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Abstract 

Sexuality and Sexual Behavior in Patiens with Bulimia Nervosa. 

The authors deal with Sexual Behavior in Eating Disorders, especially in patiens with 

Bulimia Nervosa. In patiens with Eating Disorders we observe distortion of body image 

and negative affeetive evaluation of one's own body and personality, like a eommon 

symptoms. We assumed, the symptoms may influenee bulimie patienť s sexuality and 

sexual behavior. On the other side, we assumed the speeifie psyehosexual development, 

sexual experienees in ehildhood and personality features in bulimie patients ean also be 

a reason of Eating Disorder. Our question is: What is the sexuality and sexual behavior 

in bulimie patiens? We present our researeh on women, who are nowadays treated for 

Bulimia Nervosa. We speeially foeus on Coital Debut, Masturbation, Sexual Aetivities 

with a Sexual Partner, Sexual Exeitement, Sexual Disorders, Number of Sexual 

Partners, Sexual Orientation and Sexual Satisfaetion. In eomparison to normal ezeeh 

population in age 18-29 years, we observe these differenees. Patients have had a first 

relationship at higher age, they also have had a higher number of relatonships and 

higher number of sexual partners. More bulimie patients have had experienees with 

masturbation and most of them are stili masturbating. Patients do not have orgasm 

during the sexual intereourse so often as normal population and more patients pretend 

orgasm during the sexual intereourse. More patients with bulimia nervosa had in the 

past and have in the present sexual disorder. More women with bulimia nervosa had a 

homosexual intereourse. More patients with bulimia nervosa was foreed to have a 

sexual intereourse. Most of them is not sexually satisfied. We hope these results of our 

researeh will help to understand Sexuality of Women with Bulimia Nervosa. 
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ÚVOD 

Mentální anorexie a mentální bulimie jsou vážná onemocnění poruchy příjmu 

potravy, která si zasluhují pozornost. U nemalého počtu žen se jedná o smrtelné 

onemocnění, a to buď z důvodu dokonaného suicidia nebo následkem podvýživy. Jeho 

zákeřnost spatřujeme i v jeho vývoji, který počíná v období adolescence, tj. v období, 

které je samo o sobě pro dívku těžké. Dívka hledá svou identitu, své ženství, svou roli 

ve společnosti i v nově vznikajících partnerských vztazích. Je to období, ve kterém 

dívka objevuje a poznává svou sexualitu a důsledky jejího projevování. Hovořit o 

provázaném vztahu sexuality a onemocnění poruchou příjmu potravy vnímáme jako 

oprávněné, a to v obou polohách, které nás napadají. Máme na mysli osobnostní a 

psychosexuální vývoj těchto dívek, který v rámci genetického a psycho-sociálně 

rodinného kontextu a raných sexuálních zkušeností může ovlivňovat vznik poruchy 

příjmu potravy. Na druhé straně onemocnění poruchou příjmu potravy, které způsobuje 

zkreslené vnímání vlastního těla, jeho negativní hodnocení i neúctu k sobě samé, může 

mít také kruciální vliv na prožívání vlastní sexuality a následného sexuálního chování. 

V předkládané práci neaspirujeme na zodpovězení otázek týkající se příčin a následků. 

Diplomovou práci uchopujeme jako ucelený pohled popisující sexualitu a sexuální 

chování dívek s mentální bulimií, a to uvedením zahraničních literárních zdrojů a 

výzkumů týkající se tohoto tématu, tak i vlastní výzkumnou částí diplomové práce, 

jejímž přínosem je popis sexuálního chování českých žen, které se v současné době 

psychologicky či psychiatricky léčí s mentální bulimií. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Základní vymezení sexuality a sexuálního chování žen 

1.1. Masturbační aktivity 

Masturbace je normální lidská sexuální aktivita, která v určitých fázích a 

vývojových etapách života lidského jedince má charakter jediné a nejdůležitější 

pohlavní činnosti. Jedná se o automanipulační sex, na jiné osobě nezávislou a osamělou 

sexuální aktivitu, která se provádí autostimulací vlastní tělesnou aktivitou, nebo 

použitím přístrojových technik (Uzel, 1990). Jde o přirozený ventil sexuálního přetlaku, 

který je spjatý s určitými fázemi psychosexuálního vývoje (Weiss, 1998). 

Uzel (1990) dále uvádí, že ženy ve své sexualitě více než muži uznávají hodnotu 

mezilidských partnerských vztahů. Pro ženu často znamená větší rozkoš poskytovat než 

přijímat, a proto na rozdíl od mužů znamenají masturbační aktivity jenom určitou 

náhražku, která bývá ještě více než u mužů doprovázena fantazijními představami. 

Podle tohoto autora ženy onanují o něco méně, způsoby ukájení jsou však daleko 

pestřejší a škála masturbačních praktik téměř nekonečná. Masturbační praktiky se 

počínají projevovat už v pubertě, nejedná se však o jednoznačnou a pravidelně 

prováděnou aktivitu jako u chlapců. Dívky si spíše uvědomují příznivé pocity při 

dotyku erotogenních oblastí na těle, toto dráždění však většinou ještě nevede k vybavení 

orgasmu. Ve srovnání s muži, u nichž puberta představuje zlatý včk onanie, ženská část 

populace v tomto věku prožívá spíše jen jakousi masturbační předehru, nesmělé 

zkoumání reakcí vlastního těla. Daleko více ženy masturbují až kolem 35. - 40. roku. 

Národní výzkum sexuality Weisse a Zvěřiny (2001) potvrzuje, že ženy masturbují 

méně často než muži a s masturbací začínají v pozdějším věku. Ženy ve výzkumu 

z roku 1998 udávají, že v průměru začaly masturbovat ve věku 17 let a v době 

výzkumu masturbovaly v průměru 4,6 krát měsíčně. Průměrný věk zahájení 

masturbačních aktivit u mužů vychází na 13,93 let, s frekvencí v době výzkumu 

průměrně 5,88 měsíčně. 
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1.2. Koitální debut 

Koitarché, neboli první pohlavní styk, je významným mezníkem v sexuálním 

vývoji žen. Faktorů, které rozhodují o zahájení pohlavního života, bude mnoho. Obecně 

řečeno je rozhodnutí výsledkem biologického a společenského působení. Koitarché má 

vliv i na pozdější sexuální chování. "Věk při zahajování pohlavního života, průběh 

pohlavního styku a jeho okolnosti patří k nejdůležitějším parametrům ovlivňujícím 

pozdější vzorec sexuálního chování. Souvisí s počtem sexuálních partnerů, 

s používáním anlik.onccpcc, výsk.ylcm sc.x.uálnc prcnosných chorob včclnč AIDS, 

neMdoucfho otěhotnění atd." (Weiss, Urbánek, Procházka, 1996, s.13R). 

