skupinu tvoří mladistvé anorektičky, u 

kterých bylo zjištěno, že často spojují svou závislost s kouřením marihuany, dokonce 

přecházejí i na pervitin, neboť se domnívají, že má anorektický účinek. 

Zajímavé je, že u alkoholiček nebyly poruchy příjmu potravy sledovány často. 

Dochází se však k názoru, že počátek poruch příjmu potravy právě u žen závislých na 

alkoholu většinou počátku závislosti na alkoholu předchází. Existují i studie, ve kterých je 

podrobně popisován abúzus alkoholu i sociologicky, a to v konkrétních rodinách lidí 

nemocných bulimií či anorexií. 

Z hlediska psychoaktivních látek převažuje u bulimiček jednoznačně alkohol, pouze 

20 % reprezentuje drogová závislost. 

Dalším faktorem je kouření. Většina bulimiček si myslí, že chuť k jídlu u nich zvyšuje 

alkohol, při kouření u nich pocit chuti k jídlu klesá. Důležité je, že v otázce tělesné hmotnosti 

mezi kuřáky a nekuřáky rozdíl zjištěn nebyl. 

Významným jevem je skutečnost, že se některé modelky domnívají, že užívání drog 

jakožto anorektik u nich vede ke stylizaci „heroinového“ vzhledu. A také anorexie a „utýraný 

vzhled“ dívek závislých na drogách může být pro další dívky velice přitažlivým faktorem a 

může vést ke zvýšení zájmu o drogy. 
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Co se týče vlivu psychoaktivních látek (s výjimkou alkoholu a kouření) na příjem 

potravy v běžné populaci, není dostupný žádný pramen poznání. Alkohol a kouření bývají 

doporučovány jako prostředek ke snížení chuti k jídlu. 

Krch a kol. (2005) docházejí k závěru, že u bulimiček léčených ze závislosti na 

alkoholu se úspěšně projevila jejich další terapie, a konstatují, že v terapii má být nejdříve 

léčena závislost drogová nebo alkoholová. 

Existuje celá řada hypotéz, které řeší vztahy mezi bulimií a závislostí na 

psychoaktivních látkách. Kdy se rozhodně shodují, je fakt, že nemocní jsou zcela zaujati 

daným prostředkem a že mají pocit ztráty vlastní kontroly. Jak bulimie, tak závislost na 

psychoaktivních látkách vždy vede k narušování psychického rozpoložení, ale také 

k problémům v sociálním životě nemocných. Častým jevem je zejména alkohol, u kterého 

platí, že u anorektiček v návaznosti na energetickou hodnotu alkoholu se zvyšuje nebezpečí 

na závislost. Avšak pro lidi s poruchou příjmu potravy a pro lidi s dietou mají velký vliv na 

zvýšení vlastní přitažlivosti cigarety.   
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10. ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE A JEJICH LÉČBA ANOREXIE A BULIMIE 

 

V případě poruch příjmu potravy se může objevit celá řada zdravotních komplikací a 

problémů, které mohou způsobit i smrt. Zneklidňující je, že ani lékaři-specialisté tyto 

komplikace přesně popsat a definovat neumějí. Nejběžnější komplikací je komplikace 

kardiovaskulární; ta také nejčastěji ze všech komplikací vede ke smrti. 

Ze všech psychických poruch má za následek smrt mentální anorexie. Léčba a její 

metody zatím příliš úspěšné nejsou. 

Níže uvádím komplikace, které se nevyskytují jen u lidí postižených anorexií, ale i 

bulimií. Nutné je říci, že mnoho nemocných trpělo v časové návaznosti oběma poruchami. 

V případě lidí postižených mentální bulimií je jejich tělesná hmotnost většinou přiměřená, 

přestože se tito lidé přejídají, zvracejí a využívají projímadel. Tato období se u nich střídají 

s obdobími, kdy hodně omezují množství příjmu své potravy. Z pacientek trpících mentální 

bulimií se přibližně polovina dříve potýkala s mentální anorexií. U některých nemocných 

dokonce dochází mezi oběma poruchami k výraznému kolísání. 

Zde uvádím nejčastější zdravotní komplikace týkající se poruch příjmu potravy: 

Komplikace kardiovaskulární – k těmto problémům dochází až u 90 % nemocných. U 

bulimie i anorexie může vlivem užívání projímadel dojít až ke smrtelné srdeční zástavě. 

Komplikace renální – jedná se o velmi častou poruchu. Při léčbě anorexie je nutno průběžně 

sledovat renální funkce, výdej moči. 

Komplikace gastrointestinální – k těmto problémům dochází až u 50 % nemocných mentální 

bulimií, vyskytují se však i u pacientek s mentální anorexií. 

Komplikace kosterní – v případě mentální anorexie je dokázáno, že časné anorektičky jsou 

menší než jiné dívky jejich věku. Nebezpečné je, že se vývoj kostí může i úplně zastavit, také 

v souvislosti se zástavou menstruačního cyklu. Příčinou může být, že anorektička nezahrnuje 

do své potravy mléčné výrobky. 

Komplikace endokrinní – tyto problémy mohou vést až k neschopnosti otěhotnět, případně ke 

zvýšení růstového hormonu. 

Komplikace hematologické – k těmto problémům, které se projevují změnami krevního 

obrazu a kostní dřeně, dochází až u poloviny anorektiček. 
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Komplikace neurologické – zvracení, velké užívání projímadel vede k řadě neurologických 

komplikací, např. ke stavům akutní zmatenosti, ke křečím, ke svalové slabosti. 

Komplikace metabolické – tyto problémy se u nemocných mentální anorexií projevují 

zhoršením regulace jejich tělesné teploty. Anorektičky mají také velké problémy s horkem a 

chladem. Anorektičky spí méně a častěji se budí, u bulimiček s normální tělesnou hmotností 

je situace lepší. 

Komplikace dermatologické – tyto komplikace se projevují v několika podobách, nejčastěji 

jde o suchou šupinatou kůži, modřiny, mozoly na hřbetech rukou, kožní vyrážku.  Problémy 

s kůží se týkají asi 25 % pacientek s poruchou příjmu potravy. Dalším projevem této 

komplikace je u anorektiček jemné ochlupení na tvářích, končetinách a trupu. 
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11. VÝSKYT A NEBEZPEČÍ CHEMIKÁLIÍ V POTRAVINÁCH  

 

Všeobecný názor je, že nám chemikálie v potravinách velice škodí. Jak však dokazují 

výzkumy, nejvíce úmrtí na srdeční nemoc nebo na rakovinu souvisí s  přirozenými složkami 

potravy, jakými jsou živočišné bílkoviny, živočišné potraviny, mléko, maso nebo vejce. 

V případě přítomnosti chemikálií v potravinách vyrobených z obilí, olova, rtuti a mědi 

se zjistilo, že jejich škodlivý vliv je nepatrný, pro ohrožení zdraví člověka přímo 

zanedbatelný. Navíc je známo, že se tyto látky vyskytují v přírodě, a to v běžných minerálech. 

Koncentrace škodlivých látek v potravinách se už dlouhou dobu testuje na zvířatech. 

Účelem je, aby se na základě experimentů stanovila pro potraviny správná, bezpečná 

koncentrace těchto látek. 

Co se týče rakoviny, domnívali se američtí odborníci, že by se v potravinách neměla 

vyskytovat žádná látka, která by mohla toto onemocnění vyvolat. Další výzkumy ukázaly, že 

některé látky, které jsou pro život člověka nepostradatelné, by se v potravinách vyskytovat 

měly. A v případě jiných látek je jejich vyloučení problematické, neboť je lidé ještě stále 

nemají podrobně prozkoumané a nemají nad nimi kontrolu. 

Zajímavým a nepříliš rozšířeným faktem je, že například sůl je pro člověka mnohokrát 

nebezpečnější než všechny chemikálie v potravinách, které jsou užívané. 

Škodlivější jsou však tuky a cholesterol, které se vyskytují v mase, mléku a ve vejcích. 

Dokonce panuje názor, že tyto látky způsobují až třetinu všech úmrtí. 

Ministerské vyhlášky však k těmto faktům nepřistupují zcela objektivně. Zaměřují se 

hlavně na množství soli; množství tuků a cholesterolu však ponechávají bez kontroly. Dochází 

tak k nepochopitelné situaci, kdy jsou potraviny, které obsahují nepatrné množství chemikálií, 

zakazovány a kdy maso, vejce či cigarety jsou povoleny. Navíc přitom dochází i k velkým 

ekonomickým ztrátám. 