Raboch, Raboch a Šincieláf ( 1994) v letech 1987-1993 vyšetlili '/00 českých 

dívek. ve věku 16-18 roků, u kterých zjišťovali věk prvního pohlavního styku, délku 

citového vztahu před prvním koitem, místo, kde měly první pohlavní styk, motivaci ke 

koitu a použitou antikoncepci. Z celého souboru 700 dívek jich 344 (49,1 %) již 

zahájilo pohlavní život. Nejfrekventovanější odpovědi ukazují, že z těchto dívek jich 

48,5 %mělo první pohlavní styk v 16 letech, 61,6% jich uskutečnilo pohlavní styk po 

1-6 měsících známosti s partnerem, 46 % uskutečnilo tento styk v bytě partnera, 51 % 

dívek uvedlo vlastní touhu jako motivaci ke styku a 42 % nepoužilo žádnou 

antikoncepci. 

Weiss a Zvěřina (2001) v národním výzkumu zkoumající sexuální chování 

z roku 1998 dochází k následujícím údajům. Věk prvního pohlavního styku u žen je 

nejčastější v 17 a 18 letech, a to u 47 % žen. Iniciativa k souloži je v 45 % ze strany 

partnera a ze 43 % ze strany obou. U 77 % respondentek byl partner starší než ony. 

V 88 % byl prvním sexuálním partnerem stálý přítel, se kterým dívka před stykem 

určitou dobu chodila. V 52 % ženy nepoužily žádnou antikoncepci a ve 22 % použily 

kondom. 

Weiss, Urbánek a Procházka (1996) dochází k základním trendům, které se 

týkají zahajování pohlavní aktivity a charakteristik prvního pohlavního styku. 

1. Klesá věk prvního pohlavního styku, a to především u žen. 

2. Předmanželské sexuální zkušenosti jsou u obou pohlaví v podstatě univerzální, 

zahajování pohlavního života po sňatku je výjimečné. 

3. Sbližuje se věk prvního pohlavního styku u mužů a u žen. 
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4. Ze sociálních faktorů ovlivňujících věk zahájení pohlavního života jsou 

nejvýznamnější vzdělání a socioekononůcký status, a to tak, že se vzděláním a 

socioekononůckým statusem roste také věk koitarché. 

5. Nižší věk prvního pohlavního styku souvisí s celkovým životním stylem (kouření, 

abusus alkoholu a drog, restriktivní postoje) i se vzorcem sexuálního chování (vyšší 

počty sexuálních partnerů, rizikové sexuální styky). 

6. Nejčastějšínů motivy prvního styku jsou láska a zvědavost, přičemž význam 

zanůlovanosti u mladší generace klesá. I přesto však většina žen absolvuje první 

styk se stálým partnerem. 

7. U žen je první partner obvykle starší. 

8. Iniciativa k prvnímu styku vychází většinou ze strany muže nebo z iniciativy obou. 

9. První styk je u žen až v 35-45 % spojen s bolestivýnů a nepříjemnýnů pocity, které 

se vyskytují především u žen s restriktivnínů a konzervativnínů sexuálnínů postoji. 

10. Zatímco ve vyspělých zemích použije účinnou antikoncepci při prvním styku 

většina obyvatelstva, v České republice je situace naprosto nevyhovující. 

1.3 Partnerské sexuální aktivity 

První zkušenosti se studiem lidské sexuality v laboratorních podmínkách 

uskutečnili Masters a Johnsonová v roce 1954 na oddělení lékařské fakulty 

Washingtonské university. Jejich výzkum byl zaměřen na vztah anatonůe a fyziologie 

sexuální aktivity u člověka. Masters a Johnsonová (1970) rozdělují cyklus mužské a 

ženské sexuální aktivity do čtyř oddělených fází. Fáze podráždění (excitace), fáze plató, 

orgasmu a uvolnění (rezoluce). V popisu se zaměříme na ženskou sexuální aktivitu. 

První, neboli excitační fáze cyklu sexuální aktivity je vyvolána somatogenním 

nebo psychogenním drážděním. Odpovídá-li dráždění libosti, intenzita reakce vzrůstá. 

Tato první fáze společně s poslední fází uvolnění tvoří nejdelší úsek celého cyklu 

sexuální aktivity. 

Pokračuje-li účinné sexuální dráždění, dostává se žena do fáze plató. V této fázi 

sexuální podráždění postupně vzrůstá a dosahuje nejvyšší úrovně, z níž může dojít 

k orgasmu. Trvání této fáze závisí převážně na účinnosti použitého dráždění 

v kombinaci s faktorem individuálního nutkání po zvýšení sexuálního vzrušení. Jestliže 

dráždění nebo nutkání není odpovídající, není dosaženo orgasnůckého uvolnění a dojde 

k pomalému uvolňování z fáze plató do nůmořádně prodloužené fáze uvolnění. 
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· Po fázi plató za příznivých podnúnek následuje fáze orgasmu, která je omezena na 

několik vteřin. Během orgasmu dochází k uvolnění cévního městnání a svalového 

napětí, které vzniklo pod vlivem sexuálního dráždění. Subjektivní (smyslový) pocit 

orgasmu je lokalizován do pánve, zvláště se soustřeďuje do klitorisu, vaginy a dělohy. 

Z vrcholu žena klesá do fáze uvolnění. Tento mimovolní pokles podráždění uvádí 

ženu do klidového stavu. ženy mají schopnost návratu k opakovanému orgasmu 

z kteréhokoli okamžiku fáze uvolnění, jsou-li znovu účinně drážděny. Tato schopnost 

prožitku více orgasmů je zvláště zřetelná, dojde-li k obratu na úrovni podráždění, jež 

odpovídá fázi plató. K celkovému uklidnění dojde teprve po ukončení jakéhokoliv 

druhu sexuálního dráždění. 

Masters a Johnsonová (1970) popisují dva dmhy základních fyziologických 

reakcí lidského těla na sexuální dráždění. Primární reakcí na sexuální dráždění je šířící 

se cévní městnání, které je buď povrchní nebo hluboké. Nejmohutnější cévní městnání 

je ve fázi plató a ve fázi orgasmu. Sekundární je generalizovaný vzestup svalového 

napětí, který odpovídá volním nebo mimovolním svalovým stahům. Sexuální aktivita je 

provázena tělními a orgánovými reakcemi, týkající se prsů, bradavek, močového 

měchýře a močové trubice, konečníku, velkých stydkých pysků, malých stydkých 

pysků, Bartholiniho žlázek, klitorisu, vaginy, dělohy, dýchání, krevního tlaku, pulzu, 

perspirační reakce. Popis reakcí by byl nad rámec této diplomové práce. Každá 

specifická fyziologická odpověď na sexuální dráždění má mnoho individuálních variací 

co do trvání a intenzity. Reakce u ženy, která se objevuje na začátku cyklu a pokračuje 

bez přerušení několika fázemi, je zvlhčování vaginy. Některé fyziologické reakce jsou 

však prchavého charakteru a mohou být omezeny na určitou fázi cyklu. Příkladem je 

zbarvení malých pysků ve fázi plató. 