Ani v případě masa není situace jednoznačná. Například rybí maso je zdravější než 

jiné druhy masa, a to i přesto, že vyšší koncentrace škodlivých chemikálií je právě v 

rybím mase. Rozhodujícím faktorem je otázka hromadění chemikálií v těle, kde oproti rybímu 

masu je v jiných druzích masa tuk pro zdraví škodlivější. 
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Na otázku nejzdravější potravy existuje v podstatě jednoduchá odpověď - výrazně 

omezit živočišné potraviny a prosazovat potraviny rostlinné. Lidské tělo by vyžadovalo méně 

obilovin, ve kterých se vyskytuje celá řada různých chemikálií. Pro chov hospodářských 

zvířat by navíc nebylo třeba různých podpůrných prostředků, například antibiotik. 

Měla by existovat osvěta, která by lidem objektivněji odhalila vztah mezi škodlivostí 

tuků, soli, živočišných potravin či cigaret; zároveň by měla poukázat na škodlivost chemikálií 

v potravinách. 
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12. JAK LZE VZNIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY PŘEDEJÍT? 

 

            Velké množství lidí trpí poruchami příjmu potravy a spousta dalších se obává o svou 

váhu a postavu. Varování a rizika spojená s držením diety by měly být součástí osnov 

základních a středních škol. Vzdělávat by se měli nejen rodiče, učitelé, pracovníci ve 

zdravotnictví, ale i média. Znalosti příčin a důsledků poruch je podmínkou pro to, aby se 

mohlo v této oblasti úspěšně pracovat. 

Aby prevence byla účinná, je navíc vhodné, aby byla dlouhodobá a zajímavá, aby 

uchazeče zaujala a upoutala jejich pozornost. Nezbytné však je, aby zahrnovala faktory jak 

sociální, tak kulturní, faktory rodinné, emoční, biologické i sexuální. Jedinec musí začít 

především u sebe - nejprve musí změnit sebe a potom napomáhat svému okolí; jde o změnu 

jeho myšlení. Na druhé straně je zcela nezbytná podpora druhých, nejbližších, zejména ze 

strany rodiny. 
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12.1 TERAPIE 

 

Mluvit o svých problémech týkajících se poruchy přijmu potravy je pro pacienty velmi 

obtížné. Většina nemocných dívek se domnívá, že vše zvládnou samy, že se obejdou bez 

odborné péče. Ne každému se to bohužel podaří, naopak většina potřebuje pomoc okolí či 

přímo odborníka. Terapie představuje způsob řešení složitých otázek a také schopnost naučit 

se důvěřovat druhým a komunikovat s nimi. Často se stává, že terapeutkami jsou ženy, které 

se setkaly také s naším problémem. Terapeuti musí absolvovat dlouhý výcvik, kde se naučí 

umět naslouchat, povzbuzovat, akceptovat pacienty a umět nabídnout možnosti řešení 

problému. Existuje řada terapeutických strategií, které se dají při léčbě vhodně použít. Pomoc 

mohou poskytnout i takzvaní dietetici a odborníci na otázky výživy, kteří mají velké znalosti o 

fungování těla - mohou pomoci sestavit jídelníček, který bude danému jedinci nejlépe 

vyhovovat. Pomoc může poskytnout i školní psycholog, duchovní či terapeuti (pracující 

s tělem) - ti dodávají silu, aby si pacienti dokázali pomoci sami. 

Nabízejí se různé formy pomoci, například terapie rodinná, individuální, skupinová, 

ambulantní, lůžková, taneční, pohybová, arteterapie, muzikoterapie, psychodrama, dále 

pomáhají „domy na půl cesty“. 

Terapie poruch příjmu potravy se zabývá třemi hlavními oblastmi, a to typickým 

chováním osobnosti s poruchou příjmu potravy, myšlenkovými procesy, které toto chování 

udržují, a emocemi. Dobrých výsledků v léčbě bulimie dosahuje kognitivně-behaviorální 

terapie, která se dotýká všech těchto tří oblastí. Tato terapie usiluje o to, aby pomohla 

klientovi pomoci získat kontrolu nad svými stravovacími návyky a zároveň pomohla snížit 

jeho zájem o otázky, které jsou spojeny s váhou a tělesnými proporcemi. Další možností 

pomoci jsou léky (farmakoterapie); tu však smějí předepsat jen odborníci. 
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13. CENTRA PRO LÉČBU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

 

V naší zemi se nalézá mnoho nemocnic a klinik, ve kterých se nabízí léčebné 

programy zaměřené na terapii poruch příjmu potravy. Centra nabízejí nejen lůžkovou, nebo 

ambulantní péči, ale i komunitní terapii, kdy pacienti podstupují péči, ale bydlí v ubytovacích 

zařízeních. Léčebný tým se skládá z odborníků, což je atestovaný psychiatr, vedoucí 

programu, psycholog, který má specializaci na poruchy příjmu potravy, sociální pracovníci, 

rodina, diplomovaný dietetik a další lékaři a sestry. V léčbě je možnost poskytnutí  

individuální a skupinové terapie, poradenství, farmakoterapie a zážitkové terapie. 

Pro pacienty typický denní program zahrnuje setkávání s odborníky na výživu, 

terapeutická sezení, konzultace s lékaři, přednášky a strukturované stravování. Provádí se 

nácvik asertivity a k tomu se využívá muzikoterapie, arteterapie. Na skupinových terapiích se 

probírají nejrůznější otázky, co se týče těla, výživy a podobně. 

Dokonce i v nemocnicích často bývají oddělení určená speciálně pro léčbu poruch 

příjmu potravy. Další bezplatnou variantou je Klub anonymních jedlíků, což je svépomocná 

skupina uplatňující ty samé principy jako Klub anonymních alkoholiků. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

ÚVOD 

 

V praktické části se zaměřím více na pro-Ana blogy.  Myslím si, že pro-Ana blogy 

představují hrozbu především pro mladé dívky, které hledají na internetu různé názory a rady, 

které vedou k jejich domnělé spokojenosti. Dalo by se říci, že právě díky internetu vyšla u 

celé řady dívek anorexie na povrch. Především chci poukázat na to, že některé dívky berou 

anorexii jako svůj životní styl. 

Mým hlavním cílem je upozornit na velký vliv médií v této záležitosti. Média jsou 

zásadním prostředkem, který významně dokáže ovlivnit celou generaci. Myslím si, že 

problematice nutričního chování jedince se však věnuje příliš málo pozornosti. Proto chci 

poukázat na to, že poruchy příjmu potravy jsou opravdu všude kolem nás a jsou velmi 

nebezpečnými nemocemi. 

Použila jsem metodu dotazníku, díky němuž jsem se pokusila potvrdit, nebo vyvrátit 

hypotézy, které jsem si stanovila. Dotazník jsem rozdala žákům všeobecného víceletého 

gymnázia ve věku 11-19 let, abych měla co nejvíce respondentů s odlišným věkem. 

Návratnost byla velká. Rozdala jsem je osobně, neboť si myslím, že osobní kontakt je 

nejlepší; navíc jsem se mohla pokusit navázat příjemnou atmosféru a utvrdit dotazované, že 

dotazníky jsou opravdu anonymní a slouží k dobré věci. Úkolem bylo zjistit, jaké je povědomí 

o této problematice v různých věkových kategoriích. Jako hlavní cíl jsem si stanovila 

dozvědět se, jak naše společnost, především pak mladé dívky, vnímají své tělo, jak je jejich 

vzhled důležitý pro jejich život. Zaměřila jsem se na dívky z Ana-blogů. 

Zároveň jsem se snažila upozornit na to, jak velký vliv mají masmédia, jež předsouvají 

široké veřejnosti názor, že by ženy, ale dokonce i muži měly být štíhlí, krásní, svůdní. A i 

když si to příliš neuvědomujeme, snaží se většina z nás, byť nevědomě, tuto představu 

naplnit. 
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STANOVENÍ HYPOTÉZ 

 

 

Stanovila jsem si následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Domnívám se, že negativní vliv masmédií klesá s vyšší věkovou kategorií osob 

s poruchami příjmu potravy. 

Hypotéza 2: Domnívám se, že nejzávažnějším problémem současnosti je ovlivňování dívek 

ve věku 12-14 let, které jsou čtenářkami Pro-ana blogů. 
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1. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 

 

Oslovila jsem 62 respondentů ve věku 11-19 let z všeobecného víceletého gymnázia, 

z toho bylo 34 dívek a 28 chlapců, výběr respondentů byl náhodný. 

Uvádím vždy přesné zadání otázky, počet odpovědí u jednotlivých možností otázky a 

dále je připojen graf pro lepší orientaci. Zadávala jsem dotazníky osobně, proto byla 

návratnost vysoká - okolo 90%. 

Hlavním cílem dotazníku bylo zjistit, jak se stravují mladí lidé a zdali si uvědomují 

vliv mediálních prostředků, s nimiž se dennodenně setkávají. Cílem rovněž bylo potvrdit, 

nebo vyvrátit hypotézy, zda negativní vliv masmédií klesá s vyšší věkovou kategorií osob 

s poruchami příjmu potravy a zda nejzávažnějším problémem současnosti je ovlivňování 

dívek ve věku 12-14 let, které jsou čtenářkami Pro-ana blogů. 
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1.1 ZHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

 

 

 

graf č. 1 

 

 

Oslovených bylo 55% dívek a 45 % chlapců. Většina byla ve věku 12-15 let, 

tedy 60%; 34% bylo ve věku 16-19 a nejméně ve věku méně než 11 let, a to 6 %. Byla jsem 

ráda možnosti velké věkové rozmanitosti. 97%  bydlí stále s rodiči a pouze 3% bydlí už od 

rodičů. Toto považuji za velmi pozitivní, neboť si myslím, že rodiče nejvíce ovlivňují 

dospívání svého dítěte, což se týká jeho stravy, sledovanosti TV, trávení volného času, 

surfování na internetu a podobně. Jsem zastáncem názoru, že od výchovy rodinou a rodinného 

zázemí se odvíjí zbytek jedincova života. Rodina poskytne bod, od kterého se dítě takzvaně 

odpíchne. 

Na otázku, kolikrát denně jíte, byly odpovědi následující: 43% dotazovaných jí denně 

5x a více (to je velmi potěšující), 52% jí třikrát až čtyřikrát denně, dvakrát denně jí 5% (to je 

neuspokojivé), možnost jedenkrát denně nezvolil nikdo. (viz graf č. 1) 
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            graf č. 2 

 

Na otázku, zdali si myslí, že jí správně a zdravě, odpovědělo kladně 42% dotazujících, 

55% odpovědělo, že jí zdravě občas, a pouhé 3% se domnívá, že jí nezdravě, což je velmi 

pozitivní zjištění. (viz graf č. 2) 
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graf č. 3 

 

Pouze 16% dotazovaných si kupuje časopisy zaměřené na módu. Z toho 15% jsou 

dívky, pouze 1% má mužské zastoupení. Kupují si je proto, že jim přijdou zajímavé a 

zábavné, také pro krácení času, nebo kvůli radám jak zhubnout, což je otázka, již sleduji. 

Potěšující však je, že tuto možnost označila jen 3% respondentů. 

61% si tyto časopisy nekupuje a 23% dotazujících si kupuje jiné časopisy, a to časopis 

Vesmír, ABC, Respekt, Top Gear, Svět motorů, Epocha, 21. Století, Junior, Časostroj, Maxim, 

Pro hockey. Tyto uvedené časopisy jsou spíše odborněji zaměřené a nenajdeme v nich příliš 

reklam a pózujících vychrtlých modelek, jak tomu je v časopisech uvedených v mém 

dotazníku. 

Výsledek výrazně ovlivnila skutečnost, že jsem dotazníky rozdávala v různých 

ročnících na víceletém gymnáziu, kde děti mají poněkud jiné záliby než stejně staré děti na 

základních školách. (viz graf č. 3) 
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graf č. 4 

 

Pouze 4% respondentů uvedla, že je uvedené časopisy ovlivňují. 70% si myslí, že je 

časopisy neovlivňují a 24% respondentů zaškrtlo, že je ovlivňují pouze částečně. (viz graf č.4)
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graf č. 5 

 

31% respondentů uvedlo, že už někdy nějakou dietu drželi. Z toho 15 % uvedlo, že 

dieta měla efekt, pro 10 % dieta žádný efekt neměla, 2% uvedla, že po držení diety naopak 

přibrali, a 4% respondentů se nevyjádřila. Dva dotazovaní uvedli, že jim dieta do budoucna 

přinesla zdravější jídelníček, čtyři uvedli, že dietu drželi kvůli nemoci, několikrát se vyskytlo, 

že pokus držet dietu nebyl dlouhodobý. 

69% dotazovaných nikdy dietu nedrželo, což je uspokojivé. (viz graf č. 5) 
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graf č. 6 

 

Pouze 13% dotázaných si myslí, že kdyby vypadali jako nějaký/á model/ka , že by byli 

spokojenější. Někteří to zdůvodňují tím, že by měli hezčí postavu, jiní uvedli, že by byli 

přitažlivější, další že se takto, když bude vypadat jako modelka, bude lépe seznamovat, pro 

jiné by to znamenalo lepší pocit, neboť by zmizel pocit méněcennosti a lepší postavou by si 

získali sebevědomí a také větší možnosti uplatnění v kariéře a větší šanci při hledání 

zaměstnání. Z argumentů vyplývá, jak moc důležitá je pro mladé jejich linie a štíhlá postava. 

 52% uvedlo, že by nebyli spokojenější, a 35% odpovědělo, že neví, nebo že by možná 

byli spokojenější, kdyby vypadali jako model/ka. (viz graf č. 6) 
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graf č. 7 

 

          Na otázku, zda si myslí, že média, časopisy, TV a internet mají vliv na kult štíhlosti, 

odpovědělo 34% respondentů, že ano, a 31% že stoprocentně ano. Znamená to, že 65 % 

procent dotázaných si tuto problematiku uvědomuje. Z toho vyplývá, že si i mladí uvědomují, 

jak silný vliv mají média a módní trendy na kult štíhlosti a že jsou jednou z možností našeho 

problému, a to nutričního chování u mladých lidí. Pouhá 3% odpověděla, že ne, 19% možná a 

13% zaškrtlo možnost nevím.(viz graf č. 7) 
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2. PRO – ANOREKTICKÉ INTERNETOVÉ BLOGY 

 

Na tyto stránky, blogy, si kdokoliv bez ohledu na věk může dát, napsat, zveřejnit 

cokoliv. Tyto internetové blogy fungují na jednoduchém principu. Založení takového blogu 

trvá pět minut. Dokonce si pamatuju na střední školu, kde jsme se učili, jak se tyto stránky 

tvoří. Pokrok jde rychlým tempem dopředu, bohužel se však neohlíží na následky, které 

mohou nastat, a to především u dospívající mládeže, dětí v kritickém pubertálním věku. 

Dnes má internet téměř každý, tudíž se dítě na něj snadno přihlásí a díky nenáročnosti 

může surfovat dlouhé hodiny. Dívky nespokojené se svým vzhledem hledají na internetu 

různé rady a vychytávky, jak svůj vzhled přiblížit vlastním představám dokonalosti. Touto 

cestou často narazí i na Pro-ana stránky, které svým vzhledem, barevností okamžitě upoutají 

dívčinu pozornost. Na titulních stránkách výrazně svítí nápisy typu „Staň se krásnou, štíhlou, 

spokojenou „; návštěvníky blogů navíc okamžitě uvítají obrázky modelek. 

Dívky, kterým se zalíbí takto vytvořený blog, který skrývá spoustu rad, fotek, 

osobních příběhů, si vytvoří také svůj blog, a to s tím, že právě to povede k vysněné 

dokonalosti. A tento zdánlivě nevinný krok se může stát startem k anorexii, či bulimii. 

Většinou se takto rychlý start objeví u dívek, které už delší dobu bojují s nespokojeností 

svého těla, anebo už někdy nějakou poruchou příjmu potravy trpěly. Autorky těchto blogů 

mají vidinu jedinou, a to zhubnout. Je jim jedno, jakou cestou, jejich hlavním cílem je shodit 

co největší počet kil jakoukoliv metodou, ať je sebedrastičtější. Některé nejedí téměř vůbec, 

některé jako svoji potravu používají například toaletní papír, jiné zvrací, přičemž si strkají prst 

do krku a zvracení vyvolávají násilím. Nejděsivější na tom je, že sdělují tyto metody na svých 

stránkách s doporučením, jak právě tyto metody jsou úžasné, spolehlivé. Svou nemocí jsou 

tak posedlé, že anorexii nazývají „Anou“; je pro ně nejlepší kamarádkou, na kterou se mohou 

spolehnout. Anorexii neberou jako nemoc, neuvědomují si, co všechno se jim může stát, 

berou ji jako životní styl, kterým doslova žijí. 

„Dnes se blogy rozšířily na nejrůznější témata. Podle většiny autorů je mezi bloggery 

téměř 40% adolescentů a většina z nich jsou dívky. Mezi adolescenty jsou nejtypičtější blogy o 

celebritách, hudbě, popř. módě. Objevují se ale i specifické blogy, které nelze přisoudit 

výhradně adolescentní popkultuře. Tímto typem blogu je i tzv. pro-ana blog.“
26

 

                                                           
26http://nadrevo.blogspot.cz/2010/02/pro-ana-blog.html 
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Na blogu se vyskytuje spousta informací, v nichž si dívky sdělují své příběhy, píší, 

proč blog založily, jaké mají zásady, jakými pravidly se každá dívka musí řídit, kolik váží a 

kolik zhubla od poslední návštěvy blogu. Najdeme zde i jídelníček, který dívce, která blog 

píše, přijde ideální pro cestu k zhubnutí. V každém blogu nesmí chybět rubrika s fotkami 

vyhublých dívek, modelek, a s výstřižky z časopisů. „Tyto obrázky jsou nazývány „tigger 

pictures“ (v překladu „spouštěcí fotky“, tedy fotky, které mohou podpořit vznik mentální 

anorexie). Dalším typem fotek jsou tzv. „bone Picture“ (fotky dívek, které trpí mentální 

anorexií a jsou velmi vyhublé, kostnaté). Výjimečně se objevují fotky nazývané „reverse 

tiggers“ (v překladu obrácené spouštění, tedy fotky, které mají sloužit jako odstrašující 

příklad), které zobrazují ženy s nadváhou. U těchto fotek jsou často nápisy zdůrazňující 

znechucení a pohrdání. Cílem je ukázat čtenáři, před čím ho mentální anorexie ochrání. 