Podle národního výzkumu Weisse a Zvěřiny (2001) z roku 1998 ženy uváděly 

v průměru 8,57 pohlavních styků za měsíc, s délkou milostné předehry v průměru 15,69 

minut a s délkou soulože 16,81 minut. Analýza dat týkající se praktik, které páry 

používají při pohlavním styku ukázala, že naprostá většina populace má zkušenosti 

s vaginální souloží, s felací, i s cunnilingem, naopak menšinový je výskyt zkušeností 

s análním koitem a s orálně-análními praktikami. 
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1.4. Sexuální apetence 

Sexuální apetence, neboli touha, žádostivost, vášeň či sexuální pud přímo 

podmiňuje sexuální činnost jedince. Pondělíčková-Mašlová a Raboch (2005) považují 

sílu pohlavního pudu do značné míry za vrozenou. Síla pohlavního pudu může být však 

ovlivněna i výchovou. Čím jsou častější příjemné sexuální zážitky v dětství, tedy čím 

bezproblémovější je akceptace sexuálních projevů, tím větší je pravděpodobnost, že 

žena nebude mít problémy s dosahováním orgasmu. Za velmi důležitý považuje raný 

dotykový kontakt mezi matkou a dítětem. Matčina blízkost, teplo jejího těla a tím i pocit 

bezpečí, dává do budoucna dítěti pocit jistoty, sebedůvěry a schopnost prožívat radost i 

rozkoš. Chybějící dotykový kontakt v raném dětství se může později projevit, zvláště 

pokud jsou k tomu genetické dispozice, poruchami v citové oblasti a může spolupůsobit 

při vzniku poruchy sexuální apetence. 

Sexuální apetence je rozdílná u obou pohlaví v různých fázích života. 

V národním výzkumu Weisse a Zvěřiny (2001) v roce 1998 muži uvedli prúměrný věk 

své nejvyšší sexuální apetence na 22,29 let. Průměrný věk u žen byl vyšší, a to 27,25 

let. Tento fakt potvrzuje Uzel (1990), který hovoří o problému v partnerském vztahu, 

kdy žena začíná kolem 35.roku pociťovat sestupnou křivku pohlavní aktivity jejího 

partnera, zatímco její vlastní sexuální žádostivost se v té době dostává k životnímu 

vyvrcholení. 

1.5. Sexuální vzrušivost žen 

Hlazením pohlavních orgánů a erotogenních zón dochází k sexuálnímu vzrušení. 

Pondělíčková-Mašlová a Raboch (2005) za erotogenní zóny ženy uvádí klitoris, malé a 

velké stydké pysky, poševní vchod, Grafenbergův bod, dělohu, prsy, prsní bradavky, 

rty, pupek, podpaží, krk, ušní lalůčky, ušní vchod. Quilliamová (2001) zmiňuje i další 

erotogenní zóny, které drážděním ženu mohou vzrušit. Jedná se o vnitřní stranu stehen, 

hýždě, obličej, obzvláště čelo, obočí a oční víčka, vnitřní strana loktů, zadní strana 

kolen, oblast kříže a hráz. Quilliamová (2001) rozděluje erotogenní zóny na primární a 

sekundární. Primární reagují na základě své fyziologické struktury. Jsou v nich nervová 

zakončení, která se při doteku naplní krví, mírně se zvětší a stanou se extrémně 

senzitivní. Expandují, aby se zvětšil povrch, který je možné laskat. Mezi primární zóny 

patří např. genitálie, rty, ušní lalůčky. Sekundární erotogenní zóny jsou citlivé na 
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základě mentálních nebo emocionálních spojení. Pondělíčková-Mašlová a Raboch 

(2005) považuje citlivost jednotlivých míst za vrozenou, ale může být na jednotlivých 

místech vlivem zkušenosti do určité míry rozvinuta nebo potlačena. Je-li rozvíjející se 

proces spojen s příjemnou atmosférou a milovaným mužem, může se citlivost těchto 

míst zvýšit. Naopak zkušenost s hrubým jednáním nebo se sexuálním zneužitím může 

citlivost určitých erotogenních zón potlačit. Citlivost jednotlivých míst může být 

ovlivněna i menstruačním cyklem, neboť například některým ženám v určité fázi cyklu 

není příjemné, když se muž dotkne jejich prsů. Lze říci, že sexuální vzrušivost je daleko 

více ovlivnitelná u žen než u mužů. Na vrozený základ působí proces učení, je 

formován zkušenostmi a do \.lfČ.ité míry i pJedpoklúduný111 w.orcclll Hpolečen~kt~ho 

chovfinf. 

1.6. Orgastická schopnost 

"Pocitové vyvrcholení při pohlavním styku, neboli orgasmus ženy je 

charakterizován sérií svalových rytmických stahů v erotogenní oblasti pochvy. 

Orgasmus je provázen stahy dělohy se zvýšeným nitroděložním tlakem a rozevřením 

děložního hrdla. Mezi doprovodné projevy patří zrychlený tep, pulz, zvýšený tlak a 

mimovolné stahy svalů na končetinách" (Tordjman ,1995, s.75-76). 

Kratochvíl (2000) shledává dva druhy dráždění, která žena potřebuje k tomu, aby 

se při pohlavní aktivitě vzrušila a dosáhla orgasmu. Jedním je klitoridální dráždění, při 

kterém žena potřebuje déletrvající jemné, systematické a nepřerušované dráždění 

poštěváčku k dosažení orgasmu. Využívá k tomu sexuální polohy při souloži, při 

kterých si může poštěváček dráždit mužovou pánví, nebo jí poštěváček dráždí muž svojí 

rukou při samotné souloži. Druhým typem je vaginální dráždivost ženy, při kterém jsou 

k dosažení orgasmu podstatné pohyby mužova údu v pochvě, a to buď s hlubokým 

pronikáním až k děložnímu čípku nebo zaměřením tlaku do vnější třetiny pochvy, na 

její přední stěnu proti stydké kosti. Zde se nachází citlivé místo nazývané Grafenbergův 

bod. U části žen lze vyvolat orgasmus jak podněty klitoridálními, tak vaginálními. Často 

bývá k dosažení orgasmu nejúčinnější kombinované dráždění. Výjimečně však spolu 

také klitoridální a vaginální stimulace interferuje. Tyto poznatky potvrzují výsledky 

výzkumu Weisse a Zvěřiny (2001) z roku 1998, ve kterém 35 % žen uvedlo, že 

dosahuje vzrušení drážděním klitorisu, 9 % drážděním poševního vchodu, 13 % 

drážděním v hloubce pochvy, 38% drážděním kombinovaným, a to klitorisu i pochvy. 
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Uzel (1990) ženský orgasmus nazývá jakýmsi civilizačním luxusem, lidskou 

nadstavbou, neboť z hlediska rozmnožování nemá žádný význam. U muže je orgasmus 

spojen s ejakulací, která naopak k rozmnožování nezbytná je. žena však může otěhotnět 

i v bezvědomí. ženský orgasmus je rozdílný od mužského průběhem, intenzitou, ale i 

četností svého výskytu. 

Tvrzení potvrzuje výzkum Weisse a Zvěřiny (2001) z roku 1998, ve kterém 

vychází frekvence dosahování orgasmu v následujících procentech. 8 %žen nedosáhne 

orgasmus nikdy, 17 % dosáhne orgasmus v menšině styků, 17 % asi v polovině styků, 

30 % orgasmus při většině styků a 28 % má orgasmus vždy nebo téměř vždy. 