Převážná většina stránek také obsahuje tzv. „thinspiration“. Jde o fotografie velmi štíhlých 

hereček a modelek, které anorektické dívky vnímají jako svou inspiraci a podporu ve svém 

snažení. Tyto fotografie mnohdy překračují hranice možností lidského těla a uvádí, že v 

minulosti bylo několikrát zjištěno, že jsou také počítačově upravovány a celebrity jsou na nich 

zeštíhlovány.“
27

 

Nejčastěji tuto skupinu fotografií zastupují dívky-celebrity, které díky své slávě a 

touze po dokonalosti se staly anorektičkami. A dívky si tyto ženy dávají za vzor. Nejvíce 

zarážející na těchto stránkách je fakt, že jsou právně nepostihnutelné (nejsou nikým zakázané, 

nikdo je nemá pod kontrolou). 

                                                           
27http://nadrevo.blogspot.cz/2010/02/pro-ana-blog.html 
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2.1 INTERNETOVÉ PRO – ANA KOMUNITY 

 

Jedná se o uskupení dívek, které trpí stejnou nemocí, nebo které mají společný životní 

styl, či společný problém. Do takovýchto skupin (komunit) se přidávají členové, kteří jsou 

navzájem něčím propojeni. V našem případě to jsou dívky, které trpí poruchami příjmu 

potravy. Členové se díky stejnému problému pak cítí lépe, vědí, že dívky kolem nich prožívají 

podobné pocity, mají stejné starosti a hlavně totožný cíl zhubnout, tedy že chtějí mít 

vyhublou, z vlastního pohledu krásnou postavu. Mají stejné vzory: modelky či herečky, u 

nichž platí, že čím vychrtlejší, tím lepší. Tím se tento druh komunity nejen sdružuje, ale i 

výrazně podporuje. 

„Ve většině případů se na pro-ana stránkách sdružují dívky, které si v rámci této 

komunity poskytují podporu, které se jim nedostává v reálném prostředí. Dostávají se zde do 

styku s bloggerkami s podobnými názory a pohledem na svět a na sebe sama. Tato komunita 

jim poskytuje pocit začleněnosti, a dostávají se tak ze sociální izolace, kterou si vytvořily 

právě na základě odmítání norem většinové společnosti. Díky této komunitě se zařazují do 

sociální skupiny, kde je normou posedlost vlastní dokonalostí a štíhlostí.“
28

 

Dívky si sdělují své názory, rady, typy, problémy. Myslí si, že pochopit je mohou 

pouze dívky z Pro-Ana komunity, cítí se elitou nad dívkami z reality. Tyto dívky si myslí, že 

své tělo mají pod kontrolou, že pouze ony vědí, co je pro ně nejlepší, a že ostatní lidi je 

nedovedou a ani nechtějí pochopit. Své okolí tedy vnímají celkově negativně. Pochopit a 

porozumět jim mohou jen dívky z Ana- blogů; toto je přesvědčení anorektiček, které se 

začleňují do Ana – komunit. 

„Anorektické tělo je to, co mají členové komunity společné, ať už jako svůj ideál, nebo 

jako každodenní zkušenost. Komunita se tedy v podstatě vytváří kolem kultu těla a současně 

kult těla sama vytváří, když radí dívkám, jak získat anorektickou postav.“
29

 

Pro dívky, které mají svůj blog, je velmi důležité, když jejich články a příspěvky 

někdo komentuje. Čím více komentářů mají, tím jsou šťastnější. Mají pocit, že o jejich blog je 

zájem, že tím pro někoho dělají něco prospěšného. Je to pro ně zpětná vazba, která jim slouží 

jako odměna za jejich snahu při tvorbě blogu. Negativní komentáře přehlížejí, neberou je 

vážně, nebo je komentují  pomocí záporně expresivních výrazů, vulgarismy nevyjímaje. 

                                                           
28http://nadrevo.blogspot.cz/2010/02/pro-ana-blog.html 

29http://nadrevo.blogspot.cz/2010/02/pro-ana-blog.html 
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Jako další možnosti využívají tyto dívky různých podpůrných argumentů od ostatních 

anorektiček. Zde přikládám ukázky komentářů z náhodně vybraných blogů, které mě zaujaly. 

UKÁZKY: 

„Koukala jsem na tvé fotky! Ta před anou je vážně alarmující, ale více mě nabilo ta tvá 

nynější! Tolik vůle!!! Mě to kazí rodiče a ta věc na v... ale lepším se, kéž by i rodiče... Když tak ke mně 

jukni na blog, také se snažím a budu ráda když zanecháš komentář, radu.... Díky a pěkné článečky!“ 

 

„Tak ajuuuuj holčičky moje, je mi jedno co tam píšou ty krávy tlusté, ale já si jdu za svým, 

dneska jsem snědla za celý den jenom tři olivy. Skvěle potřebuji shodit za 5 dní 8, kdy takže 

makááááám:-) ju a když budete chtít pokecat, tak tísněte na majlík  

AnA.BaBy.CaT@seznam.cz....MILUJU VÁS“ 

 

„Dobré ráno zlatíčka tak je 5:53 ráno a já už jsem po snídani no mazec. Snědla jsem jednu 

light activii a teď bude jíst jen zeleninu no doufám, že to vydržím Tak zatím ještě písnu “ 

 

Ukázky negativních komentářů na stránkách blogů: 

 

            „Jste opravdu hloupé děvčata. Je to to nejhorší, co můžete dělat! Je některá z vás tlustá? 

Zvolte vhodný jídelníček, kdy přísun stravy bude pravidelný a po malých porcích a nejvhodnější je 

najít si sport, kterému se budete pravidelně věnovat. Proč dělat takovéhle blbosti? Asi pro vás život 

není dar, ale zbytečnost. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč děláte takovéto hloupé věci." 

 

„Holkyyyyyyyyyyyy, jste normální? Nenapadlo Vás, že když budete takhle pokračovat, skončíte 

v rakvi!! Při nejlepším v nemocnici! Měly byste se nad sebou zamyslet, je to hrozný !!!!!“ 

javascript:void(0)
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2.2 „JAK SE STÁT ANOREKTIČKOU“ 

 

 

V této kapitole se objeví takzvané rady, jež si anorektičky mezi sebou na blozích 

předávají; anorektičky dodržují přesně to, co je v nich napsané. To, co mají napsané na svých, 

či jiných blozích, je pro tyto dívky zásadní, posvátné. Rady jsou nazvány přímo Jak se stát 

anorektičkou.   

 

„Jezte, co nejpomaleji lidskému tělu trvá cca 30minut, než si uvědomí, že už nemá 

hlad.“ 

 

„Mezi každým soustem pokládejte vidličku.“ 

 

„Žvýkejte sousto tak dlouho než se samo rozpustí v puse.“ 

 

„Nejezte po 7 hodině večer“. 

 

„ Pokud mate možnost, jezte nazí před zrcadlem.“ 

 

„Pokud máte neodbytný pocit hladu, dejte si sousto do pusy a pak jej vyplivněte.“ 

 

„Tělo ošálíte i tím, že sníte i kousky ledu (bude si myslet, že přijalo nějakou potravu).“ 

 

„Pokud vám začne hlasitě kručet v břiše, mírně se do něj bouchněte, přestane to.“ 

 

„Pokud každou hodinu vypijete jednu sklenici, budete se cítit plní.“ 

 

„Určete si svůj vlastní cíl, nejprve nějaký nižší aby vás motivoval. Pozor ať v té dané chvíli 

nereálný, to by bylo nemotivující!“ 

 

„Když budete cítit, že to nezvládnete, jděte se projít.“ 

 

„Zapisujte si všechno, co jste snědli. 

“
30
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2.3 „ MODLITBA ZA ANU“ 

 

 Pro dívky s Ana-blogů jsou důležité takzvané modlitby, které jim napomáhají dojít 

k vysněnému cíli. Modlitbou si dodávají sílu do dalších dnů, aby hladovění a diety byly pro 

ně snadnějším úkolem. 

 

„To pomáhá...čti před spaním;-) 

Lehám si do postele jako tučné, ale spokojné děvče, neboť vím, že jsem dnes udělala všechno 

pro splnění mého snu. Těším se na ráno a na celý následující den, protože vím, že díky dnešku 

budu krásnější a chudší. Zítra se však budu snažit ještě o něco víc, abych si zajistila lepší 

následující den. Pokojně se odevzdám do Anniných rukou, neboť vím, že Ona na mě dohlédne, 

postará se o mě a nenechá mě znova padnout na dno. Ona jediná ví, co je pro mě nejlepší a já 

ji budu následovat, kamkoli bude chtít. 

Nemůžu se dočkat následujícího dne, neboť každou sekundou jsem stále blíže a blíže 

svému cíli. Dnes jsem byla blíž než včera a zítra budu blíž, než jsem byla dnes.“
31

 

 

                                                           
31
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2.4 SROVNÁNÍ JÍDELNÍČKU ANOREKTIČEK A „NORMÁLNÍCH“ DÍVEK 

 

 

  Na srovnání jídelníčku anorektiček a zdravých (normálních) dívek je zřetelně vidět, 

jak se anorektičky od běžných dívek zásadně liší. Na první pohled vidíme, že takovýto 

jídelníček nemůže anorektičkám stačit k tomu, abych jejich život probíhal bez problémů.   

 

Jídelníček Anorektičky: 

Tento jídelníček dala na Pro – ana blog dívka, jež se jím řídí a radí to dívkám, které 

mají stejný cíl a její stránky pravidelně navštěvují. Těchto podobným jídelníčků se na 

internetu najde nespočetně. 

„Snídaně – káva 

Svačina – Coca Cola light 

Oběd – bílý nízkotučný jogurt 

Svačina – káva 

Večeře – Coca Cola light“
32

 

 

Mezitím vypijte alespoň litr zeleného čaje s citronem, hlavně neslazený, a k tomu dva litry 

vody.  

 

Jídelníček zdravé dívky: 

Snídaně – pečivo s marmeládou, čaj, nebo káva 

Svačina – jogurt, jablko 

Oběd – teplý vařený oběd 

Svačina – ovoce, zelenina 

Večeře – polévka s pečivem 

 

  Ze srovnání nelze přehlédnout zásadní rozdíl. Malé, nepatrné porce anorektičky jsou 

pro organismus nepřirozené. Není divu, že po takovém jídelníčku vypadají anorektičky tak, 

jak vypadají. Neuvědomují si, že jídlo a pití ve vyrovnaném poměru jsou pro lidský život 

nezbytné. Anorektičky si neuvědomují, že s podobným jídelníčkem si ohrožují základní 

životní funkce; zdravá dívka má bohatý, zdraví prospěšný jídelníček. 

                                                           
32

www.anaislifestyle.blog.cz 
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Na ukázku přikládám jídelníček modelky, který oproti jídelníčku anorektičky vypadá 

zdravěji; modelky dodržují stravovací návyky daleko lépe než anorektičky. 

 

Jídelníček modelek: 

„Na SNÍDANI je třeba dát si tyto 4 "chody": 

- sklenice vody a multivitaminová tableta 

- lehký čaj/káva 

- mléčný výrobek (jogurt / 50g nízkotučného sýra) 

- kousek čerstvého ovoce 

 

Pondělí a středa: 

oběd: 150g grilovaných kuřecích prsou se salátem (z mrkve/okurek/rajčat + citrónová šťáva + lžička 

olivového oleje 

svačina: 50g nízkotučného tvarohu 

večeře: 100g ryby (vařená/ pečená/ grilovaná) nebo bílý jogurt 

 

Úterý a pátek: 

oběd: 200g ryby (vařená/ pečená/ grilovaná) nebo špenát nebo vařená cuketa 

svačina: jablko nebo dvě mandarinky 

večeře: 200g kuřete nebo 2 kolečka šunky nebo zeleninový salát s cit. šťávou, olejem a 50g  

nízkotučného sýru 

 

Sobota: 

oběd: mleté maso nebo dušený květák nebo dušené houby 

svačina: čerstvý ananas nebo salát z ovoce 

večeře: talíř s plody moře nebo ryba na přírodno 

 

Čtvrtek a neděle: 

oběd: talíř zeleninového vývaru 

svačina: miska ovocného salátu 

večeře: talíř zeleninového vývaru 

Každý den třeba vypít asi 8 sklenic minerální vody, ale bez bublinek!“
33
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2.5 MOTTA PRO „ANA“ 

 

V této kapitole uvádím příklady zásad (hesel), které si dívky píší na své blogy, čímž si 

dodávají kuráž, sílu. Motty se řídí, jsou pro ně čímsi posvátným. Tato motta jsem posbírala po 

různých webových stránkách (na Pro-ana blozích). Motta se na blozích vyskytují podobná, 

nebo se často opakují; dívky si je předávají a šíří dál. Sdílí je na svém blogu a ostatní dívky si 

je zase kopírují na své blogy. Kdo byl původním autorem těchto zásad, je těžko zjistitelné. 

 

„Mozkové buňky vznikají a odumírají, ale tukové buňky zůstávají navždy.“ 

 

„Chutě jsou jen pocity.“ 

 

„Štíhlost je navždy.“ 

 

„Hlad bolí, ale hladovění funguje.“ 

 

„Čím víc mi dají, tím míň toho sním.“ 

 

„Nevzdávejte se toho, co chcete nejvíc jen proto, co chcete právě teď.“ 

 

„Jez míň, važ míň.“ 

 

„Chceš jídlo, podívej se na ty stehna.“ 

 

„Hodné holky nejí.“ 

 

„Kdybych snědla trochu, snědla bych všechno. Proto nesním nic.“ 

 

„Hlad je tvůj přítel, který tě nikdy nezradí, tak jako jídlo.“ 

 

„Samozřejmě že je to těžké. Kdyby to bylo lehké, každý by mohl být hubený.“ 

 

„Být hubená je důkaz sebekontroly a vlády nad svým životem.“ 

 

„Hlad bolí, ale štíhlost za to stojí.“ 

 

 „To jídlo vypadá moc dobře. Ale já vypadám mnohem líp!“ 

 

„Být hubená je důkaz sebekontroly a vlády nad svým životem.“ 

 

„To jídlo vypadá moc dobře, ale já, já vypadám mnohem líp.“ 
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„Jestli chceš vidět jídlo, podívej se na svoje stehna.“ 

 

„Pro krásu se musí trpět.“ 

 

„Tohle tělo je jen moje a já si s ním budu dělat co chci!!!“ 

 

„Miluji Tě do morku kostí.“ 

 

„Hladovění a odmítání je důkazem silné vůle.“ 

 

„Hlad bolí, ale štíhlost za to stojí.“ 

 

„Když nebudeš jíst, nepřibereš.“ 

 

„Nedokonalé tělo jen ukazuje nedokonalou duši.“ 

 

„Ušla jsem už dost dlouhou cestu na to, abych přijímala rozkazy od sušenky!“ 

 

„Nic Ti nedá takový pocit jako hubenost, ani sladkost.“ 

 

„Tlustí lidé déle jedí, ale kratší dobu žijí.“ 

 

„Když nebudeš jíst, nepřibereš.“ 

 

„Nikdy není pozdě na to být tím, kým chceš být.“ 

 

„Jídlo je jako umění. Ke koukání, ne k jedení. 

 

 

Z uvedených výroků vyplývá, že si tyto dívky uvědomují nebezpečnost silných slov. 

Pro běžného člověka je nepochopitelné, že se někdo jimi může řídit, ba dokonce je považovat 

za posvátné.   
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2.6 THINSPIRATION 

 

 

Když Thinspiration volně přeložíme, vyplyne nám slovní spojení „štíhlá inspirace“. 

Jedná se o fotky jak už modelek, celebrit, tak i samotných dívek blogu, které jsou štíhlé až 

hubené. Reálné fotky, které sem přidávají samotné dívky, jsou takzvané „real girls“. 

„Thinspo“, jak ho některé dívky nazývají, se vyskytuje téměř na každém Ana – blogu. 

Je to odkaz, který se řadí mezi ostatní, jakými například jsou deníček, dietníček či rozhovory. 

Dívky tyto fotky obdivují a touží vypadat jako ženy na fotografiích. Neuvědomují si však, že 

se jedná o velmi závažnou chorobu, jako je anorexie, či bulimie. Většina dívek si 

neuvědomuje, že modelky a celebrity, které jsou na fotkách, ve skutečnosti tak nevypadají; 

zároveň jim nedochází, že fotografie procházejí spoustou úprav, a rovněž to, že právě tyto 

ženy jsou placeny za svůj zevnějšek, který hrdě vystavují a spousty dalších peněz investují do 

svého vzhledu. Dá se však takto uměle vytvořená krása považovat za něco úchvatného? 