Odhadovaná doba trvání orgasmu uvedlo v délce do 5 vteřin 29 % žen, v rozsahu 6-9 

vteřin 9 %žen, 10-19 vteřin 37 %žen, 20-29 vteřin 10 %žen, 30-59 vteřin 10 % žen. 

Pn)mčrné trvání orgasmu minutu a déle. uvedlo 5 % žen. 

V průběhu života ženy se její sexuální prožitek může měnit. Podle Uzla (1990) 

většinou v kladném slova smyslu. Nejméně do 35 let věku ženy nesporně přibývá jak 

frekvence, tak i kvalita odezvy při vyvrcholení. 

V roce 1991 Raboch a Raboch zveřejnili studii zaměřenou na sexuální vývoj a 

průběh pohlavního života za poslední rok života pacientky, která byla prováděna na 

souboru 2425 gynekologických pacientek ve Františkových Lázních. Výzkum byl 

zaměřen na porovnání dvou skupin pacientek, a to těch, které dosahovaly orgasmu 

vždy nebo ve většině případů, a těch, které nedosáhly orgasmu nikdy. Při porovnání 

byly zjištěny tyto statisticky významné rozdíly : anorgastické ženy udaly častější ztráty 

jednoho z rodiěl1 do 6 let života, orgastické ženy vyrůstaly v méně početných rc ~Jinách, 

častěji hodnotily své dětství jako šťastné. Také stupeň vzdělání orgastických žen byl 

vyšší, čemuž odpovídalo i vyšší zařazení v zaměstnání. První menstruační krvácení se u 

nich dostavilo dříve než u anorgastických pacientek. K prvnímu pohlavnímu styku u 

nich docházelo dříve, počet intimních známostí za svobodna byl vyšší a dříve 

vstupovaly do manželství. Frekvence jejich pohlavních styků s manželem byla 

významně vyšší. U anorgastických žen dochází k pohlavnímu styku na podnět manžela, 

u orgastických na podnět obou. Ve skupině anorgastických žen bylo výrazně méně 

šťastných manželství. Z těchto závěrů usuzujeme, že orgastická schopnost ženy a s tím 

spjatá spokojenost v manželství je podmíněna nejen biologicky, ale i psychosociálně. 

Struktura a klima rodinného prostředí a průběh dětství, ovlivňují vývoj sexuality ženy 

(Raboch a Raboch, 1991). 
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Orgastická schopnost žen variuje od úplné anorgasmie, neboli pohlavní styk bez 

pocitového vyvrcholení, až po prožitek více orgasmů během jedné soulože. Takovým 

ženám se říká multiorgastické ženy, kterých výzkum Weisse a Zvěřiny (2001) z roku 

1998 zaznamenal27 %. Anorgastických žen uvádí 9% a žen s jedním vyvrcholením při 

souloži 64 %. 

Hubálek a Raboch (1986) vyšetřili 121 žen~ jejichž prutuer byl vyšelřuván pro 

sterilitu. 16 žen (13,2 %) uvedlo, že často prožívají v průběhu sexuální interakce 

mnohočetný orgasmus. Dalších 15 (12,11 %) dosahovalo pocitového vyvrcholení při 

koitu zřídka, a to méně než v 30 % pohlavních styků a 5 žen ( 4, 1 %) bylo 

au orgastických. 

Tabulka č. 1: Nálezy u žen s různou orgastickou schopností dle Hubálek, Raboch (1986) 

orgastický typ N průměrný věk odhad trvání koitu odhad trvání 
v minutách orgasmu 

v minutách 
mnohočetný 16 30,4 12,9 19,0 
orgasmus 
orgasmus zřídka 15 27,6 9,6 15,3 
orgasmus nikdy 5 29,6 8,6 -

Údaje v tabulce ukazují rozdíly v délce trvání orgasmu, které u sebe odhadovaly 

multiorgastické ženy oproti ženám s orgasmem zřídka. Hubálek a Raboch (1986) ve své 

studii dále zkoumali, v které fázi pohlavního kontaktu dosahují multiorgastické ženy 

orgasmů. Ze vzorku 16 žen, 2 dosahovaly 3 orgasmů, a to pouze během frikčních 

pohybů. Čtrnáct žen dosahovalo 2 orgasmů: 50 % vyšetřených dosahovalo první 

orgasmus při milostné předehře a druhý orgasmus při frikčních pohybech a necelá 

třetina byla multiorgastická pouze v rámci frikčních pohybů. 

1. 7. Ženské sexuální dysfunkce 

"Sexuální dysfunkce zahrnuje různé stavy, kdy se jedinec nemůže podílet na 

sexuálním vztahu tak, jak by si přál" (MKN-10, 2000, s.186). Smolík (2002) tyto stavy 

rozděluje na 4 základní skupiny související se stádiem sexuální odezvy, a to stadii 

apetence, vzrušení, orgasmu, uvolnění. K sexuálním dysfunkcím dále přiřazuje sexuální 

bolestivé poruchy a hypersexualitu. Dysfunkce mohou být trvalé nebo mohou vzniknout 

po určitém období normálního sexuálního života. Mohou být generalizované, nebo 
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situační, a to v kontaktu s určitým partnerem nebo s určitou zvláštní situací. Mohou být 

úplné nebo částečné. 

Sexuální dysfunkce F52 klasifikované v MKN-10 nejsou vyvolané organickou 

poruchou nebo nemocí a týkají se mužské i ženské sexuality. Ve svém popisu proto 

záměrně opomenu mužské sexuální dysfunkce a zaměřím na poruchy specificky ženské. 

Tabulka č.2: Přehled sexuálních dysfunkcí dle MKN-10 

Fáze apetence a touhy F52.0 Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy 

F52.10 Odpor k sexualitě 

Fáze vzrušení F52.11 Nedostatečné prožívání sexuální slasti 

F52.2 Selhání genitální odpovědi 

Fáze orgasmus F52.3 Dysfunkční orgasmus 

Fáze uvolnění -----

Sexuální bolestivé poruchy F52.5 Neorganický vaginismus 

F52.6 Neorganická dyspareunie 

Hypersexualita F52.7 Hypersexualita 
-··· 

Při popisu sexuálních dysfunkcí nevyvolaných organickou poruchou nebo 

nemocí u žen vycházím ze Smolíka (2002). 

Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy 

Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy je u žen nazývána frigiditou. Projevuje se 

sníženou frekvencí vyhledávání sexuálních stimulů, myšlení na sex s následnýrrů pocity 

touhy a chuti nebo vyrrůzením sexuálních fantazií. Těmto ženám chybí zájem o zahájení 

sexuální aktivity, s partnerem i masturbačně, sexuální aktivita je zřetelně nižší, a to 

vzhledem k věku ženy či ve srovnání s předcházející mnohem vyšší úrovní. 

Odpor k sexualitě 

Odpor k sexualitě je diagnostikován v případě, kdy pacient popisuje velký pocit 

strachu a úzkosti při vyhlídce sexuálního kontaktu, pro který se sexuální aktivitě 

vyhýbá. Pokud k sexuálnímu kontaktu dojde, je spojen se silně negativnírrů pocity a 

s neschopností prožít uspokojení. Odpor není spojen s úzkostí ze selhání. 
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Nedostatečné prožívání sexuální slasti 

Nedostatečné prožívání sexuální slasti je chápáno jako podl slabého vzrušení a 

prožívání orgasmu. V průběhu sexuální aktivity se neobjevují výrazné úzkosti. 

Selhání genitální odpovčdi 

Selhání genitální odpovědi se u žen projevuje suchostí vaginy nebo neschopností 

její lubrikace., která je ovlivněna poruchou sexuálního v:uušeuí. Chybí vaginá.lnf 

lubrikace společně s nedostatečnou tumescencí [naplnění tkáně krví] labií [stydkých 

pysků]. Genitální odpověď může selhat úplně, nebo může k luhrikaci dojít na začátku, 

ale nepotrvá dostatečně dlouho, aby mohlo dojít k zavedení penisu. Selhání může být 

vázáno na určité situace, určitého partnera, může se objevovat během masturbace nebo 

když není zamýšlena soulož. 

Dysfunkční orgasmus 

Dysfunkční orgasmus je sexuální dysfunkcí, při níž se orgasmus buď nevyskytuje, 

nebo je zřetelně zpožděn. Orgasmus může být úplný nebo situační, a to s výskytem 

pouze s určitým partnerem nebo v souvislosti s určitými okolnostmi. 

Neorganický vaginismus 

Neorganický vaginismus Je ovlivněn silným spasmem [svalová křeč] 

perivaginálních svalů [svalů okolo vaginy], který znepříjemňuje či znemožňuje 

zavedení penisu do pochvy. 

Neorganická dyspareunie 

Neorganická dyspareunie je druhou sexuální bolestivou poruchou, která se 

projevuje bolestí v průběhu sexuálního styku, a to bez přítomnosti lokální patologie ve 

vagině. Bolest je pociťována při zavedení penisu do vaginy, buď při každé souloži, nebo 

pouze při hlubokém zavedení penisu. Porucha není součástí vaginismu ani problému 

nedostatečné lubrikace. 

H ypersexualita 

Hypersexualita je u žen nazývána nymfomanie. Při této poruše si ženy stěžují na 

nadměrný sexuální pud jako na problém sám o sobě, obvykle koncem druhého decénia 

věku nebo v rané dospělosti. 
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V průzkumu sexuálního chování české populace z roku 1998 Weiss a Zvěřina 

(2001) uvádí, že 17% respondentek někdy v životě trpělo sexuální dysfunkcí. 

Anorgasmií 48% respondentek, sníženou apetencí 47% respondentek a dyspareunií 

51 %respondentek. Na otázku výskytu sexuální poruchy v době vyšetření odpovědělo 

kladně ll %respondentek, oproti 4% z roku 1993. Tento nárůst sexuálně dysfunkčních 

žen je statisticky vysoce významný. 

1.8. Sexuální orientace 

Sexuální urieulat:e, neboli sexuální zaměření na prutnery k sexuálnímu styku, 

může být heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální. Zvěřina (2003) definuje 

homosexualitu jako erotickou přitažlivost osobami stejného pohlaví. Za velmi podstatné 

považuje odlišovat homosexuální chování a homosexualitu jako nitemou sexuální 

orientaci. Baštecká ( 2002) potvrzuje toto odlišení a uvádí, že ne každé homosexuální 

chování musí probíhat na základě homosexuální orientace, stejně jako určití 

homosexuálové se určitou část svého života chovají heterosexuálně. Předpokládá, že 

typů homosexualit je pravděpodobně víc. " Každý člověk má "nadání" být jak hetero

tak homosexuální, každý ho však máme do určité míry. Na jedné straně kontinua budou 

zarytí homo- a heterosexuálové, kteří nemají volbu, i kdyby chtěli hodně něco změnit. 

Někde mezi tím bude traumatická homosexualita, bisexualita, "vazební", "situační" 

nebo "náhražková" homosexualita, a občasné homosexuální fantazie nebo sny" 

(Baštecká, 2002, s.255). 

Bisexualitou Zvěřina (2003) označuje stav, kdy jedinec nedovede přesně říci, které 

ze dvou pohlaví eroticky preferuje. Takových bisexuálních jedinců však shledává mezi 

muži i ženami extrémně málo. V praxi o bisexualitě hovoří zejména ve smyslu 

bisexuálního chování. Pak bisexualita označuje jedince, kteří uskutečňují nebo 

uskutečnili sexuálními styky s osobami stejného pohlaví. Jedná se tudíž o homosexuální 

jedince, kteří o sobě hovoří jako o bisexuálech tam, kde se veřejné mínění proti 

homosexuálním lidem staví nepříliš pozitivně. 

Sexuální chování a prožívání se může v krizovém období člověka měnit. O takové 

změně hovoří Baštecká (2002), která shledává kvalitativní i kvantitativní změny. Tyto 

změny pozoruje u jedinců ve vztahu k sobě, ve smyslu změny vnímání vlastní sexuální 
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identity, tak ve vztahu k druhým, ve smyslu změny chování při sexuálním styku a 

změny v jeho v prožívání. 

Podle národního výzkumu Weisse a Zvěřiny (200 1) z roku 1998 uvádí 

homosexuální zkušenost v průměru 6,2 % mužů a 3,4 % žen. Sexuální orientaci jinou 

než heterosexuální uvedlo 2,5% mužů a 3,4% žen. 

1.9. Sexuální spokojenost 

Sexuální chování mužů a žen je zřetelně odlišné. Zvěřina (2000) tvrdí, že rozdíl 

nepochybně začíná již odlišným rodičovským vkladem obou pohlaví. "V přírodě platí, 

že pohlaví s vyšším rodičovským vkladem je v sexuálním výběru selektivnější a více se 

věnuje péči o potomstvo. Strategie mužů a žen tedy musí být již ze zmíněných 

biologických důvodů podstatně odlišná. Zatímco muži jsou biologicky vybaveni 

tendencí k vyšší sexuální promiskuitě a většímu zájmu o neosobní kopulaci, ženy jsou 

naproti tomu v sexualitě náročnější na kvalitu partnera a na svůj citový vztah k němu" 

(Zvěřina, 2000, s.l7). Pondělíčková-Mašlová a Raboch (2005) to potvrzují svým 

rozdílným pohledem na ženskou a mužskou sexualitu. Její rozdílnost se projeví už 

v dospívání, kdy se u chlapců zvýší hladina mužských hormonů osmnáctkrát, čímž se 

zvýší jejich sexuální vzrušivost a reaktivita, a začnou pociťovat potřebu uvolňovat své 

sexuální napětí. Často onanují, zažívají orgasmy v nočních polucích, při sexuálních 

snech. U dívek je to jiné. Vzestup hormonů u nich není tak dramatický, proto nezažijí, 

že by se z ničeho nic sexuálně vzrušily nebo zažily orgasmus. Jejich vnitřní vývoj je 

nepodněcuje k zahájení pohlavního života, který většinou zahajují pod tlakem 

sociálního okolí. Dospívající dívka touží především po lásce a po něžnosti. Rozdílné 

startování sexuality se promítá i do dospělosti. Ženské sexuální prožívání je daleko více 

podloženo emocionálně, neboť je mnohem více závislé na kvalitě partnerského vztahu. 