Domnívám se, že spíše naopak, neboť za krásu považují krásu přirozenou. Jediné, co svým 

zrakem anorektičky sledují, je postava. Čím štíhlejší až vyhublejší je, tím lépe. Takto 

vypadající fotografie jsou pro ně vzorem a inspirací. 

Dívky se chtějí nechat inspirovat a jejich vysněným snem je vypadat jako ženy a dívky 

na fotografiích, čímž neodlišují realitu od smyšleného světa na obrázcích; nechtějí tak vidět 

skutečnost. 
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3. CO NIKDY NEŘÍKAT PŘED ČLOVĚKEM S PPP 

 

 Toto jsou věty (rady), které by se neměly říkat před člověkem, který trpí poruchou 

příjmu potravy. Uvádím pokaždé větu, která by se neměla před člověkem s PPP říkat, a 

reakci, která od nemocného přijde. 

 

„Tady si sedni a jez jako normální člověk. 

Reakce: jen tím přítelkyni připomínáte, že její chování není v normě, což ví mnohem lépe než 

vy. Jenom posilujete její opovržení vlastní osobou. 

Vypadáš strašně! Jsi jako smrtka! 

Reakce: právě jste úspěšně posílila její nespokojenost s vlastním tělem. 

Uvědomuješ si vůbec, jak svým chováním ničíš lidi kolem sebe? 

Reakce: vás snad pocity viny motivují k jídlu? 

Co jsi dneska jedla? 

Reakce: touto otázkou jí stavíte do neřešitelné situace. Buď bude lhát, abyste měla radost, 

nebo vám sdělí pravdu, za kterou se stydí a o níž ví, že vám žádnou radost neudělá. 

Teď jsi nejštíhlejší, co jsem tě kdy viděla! 

Reakce: právě našla jediného člověka, který jí chorobu schválil. Teď se pustí do hubnutí s 

ještě větší vervou. 

Ty se tím chceš dělat zajímavou, nebo co? 

Reakce: vůbec jste nepochopila problémy poruch příjmu potravy. 

Prosím tě, najez se! Vždyť musíš mít hlad! 

Reakce: nejenže se nepustí do jídla, ale ještě vás zařadí do skupiny lidí, před kterými je nutno 

mít se obzvlášť na pozoru. 

Jestli mě máš ráda, tak s tím přestaneš! Případně: Dávám ti měsíc na to, abys se sebou něco 

udělala! 

Reakce: oba projevy mají stejnou logiku jako věta: jestli ti na mně záleží, tak s tím zápalem 

plic (zlomenou nohou, ledvinovou kolikou, angínou apod.) ihned přestaneš!“ 
34
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4. ZAPISOVÁNÍ ROZMĚRŮ 
 

 Dívky si také pravidelně do svých blogů zapisují své rozměry, které se každý měsíc 

mění. Příklady: 

„Váha: 46 kg“ 

„Stehna: 47 cm“ 

„Břicho: 67 cm“ 

„Prsa: 85 cm“ 

„Paže: 22 cm“ 

„Lýtka: 31 cm“ 

 

 Také uvádějí počáteční váhu a zároveň cíl váhy, které by chtěly dívky dosáhnout. 

S hrdostí postupně škrtají váhu, kterou se jim podařilo získat. 

Zapisování vypadá takto: 

 „věk: 19“ 

„výška: 160 cm“ 

„váha:51 kg“ 

„cíl: 40 kg“ 

51 
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…. 

  Na blozích se vyskytuje i následující způsob zapisování.: 

„Je mi 12, mám blond vlasy, zelené oči a vážím 38 kg. Jsem pro Ana, chtěla bych zhubnout. 

Budu ráda, když mě podpoříte! Můj graf hubnutí: 

ZAČÁTEK:38 kg 

CÍL ČÍSLO 1:36 kg 

CÍL ČÍSLO 2:33 kg 

CÍL ČÍSLO 3:30 kg 

ABSOLUTNÍ SEN:27 kg „
35

                                                           
35http://pro-ana.blog.cz/  
 



Závěr 

52 

ZÁVĚR 

 

V mé bakalářské práci na téma „Vliv módních trendů na odchylky nutričního chování 

jedince“ jsem se pokusila zabývat se problémem, který souvisí s vlivem masmédií na poruchy 

příjmu potravy. Především jsem se pokusila zaměřit se na takzvané Pro Ana-blogy. Mohli 

jsme se přesvědčit, že problematika týkající se poruch příjmu potravy je všude kolem nás. Mé 

očekávání, že média mají opravdu velmi negativní vliv na vznik poruchy příjmu potravy, 

především mladých lidí, a že v Ana-blozích je spousta hrozeb, jsem se pokusila v mé práci 

rozebrat. Potvrdila se hypotéza, že negativní vliv masmédií opravdu klesá s vyšší věkovou 

kategorií osob s poruchami příjmu potravy. Zásluhu na tom mají především média, která 

předkládají těmto lidem krásné, vyhublé modelky, a to ve snaze přesvědčit je, že právě tato 

krása je ideální a v dnešní době moderní. Výzkum potvrdil mé předpoklady, že mladší dívky, 

které vstupují do puberty, nebo se v ní už nacházejí, jsou více „poblázněny“ vzhledem a 

štíhlostí než ženy už vyspělé. To samé platí v otázce spojené s manipulací u mladistvých; ta je 

u nich několikanásobně vyšší než u žen vyzrálých. Nebezpečí Pro Ana-blogů se mi také 

potvrdilo v hypotéze, že nejzávažnějším problémem současnosti je ovlivňování dívek ve věku 

12-14 let, které jsou čtenářkami Pro Ana-blogů. 

Do teoretické části jsem se pokusila dát co nejvíce informací na dané téma a 

analyzovat dostupné poznatky o poruchách přijmu potravy, konkrétně o mentální anorexii a 

mentální bulimii. Pokusila jsem se nastínit faktory, díky kterým poruchy vznikají. Jedná se o 

faktory sociální, biologické, emocionální, dále o životní události a faktory rodinné. Snažila 

jsem se také zaměřit na historii tzv. ideálů krásy. Pokusila jsem se popsat vliv médií. Popsala 

jsem chorobný strach, který především mladistvé dívky mají; zároveň jsem se pokusila 

přiblížit rozdílnost obou pohlaví. Stranou mé pozornosti nezůstala ani otázka tělesné 

hmotnosti, která je pro postižené zásadní. Zjistila jsem, jak je důležitý v naší společnosti 

průmysl, a to zejména oděvní, potravinářský a farmaceutický. Rovněž jsem přiblížila, jaké 

zdravotní komplikace se u anorektiček a bulimiček vyskytují a jaké možnosti léčby jsou 

v naší společnosti k dispozici. Další tematickou složkou byla problematika závislosti na 

psychoaktivních látkách, o které se příliš nemluví, a myslím si, že s poruchami příjmu potravy 

má mnohé společné. Velmi důležité je také vědět, jak vůbec lze vzniku poruch příjmu potravy 

předejít; proto jsem se pokusila nastínit všechny zásadní preventivní postupy; touto 

problematikou se též zabývají Centra pro léčbu poruchy příjmu potravy, dále térapie. 
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V praktické části jsem se podrobně zaměřila na „pro – anorektické internetové 

stránky“, neboli blogy, které se v posledních letech čím dál tím víc rozšiřují a bývají jedním 

ze spouštěčů poruch příjmu potravy. Jsou to stránky, které jsou přístupné komukoliv; smutné 

je, že jsou právně nepostihnutelné (a to i přes nebezpečí, jež v sobě ukrývají). Na těchto 

blozích se vyskytují nejen rady, motta a dietní jídelníčky, ale i dopisy od dívek, které se 

svěřují se svým trápením (jedinému, komu věří, je takzvaná „Ana“, neboli anorexie). Zvolila 

jsem metodu dotazníkového šetření jakožto vhodnou metodu pro zjištění informací a 

vytvoření následné syntézy poznatků. Dotazníky jsem rozdala na  Gymnáziu Jaroslava 

Seiferta, a to respondentům ve věku 11 až 19 let (návratnost byla vysoká). Po zpracování 

dotazníků se mi potvrdila hypotéza, že vliv masmédií ve společnosti svůj podíl na vzniku 

poruch příjmu potravy opravdu má. I když tento vliv není až tak silný (výrazný), přesto je pro 

mladou generaci velice nebezpečný.  Zaokrouhleně řečeno, v dnešním světě mají větší úspěch 

ti, kteří jsou krásní a štíhlí. K mému potěšení však dotazníkové šetření ukázalo, že spousta 

mladých lidí se snaží jíst správně, zdravě. 

Zjistila jsem, že spousta mladistvých neví, že tzv. Ana – blogy existují; týká se to 

rovněž módních časopisů (jen výrazná menšina mladých si kupuje časopisy zaměřené na 

módu a „vyhublé modelky“). 