Vzhledem k tomuto pojetí předpokládáme, že spokojenost žen s jejich sexuálním 

životem bude ovlivněna mnoha faktory. Jednu skupinu faktorů bude tvořit sexualita 

ženy ve smyslu její vrozené sexuální apetence, vzrušivosti a orgastické schopnosti. 

Druhá skupina faktorů bude mít souvislost se sexuálním partnerem, a to především jeho 

s jeho fyzickou a osobnostní atraktivitou pro ženu, jeho sexuální dovedností při 

milostné předehře i při souloži a kvalitou jejich vzájemného vztahu. Třetí skupina 

faktorů se pak bude týkat psychického stavu ženy, případného duševního či 
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somatického onemocnění, sexuální zkušenosti v podobě zneužití, znásilnění, nebo 

partnerské sexuální agresivity v minulosti. 

1.10. Sexuální zneužití v dětství 

Za sexuální zneužívání Weiss (2005) považuje pohlavní kontakt mezi dospělou 

osobou či dospívajícím s prepubertální dítětem, přičemž se zákonem určená hranice 

přípustnosti pohlavního styku pohyhnje v nh:ných zemích obvykle mezi 12.mkem 

(pouze Malta a Vatikán) a 18.rokem věku (některé státy USA). Pohlavní kontakt je 

považován za zneužití i případě, že prepubcttální ditč dalo k sexuálnímu kontaktu 

souhlus. Pojem ziicužilí při lom může mmačovat jak nhné formy koitálni110 slyku, juko 

je vaginální, anální, inte1femorální, tak orogeniUílní aktivity, masturbaci či osahávání 

jiných částí těla oběti, to vše za účelem dosažení sexuálního vzrušení a eventuálně 

uspokojení pachatele. Podobně jako věk, tak i definice chování, které je považováno za 

pohlavní zneužití, je rozdílné v různých zemích světa. V České republice je tento 

trestný čin definován fyzickým kontaktem vedoucím k pohlavnímu vzrušení. 

V některých státech USA je za zneužití považována i verbální komunikace s erotickým 

obsahem, expozice dítěte erotickým obrazovým materiálům či pouhý pohled na nahé 

tělo rodiče. 

Sexuální zneužití má na zneužité dítě celou řadu negativních důsledků. Vaníčková 

(1997) přihlíží k více faktorům ovlivňujících míru poškození dítěte. Hovoří o věku 

dítěte, které se stalo obětí sexuálního zneužívání, dále o způsobu, jakým ke zneužívání 

došlo, a o délce doby traumatizace. Primárně může být dítě poškozeno fyzicky 

v případech brutálnějších forem zneužití. Následně může být dítě poškozeno i reakcemi 

sociálního okolí při sdělení svého zážitku se zneužitím. Sekundárně je ovlivněn jeho 

osobnostní a emocionální vývoj. Mufsonová a Kranzová (1996) jako důsledky 

sexuálního zneužívání popisuje: poškozené sebevědomí oběti, myšlenky na sebevraždu 

nebo pokusy o ni, poruchy přijímání potravy, sexuální promiskuitu, destruktivní 

sexuální vztahy nebo prostituci, tendenci dostávat se do dalších vztahů, v nichž dochází 

k sexuálnímu zneužívání, potíže s vytvářením důvěrných vztahů s nalezením někoho 

blízkého. 

Jako specifický následek sexuálního zneužití Green (1988) zdůrazňuje změněný 

vztah k vlastní sexualitě. Zážitkem došlo k zásahu do přirozeného vývoje sexuality 

dítěte, což se může projevit buď v podobě hypersexuality, kompulzivní masturbace, 
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promiskuity až prostituce, nebo naopak odnútáním a sexuální inhibicí, kterou provází 

fobické reakce a ustrašenost. Dlouhodobě má pak zneužívání následky v sexuálních 

dysfunkcích v dospělosti. 

Myšlenku narušení sexuality v důsledku sexuálního zneužití v dětství potvrzuje 

Kratochvíl (1999), který jako příčinu anorgasmie, averze a frigidity spatřuje v zážitcích, 

které sexuální touhu, vzrušivost a orgastickou schopnost inhibovaly. Hovoří o prudérní 

výchově, ale i sexuálních traumatech v dětství nebo i v přítomnosti, v kontaktu se 

současným partnerem. 

Ve svém celonárodním výzkumu Weiss a Zvěřina (2001) nalezli porovnáním 

v dětstvf zneu:>:itých a nezneužilých respondenll't urč.itou akceleraci, kterou na1.ývajf 

předčasnou se.x.ualizacf u zneužitých respondentů. Zneužité dfvky častěji onanují a první 

soulož mají dříve než dívky nezneužité. V oblasti sexuálního chování je pak zřetelná 

tendence k promiskuitnějším sexuálním stykům a ke kontaktům s náhodnými 

sexuálními partnery. Podle výsledků tohoto výzkumu navíc došlo ke statisticky 

významnému nárůstu počtu zneužitých žen ze 4,6% v roce 1993 na 8,7% v roce 1998. 

1.11. Vliv duševního onemocnění na sexualitu ženy 

Vlivem psychiatrického onemocnění na sexualitu člověka se ve své výzkumné 

činnosti zabýval profesor Jan Raboch, který ve svých výzkumech pozoruje časté změny 

sexuálního chování a sexuálních funkcí. Raboch (1984) však připouští nejednoznačný 

účinek nemoci na sexualitu člověka. Do sexuálních pochodů mohou zasahovat i některé 

léčebné postupy, zvlášť psychofarmokoterapie. Neuroleptika, antidepresiva, lithium i 

anxiolytika mohou tlumivě působit na průběh pohlavního života. Také nepříznivé 

postoje společnosti i životních partnerů duševně nemocných hrají v jejich pohlavním 

životě důležitou roli. 

Změny sexuálního chování Raboch (1984) popisuje například u schizofrenních 

pacientů, u cyklofreniků, neurotiků a oligofreniků. U schizofrenních pacientů je zvláštní 

opožděnost jejich sexuálního vývoje ještě před začátkem jejich onemocnění. 

V dospělém věku jsou často svobodní, bez stálého partnera a bezdětní. Jejich sexuální 

reaktivita a aktivita bývá snížena, i když výjimečně možno v psychotických atakách 

pozorovat až excesivní zájem o sexualitu ve formě masturbace či promiskuity. U 

cyklofrenií jsou změny sexuality závislé na fázi nemoci. V depresivní fázi dochází 

k útlumu všech složek sexuality, zvláště chuti do pohlavního života. Časté jsou poruchy 
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orgasrrůe a erektivity. V manické fázi není vliv onemocnění na sexualitu tolik 

významný. Někteří pacienti demonstrují zvýšení zájmu o sexualitu, častější pohlavní 

styky i zlepšenou sexuální reaktivitu. Prorrůskuitní jsou spíše výjimečně. Naopak jiní 

maničtí pacienti jsou tolik zaneprázdněni jinou činností, že se jejich zájem o pohlavní 

styk sekundárně zmenšuje. Chování oligofrenních pacientů je odvoditelné ze sníženého 

intelektu, ale i z časté sociální izolace dané umístěním v ústavě. Masturbace u 

oligofreniků v období kolem puberty je častější než u lidí s normálním intelektem. Také 

homosexuální fantazie a homosexuální hry jsou u nich častější. Obtížněji navazují 

kontakty s druhým pohlavím a mají méně zkušeností s heterosexuálním pettingem a 

pohlavním stykem. 

Na neurotické pacienty se Raboch a Mikota (1983) zaměřili ve svém vý:t.kumu, 

kde sexuologicky vyšetřili 50 neurotických pacientek ve věku 20-50 let 

hospitalizovaných na psychiatrické klinice v Praze. Jako kontrolní skupinu měli 101 

lázeňských gynekologických pacientek ve stejném věku. Zaměřili se na zkoumání 

sexuálního vývoje ženy, na její sexuální postoje, sexuální funkce a partnerský život. 

Výzkumem došli ke zjištění, že sexuální vývoj neurotických žen probíhá přiměřeně, 

jejich postoje k sexualitě a sexuální vzrušivost se též neliší od kontrolní skupiny. 

Neurotické pacientky však v dospělém věku častěji nemají sexuálního partnera, nebo 

žijí v narušených partnerských vztazích. Jejich sexuální aktivita je výrazně nižší než u 

kontrolní skupiny, stejně jako jejich schopnost dosáhnout orgasmus při pohlavním 

styku. U neurotických pacientek, které žily v uspokojivých partnerských vztazích, byly 

hodnoty všech sexuologických dotazníků v rámci normy. Jejich orgastická schopnost 

však byla i přesto výrazně nižší než v kontrolní skupině. Při hodnocení sexuální 

spokojenosti, byl shledán trend k větší sexuální nespokojenosti u neurotiček (30 % ), 

avšak rozdíl mezi nirrů a kontrolní skupinou (17 %) nebyl statisticky významný. 
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2. Základní vymezení onemocnění poruchou příjmu potravy 

Pod temún psychogenní poruchy příjmu potravy jsou zahrnuty poruchy myšlení a 

jednání jednice ve vztahu k jídlu a k vlastnímu vzhledu. Dochází při nich k deformaci 

vnímání proporcí vlastního těla, vytváří se obava z obezity a následná změna jídelního 

chování. Řadí se sem mentální anorexie a mentální bulimie. Vzhledem k výzkumnému 

projektu týkající se dívek s mentální bulimií, i teoretickou část blíže zaměříme na popis 

tohoto onemocnění. Neopomeneme však stručný popis mentální anorexie, která se často 

vyskytuje u pacientek v průběhu několik měsíců před rozvojem mentální bulimie. 

2.1. Diagnostické vymezení mentální anorexie 

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná úmyslným snižováním váhy, 

kterou si pacient způsobuje a udržuje sám. Porucha se nejčastěji vyskytuje u 

dospívajících dívek a mladých žen. Vzácněji se vyskytuje u mladých mužů. Mezi 

základní příčiny vzniku onemocnění patří vzájemné působení sociokulturních a 

biologických faktorů, psychologických mechanismů a zranitelné osobnosti. Nemoc je 

provázena podvýživou různé tíže s následnými sekundárními endokrinními a 

metabolickými změnami a poruchou tělesných funkcí. 

Diagnostická vodítka F50.0 dle MKN-10 (2000) 

Pro definitivní diagnózu musí být přítomny všechny níže uvedené poruchy 

1. Tělesná váha je udržována nejméně 15 % pod předpokládanou váhou (ať již byla 

snížena nebo jí nebylo nikdy dosaženo) nebo Quetelův index hmoty těla je 17,5 

nebo méně (Q.index = váha v kg/[ výška v m]2
). Prepubertání pacienti nesplňují 

během růstu očekávaný váhový přírůstek. 

2. Snížení váhy si způsobuje pacient sám tím, že se vyhýbá jídlům, "po kterých se 

tloustne" a tím, že užívá jeden nebo několik z následujících prostředků 

vyprovokované zvracení, vyprovokovaná defekace, užívání anorektik a diuretik, 

nadměrné cvičení. 

3. I při snížení váhy stále přetrvávají strach z tloušťky a zkreslená představa o 

vlastním těle jako vtíravá, ovládavá myšlenka a pacient si sám sobě ukládá za 

povinnost mít nízkou váhu. 
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4. Rozsáhlá endokrinní porucha, zahrnující hypothalamo-pituitámí-gonádovou osu, 

projevující se u ženy jako amenorea a u muže jako ztráta sexuálního zájmu a 

potence (zřejmá výjimka je vaginální krvácení u anorektických žen, které jsou na 

náhradní hormonální terapii, obvykle ve formě antikoncepční pilulky). Mohou se 

také vyskytnout zvýšené hladiny růstového hormonu, zvýšené hladiny kortizolu, 

změny periferního metabolismu tyreoidního hormonu a odchylky ve vylučování 

inzulínu. 

5. Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, jsou pubertální projevy opožděny 

nebo dokonce zastaveny (zastaví se růst dívek, nevyvíjejí se jim prsa a dochází 

k primární amenoree, u hochů zůstávají dětské genitály). Po uzdravení dochází často 

k normálnímu dokončení puberty, avšak menarché je opožděna. 

Smolík (2002) v rámci diagnostických kritérií DSM-IV pro mentální anorexii 

určuje dva podtypy. První typ je mentální anorexie typ restriktivní, u kterého se 

v současné epizodě nevyskytují záchvaty přejídání nebo vyprovokovaného vypuzování, 

tj. vyprovokované zvracení nebo zneužívání laxativ, diuretik nebo klyzmat. Druhým 

typem je mentální anorexie typu záchvatovitého přejídání/vypuzování, u kterého se 

během současné epizody mentální anorexie vyskytují záchvaty přejídání nebo 

vypuzování, tj. vyprovokovaného zvracení nebo zneužívání laxativ, diuretik nebo 

klyzmat. 

2.1.1. Etiopatogeneze mentální anorexie 

Etiopatogeneze mentální anorexie je multifaktoriální. Původ a vznik tohoto 

onemocnění je ovlivněn interakcí individuálních vývojových, psychologických, 

sociálních a biologických faktorů. 

1. Genetické vlivy: 

Genetický podíl podle Papežové (2002) tvoří 58-88 % rizika vzniku anorexie. 

Hovoříme o premorbidních rysech osobnosti, jako jsou úzkostné, obsedantní, 

perfekcionistické a vyhýbavé rysy osobnosti. U rodinných příslušníku se častěji 

vyskytuje afektivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, zneužívání návykových 

látek, či obsedantně kompulzivní porucha. 
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2. Biologické faktory: 

Jako zásadní biologické faktory ovlivňující vznik mentální anorexie Krch (2005) uvádí 

ženské pohlaví, tělesná hmotnost a puberta. Ženské pohlaví zvyšuje riziko vzniku 

mentální anorexie až desetkrát. Ve srovnání s muži hrají tělesné proporce v životě ženy 

zásadní roli. K dramatickým tělesným a psychickým změnám dochází v průběhu 

puberty a adolescence. Rychlý tělesný růst je spojen s rostoucí tělesnou hmotností i s 

přibýváním tukových zásob. Zatímco fyzické dospívání chlapce znamená přibližování 

se maskulinnímu ideálu krásy, u dívky znamená dospívání vývoj směrem od toho, co je 

v současné době považováno za krásné. Přírůstek tuku spojený s pubertou proto může 

pro mnoho dívek znamenat hrozbu. S rostoucí tčlesnou hmotností vzrůstá u žen 

nespokojenost s vlastním tčlem a roste i nebezpečí redukčních diet. Typickým obdobim 

vzniku onemocnění je puberta. V této době se diferencuje vlastní já, vzrůstá 

sebeuvědomování a zájem o svět vrstevníků. Dospívající se v této době velmi citlivě 

vymezuje ve vztahu k hodnotám druhých. Je sociálně vnímavější, a proto i zranitelnější 

a soupeřivější. 