Myslím si, že nejlepším řešením by bylo pokusit se daný problém nešířit, nemluvit o 

jakékoliv informaci o Pro Ana-blozích. Byla by to nejjednodušší, ale přitom účinná metoda, 

která by se dala využít i v otázkách prevence, neboť by se tak dívky vyhnuly pokušení, které 

stránky ukrývají. Podle mého názoru by bylo zapotřebí předat těm, kteří už poruchou příjmu 

potravy trpí, základní informace o tom, jaká pomoc je jim dostupná a kde ji hledat. Ideální by 

bylo tyto informace vpisovat přímo na „Pro Ana-blogy“, nebo alespoň vytvořit nové, jiné 

stránky s dostatečnými a kvalitními informacemi o možnostech pomoci (zejména z důvodu, 

že masmédia, v první řadě ta komerční, často informace ohledně poruch příjmu potravy 

skreslují a nabízejí neobjektivní názory). Nejdůležitější prevencí však je pomoc (podpora) ze 

strany rodiny a blízkých. 

Prevence je důležitá, a to už od nejútlejšího věku (například v rámci škol i jiných 

institucí). Samozřejmostí je, že pro vývoj dítěte hraje nejhlavnější roli rodina. Týká se to 

nejen podpory z její strany, včetně dodávání sebevědomí, ale i utváření správného žebříčku 

hodnot.  Na druhém místě je škola, která by se měla snažit šířit prevenci zaměřenou na různá 

témata, například na zdravý životní styl - a s ním přímo souvisí i téma poruchy příjmu 

potravy. 
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Mým cílem bylo poukázat na zvyšující se výskyt poruch příjmu potravy s nemalou 

měrou vlivu mediálních prostředků. Mé hypotézy se vyplnily. Bohužel uvedených nemocí 

stále přibývá. 
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PŘÍLOHA: A 

DOTAZNÍK 
Prosím Vás o vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží pouze jako podklad 

k mé absolventské práci s tématem Vliv módních trendů na odchylkách nutričního chování 

jednotlivce. Děkuji Vám. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Kolik je Vám let? 

a) Méně než 11 let 

b) 12 – 15 let 

c) 16 – 19 let 

d) 20 a více 

 

3. Bydlíte doma s rodiči? 

a) Ano 

b) Ne 

 

4. Kolikrát denně jíte? 

a) 1krát 

b) 2krát 

c) 3krát, 4krát 

d) 5krát a více 
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5. Domníváte se, že jíte správně, zdravě? 

a) Myslím, že ano 

b) Myslím, že ne 

c) Občas 

 

6. Kupujete si některý z uvedených časopisů, pokud ano, proč? 

(Dívka, Top dívka, Bravo, Bravo Girl!, Dieta, Popcorn, Blesk pro ženy, Joy, Elle, 

Look, Glanc, Marie Claire, Marianne) 

a) Ano 

b) Ne 

c) Jiné (uveďte) 

 

 

7. Ovlivňují Vás uvedené časopisy? 

a) Ano (chci jít s dobou) 

b) Ne 

c) Částečně 

 

8. Drželi jste někdy nějakou dietu? 

a) Ano (a měla nějaký efekt?) 

b) Ne 
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9. Myslíte si, že kdybyste vypadali jako nějaký/á model/ka, že byste byli spo-

kojenější? 

a) Ano (proč?) 

b) Ne 

c) Možná, nevím 

 

10. Myslíte si, že média, časopisy, TV a internet mají vliv na kult štíhlosti? 

a) Stoprocentně ano 

b) Ano 

c) Možná 

d) Ne 

e) Nevím 
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PŘÍLOHA: B 

DOPIS OD ANY 

Dopis od Any funguje jako představení dívky, která vlastní Pro-ana blog. Píší o sobě 

z vlastního úhlu pohledu. Z dopisu je jednoznačné, jak tyto dívky ovládá anorexie. Dokonce 

si nechávají říkat „Anorexia Nervosa“, jedná se o propojení dívek, které trpí stejnou nemocí, 

mají společný životní styl. 

 

„Všimla jsem si, že tento dopis má snad každý na svém pro-ana blogu,tak jsem si 

řekla, že ho tu musím mít taky. Dovol mi představit se. Jmenuji se Ana, nebo jak mě nazývají 

lékaři a jiní, Anorexia. Moje celé jméno zní Anorexia Nervosa, ale můžeš mi říkat Ana. 

Myslím, že se můžeme stát dobrými partnery. V blízké budoucnosti do tebe budu investovat 

hodně svého času, a totéž očekávám od tebe. 

V minulosti jsi slyšela své učitele a rodiče, jak o tobě mluví jako o zralé a inteligentní 

osobě s tolika možnostmi. Kam se to podělo, mám se ptát? Nikdy nic z toho nebylo! Nejsi 

dokonalá, dost se nesnažíš a navíc ztrácíš čas přemýšlením a mluvením s přáteli nebo 

kreslením! Tyhle slabosti ti nebudou povoleny. 

Tví přátelé ti nerozumí, nejsou k tobě upřímní. Kdysi, když se nejistota vkrádala do tvé 

mysli a ty ses jich zeptala, "Jsem…tlustá?" a oni odpověděli "Ale ne, jistěže ne" Tys věděla, že 

lžou! Jen já ti říkám pravdu. Tvoji rodiče, škoda mluvit! Víš, že tě milují a starají se o tebe, 

ale část toho je jen proto, že to jsou rodiče a že je jejich povinností to dělat. Teď bych ti měla 

říct tajemství: Někde hluboko uvnitř jsou tví rodiče zklamaní. Jejich dcera, ta s tolika 

možnostmi, je tlustá, líná a nehodná dívka. 

Ale já to všechno změním. Očekávám od tebe hodně. Není ti povoleno jíst moc. Začne 

to pomalu: snižování příjmu tuku, čtení tabulek s nutričními hodnotami, zbavování se 

nezdravých, smažených jídel atd. Na chvíli bude cvičení snadné: nějaké to běhání, možná 

nějaké dřepy či cviky na břicho, nic vážného. Možná takhle shodíš pár kil z toho svého 

tlustého těla. Ale nebude dlouho trvat a nebude mi to stačit. 

Budu od tebe očekávat, že si budeš počítat a zapisovat svůj příjem kalorií a že začneš 

cvičit více. Vnutím ti limit. Musíš to přijmout, protože mi nemůžeš vzdorovat! Začínám se do 

tebe vkrádat. Hezky brzo, jsem s tebou neustále. Jsem s tebou, když ráno vstaneš a běžíš k 

váze. Ta čísla se stávají jak přáteli, tak nepřáteli a ty si stále jen zoufale přeješ, aby byly nižší 

než včera, než večer… Do zrcadla se na sebe díváš s hrůzou. Pícháš a strkáš do každého 

špeku a usmíváš se, když přejedeš rukou přes kost. Jsem s tebou, když si plánuješ den: 400 
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kalorií, 2 hodiny cvičení. Já jsem ten, kdo takhle plánuje, protože odteď jsou mé myšlenky 

spjaty s tvými. 

Sleduju tvé myšlenky po celý den. Ve škole, když ve své mysli bloudíš neznámem, dám 

ti něco, o čem můžeš přemýšlet. Přepočítej si kalorie pro tento den. Je jich příliš mnoho. 

Zaplním tvou mysl myšlenkami na jídlo, tvou váhu, kalorie a na věci, na které je pro mne 

bezpečné myslet. Protože teď jsem už v tobě. Jsem ve tvé hlavě, ve tvém srdci a duši. Ta bolest 

z hladu, kterou předstíráš, že necítíš, jsem já. 

Hodně brzy ti říkám nejen to, co máš dělat s jídlem, ale i to, co máš dělat pořád. 

Usmívat se a přikyvovat. Dobře se prezentuj. Vtahuj sakra to tlusté břicho! Bože, jsi tlustá 

kráva!!!! Když je čas na jídlo, tak ti řeknu co dělat. Udělám to tak, že talířek salátu ti bude 

připadat jako jídlo hodné krále. Rozházím jídlo kolem a hle, vypadá to, jako bys něco snědla. 

Ani kousíček…jestli něco sníš, veškerá kontrola bude zničena. TOHLE chceš??? Vrátit se zpět 

k té tlusté krávě, jíž jsi kdysi byla??? Přinutím tě zírat na modelky v časopisech. Ty nádherně 

hubené, s bílými zuby, modely dokonalosti, co na tebe hledí z těch lesklých stránek. Nechám tě 

myslet si, že nikdy nebudeš taková jako ony. Vždy budeš tlustá a nikdy nebudeš tak nádherná 

jako jsou ony. Když se podíváš do zrcadla, zdeformuju odraz. Ukážu ti obezitu a ošklivost. 

Ukážu ti zápasníka sumo namísto vyhladovělého dítěte. Ale to ty nesmíš vědět, protože kdybys 

znala pravdu, mohla bys opět začít jíst, a náš vztah, by se začal rozpadat. 

Občas se z tebe stane rebel. Ačkoli ne moc často. Rozpoznáš rebelské vlákno, které 

zůstalo ve tvém těle a které tě dovede do temné kuchyně. Dvířka od kredence se pomalu a 

jemným vrzáním otevřou. Tvoje oči budou kmitat po jídlech, které jsem držela z tvého dosahu. 

Najednou zjistíš, že tvé ruce tápají ve tmě po krabici se sušenkami. Zhltneš je, mechanicky, ne 

kvůli jejich chuti, ale kvůli pocitu, že jdeš proti mně. Sáhneš po další krabici a další a další. 

Tvé břicho se nafoukne a začne vypadat groteskně, ale ty stejně ještě nepřestaneš. A po celou 

tu dobu na tebe budu křičet, ať toho necháš, ty tlustá krávo, ty opravdu nemáš žádnou 

sebekontrolu, budeš tlustá. 

Až tomu bude konec, opět se obrátíš na mě a budeš žádat o radu, protože ty opravdu 

nechceš být tlustá. Překročila si základní pravidlo a jedla jsi a nyní mě chceš zpět. Poženu tě 

do koupelny, na kolena a přinutím tě hledět na dno záchodové mísy. Tvé prsty pošlu hluboko 

do tvého hrdla a s pořádnou dávkou bolesti tě zbavím přijatého jídla. Znovu a znovu to budeš 

opakovat, dokud ze sebe nedostaneš jen vodu a krev. To budeš vědět, že je to vše pryč. Když 

potom stoupneš, budeš se cítit slabá. Ale ihned se postav! Ty tlustá krávo, vybrala sis život v 

bolesti! 
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Možná ta volba zbavit se té "pokrývky" je jiná. Možná tě nechám brát projímadla a 

nechám tě sedět v koupelně až do brzkých ranních hodin, kdy budeš cítit, jak jsou tvé 

vnitřnosti skrčené. Nebo možná tě jen nechám, aby sis ublížila sama. Mlátila hlavou o zeď, 

dokud by tě nebolela jak čert. Řezání je taky efektivní. Chci, abys viděla svou vlastní krev, jak 

stéká po tvé ruce. A v tom si uvědomíš, že přijmeš veškerou bolest, kterou ti nabídnu. Jsi v 

depresi, jsi naštvaná, máš bolesti, snažíš se někoho přivolat, ale jako bys byla němá, nikdo 

neposlouchá? Kdo by se o tebe zajímal?!?!! Zasloužíš si to, můžeš si za to sama. 

Oh, je to kruté? Chceš, aby se ti to stalo? Jsem snad neférová? Dělám jen věci, které ti 

pomohou. Umožňuju ti přestat myslet na věci, které tě stresují. Vztek, smutek, zatracení a 

osamění se mohou zastavit, protože já je vezmu pryč a naplním tvou hlavu kalorickými 

výpočty. Dám pryč i tvou snahu vyrovnat se svým vrstevníkům, snahu všechny potěšit. Protože 

teď jsem já tvůj jediný přítel, jsem ta jediná, kterou musíš potěšit. 

Mám i svou slabou stránku, ale tu nesmíme nikomu říct. Pokud se rozhodneš proti mně 

bojovat, dostat se k někomu a říct mu, jak tě nutím žít, všechno se zničí. Nikdo to nesmí zjistit, 

nikdo nemůže rozbít ten krunýř, kterým jsem tě pokryla. Já jsem tě stvořila, tuhle hubenou, 

dokonalou dívku. Jsi moje, jenom moje. Beze mě nejsi nic. Tak se nesnaž mi vzdorovat. Když o 

tobě jiní mluví, ignoruj je. Zapomeň na ně, zapomeň na všechno, co se tě snaží ode mě 

oddělit. Jsem tvá kladná stránka a míním to nechat tak, jak to je. 

 

Upřímně, Ana“
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PŘÍLOHA: C 

CO O PPP ŘÍKAJÍ MÉDIA 

 

Na internetových stránkách „www.ona.idnes.cz“ jsem našla velmi zajímavý článek o 

poruchách příjmu potravy, jak blogy a různé internetové stránky tyto poruchy podporují. 

 

Náctileté anorektičky se podporují v trýznění na internetu 

 

Aby splnily společenský požadavek ženy v dívčím těle, podporují se středoškolačky 

na internetu v anorexii a bulimii. Blogy jsou populární, přestože dívky stahují dolů a 

podporují je v trýznění. Vymanit se z komunity je však pro nemocné velmi těžké. 

 

Ne jídlu, ano štíhlosti 

 

Počet blogů, které podporují poruchy příjmu potravy, roste. Důvodem je anonymita. 

Zkuste přátelům na Facebooku referovat o svém včerejšku s hlavou v záchodové míse. Zato 

kamarádkám z komunity on-line nemusíte vysvětlovat nic. 

Rozumějí a podpoří, vždy. Okomentují jídelníček, naučí zvracet, pochválí vaše fotky 

ve spodním prádle. Jsou tu, kdybyste ztrácela kuráž, přesně podle hesel: Hlad bolí, ale štíhlost 

za to stojí. Raději budu mrtvá než tlustá. Umírám pro dokonalost. Hodné holky nejedí. 

Nejedná se o okrajový fenomén s dosahem několika stovek středoškolaček. Jeden 

takový blog průměrně odkazuje na čtrnáct jiných. Jejich množství jen na českém internetu je 

obrovské. Stačí pár kliků a šílení je globální 

 

Poraď mi, jak onemocnět 

Dívky z internetu daly svým peklům velmi něžná jména. Bulimie je mia, anorexie ana. 

S anou je to bolnosladký vztah. Na webech publikují tipy na hubnutí hned vedle reálných 

příběhů žen, které ana zabila. Aně píší dopisy, modlitby, cestou do školy poslouchají ve 

sluchátkách aniny písničky. 

Dívkám připadá, že jim trýznění se hladem víc dává, než bere. Anorexie je v principu 

podobná sebepoškozování, kdy krev a bolest z těla fyziologicky vyplavují napětí. 

 

Odchody ztracených sester 

Dívka bloguje tím euforičtěji. Několikrát denně, mnoho hodin. Naopak, pokud se jí 

nedaří, blog pozastavuje nebo ruší. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/poridte-si-obraz-na-zed-pouhym-nahranim-fotky-tisk-na-platno-11032831/11032831?rtype=V&rmain=7865764&ritem=11032831&rclanek=11448154&rslovo=428117&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/potrebujete-vymenit-zamky-u-dveri-kupujte-za-vyhodne-ceny/11044064?rtype=V&rmain=7845740&ritem=11044064&rclanek=11448154&rslovo=420355&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/casopis-dtest-s-nami-je-kazdy-nakup-vyhodny/10950136?rtype=V&rmain=7870540&ritem=10950136&rclanek=11448154&rslovo=472265&showdirect=1
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Většina blogů, které podporují poruchy příjmu potravy, obsahuje reklamu. A proto je 

provozovatel serveru nezruší, byť je naprostá většina z nich neplacených a podmínky obsahují 

možnost jednostranného vypnutí. Blogy jsou komerční subjekty a jejich cílem je získat co 

nejvíc uživatelů. 

Poruchy příjmu potravy jsou třetím nejčastějším chronickým onemocněním u mladých 

dívek. Zdá se, že vliv médií a vrstevníků je větším rizikovým faktorem než rodina. 

Časopisy pro ženy a dívky už před dvaceti lety obsahovaly desetkrát více inzerátů či článků o 

hubnutí než časopisy pro muže. Také mimo inzertní stránky dodávají precizní návod, jak 

uspět ve světě vzhledu. "Proč hubnu? Protože na hubeném těle vypadá všechno líp, ozývá se 

často od dívek. 

Společenské požadavky tkví především v tom, že dívkám nedávají na výběr. K 

životnímu úspěchu vede jediná, jasně definovaná cesta. Velikost 40 je špatně, velikost 34 

správně. 

Zde se otevírá ideální prostor pro poruchy příjmu potravy, deprese, sebepoškozování. 

Adolescenti se sníženým sebehodnocením nemají bez dospělých zkušeností a rozvinutého 

kritického vnímání příliš šancí. Jistě, pevnou půdou je zázemí ve funkční rodině. Ale co je 

dvacetiminutová večeře proti hodinám na internetu a u televize? 

                                                                                                Autor: Tereza Šimůnková 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nasytte-veletrzni-davy/595748?rtype=V&rmain=7847354&ritem=595748&rclanek=11448154&rslovo=420549&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kompletni-pece-o-vase-servery/15631339?rtype=V&rmain=7860601&ritem=15631339&rclanek=11448154&rslovo=426783&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/cerstveji-uz-to-nejde-10998370/10998370?rtype=V&rmain=7866442&ritem=10998370&rclanek=11448154&rslovo=421011&showdirect=1