3. Psychologické, individuální vývojové faktory: 

Papežová (2002) tyto vlivy chápe v souvislosti s enviromentálními faktory, s životní 

situací a schopností adaptace na stres. Zvířecí modely potvrdily, že rané ztráty a 

separace, trauma a stres, úzkost a nejistota v primární vazbě dítěte k matce, mohou 

poškodit emocionální vývoj jedince navozením funkčních i strukturálních změn 

v mozku. Neurotransmiterové, neuroendokrinní a neurohumorální změny pak mohou 

vést k celoživotní zvýšené reaktivitě na stres a dysregulaci hypothalamo-hypofyzárně

gonádové osy. V náročném období (dospívání, rozvod rodičů, úmrtí, rozchod 

s partnerem) pak může být onemocnění spuštěno vlivem stresu. 

4. Sociokulturní faktory: 

Sociokulturní faktory spočívají ve zvýšené pozornosti, kterou společnost věnuje ideální 

štíhlosti u žen a tělesným proporcím u mužů. Zejména ženy jsou podle Krcha (2002) 

vystaveny stále většímu tlaku sdělovacích prostředků, které je přesvědčují o tom, že 

nejen krása, ale i jejich osobní štěstí a vlastní hodnota závisí na tom, jak jsou vyhublé. 

Tlak médií vyzdvihující ideál krásy, konformitu, fyzický výkon, sebekontrolu, vnější 

vzhled a soutěživost. Také skandalizace obezity formou jednostranného spojování 

nadváhy s leností, ošklivostí a zdravotními problémy, je faktor posilující strach 
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z tloušťky. Podobně to vnímá Papežová (2002), podle které se atributy krásy a štíhlosti 

spojují s lepším uplatněním ve společnosti i lepší kvalitou života. Vysoké riziko 

onemocnění mentální anorexie se vyskytuje u modelek, tanečnic a vrcholových 

sportovkyň. 

5. Rizikové povahové rysy: 

Papežová (2000) do rizikových povahových rysů řadí perfekcionizmus, zranitelnost, 

nestálost, puritánství, asketizmus, sebetrestání. Dívky se snaží být naprosto dokonalé, 

aby utišily svoji nadměrnou sebekritičnost a nízké sebevědomí. Dívky se cítí nejisté a 

zranitelné, což vede ke zvýšené snaze zalíbit se druhým. Leibold (1995) dává do 

souvislosti asketický postoj kjídlu a pocity nenávisti vůči vlastnímu tělu. Dívky 

nenávidí svoje tělo, neboť je obtěžuje. Nerady se poddávají jeho požadavkům, protože 

se pak cítí neč.isté a provinilé. Askezí si dokazují svoji sílu a převahu nad svými 

tělesnými potřehami a posilují v sobě pocit nadřa:t.enosl.i. At.kinson a Atkinsonovii 

(1995) potvrzují hypotézu o perfekcionistických sklonech mentálních anorektiček. 

Jedná se o dívky, pocházející z prosperující rodiny, která klade důraz na výkon. Toto 

zatěžující rodinné klima a pozadí vedoucí k očekáváním a požadavkům ze strany rodiny 

a posléze i ze strany dívky introjekcí rodinných hodnot, může vést u dívek k odmítání 

potravy jako nevědomý prostředek k uplatnění svého vlivu na okolí. 

Komorbidita onemocnění mentální anorexie s psychiatrickými poruchami je 

častá v 25-60 %. Jedná se především o poruchy osobnosti, závislost na alkoholu a 

návykových látkách, posttraumatickou stresovou poruchu, depresivní poruchu, 

obsedantně kompulzivní a anxiózní poruchu. Kombinace těchto nemocí vede ke 

zhoršení průběhu i prognózy. To platí i o komorbiditě se somatickými nemocemi jako je 

diabetes mellitus I. a II. typu a možná i epilepsie a sclerosis multiplex. (Papežová, 2002) 

2.2. Diagnostické vymezení mentální bulimie 

Mentální bulimie je syndrom charakterizovaný opakujícími se záchvaty přejídání 

a přehnanou kontrolou tělesné váhy, které vedou pacienta k aplikaci krajních opatření, 

aby zmírnil výkrmné účinky požité potravy. Věk při vzniku onemocnění bývá nepatrně 

vyšší než u mentální anorexie. Poruchu je možno pokládat za následek trvající mentální 

anorexie (i když může dojít i k opačnému pořadí). Opakující se vzorec zvracení 
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představuje možnost vzniku poruchy elektrolytů v těle a somatické komplikace (tetanie, 

epileptické záchvaty, srdeční arytmie, svalová slabost a další značný úbytek váhy). 

Diagnostická vodítka : F 50.2 dle MKN-10 (2000) 

Pro definitivní diagnózu mentální bulimie je zapotřebí, aby byly přítomny všechny 

následující poruchy. 

1. Neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle a epizody přejídání 

s konzumací velkých dávek jídla během velmi krátké doby. 

2. Snaha potlačit "výkrmný účinek" jídla jedním nebo více z následujících způsobů. 

Vyprovokovaným zvracením, zneužíváním laxativ, střídavými obdobími hladovění, 

užívání léků, jako jsou anorektika, tyreoidní preparáty nebo diuretika. U 

diabetických pacientů dochází k úmyslnému zanedbávání inzulínové léčby. 

3. Psychopatologie spočívá v chorobném strachu z tloušťky a pacient si určí přesně 

vymezený váhová práh, který je nižší než premorbidní váha, která je podle lékaře 

normální a zdravá. Často, ale ne vždy, je v anamnéze dřív~iší epizoda mentální 

anorexie, přičemž interval se pohybuje od několika měsícť1 do několika let. Tato 

epizoda může být plně vyjádřena ztrátou váhy a nebo přechodnou fází amenorey. 

Smolík (2002) v rámci diagnostických kritérií DSM-IV pro mentální bulimii 

určuje dva podtypy. Mentální bulimie typ nevypuzující, u kterého se v současné epizodě 

záchvatů přejídání nevyskytuje vyprovokované zvracení, zneužívání laxativ, diuretik 

nebo klyzmat, ale uchyluje se k jiným kompenzačním mechanismům, jako je nadměrné 

cvičení nebo půst. Druhým typem je mentální bulimie typu vypuzujícího, u kterého se 

během současné epizody vyskytují záchvaty přejídání s následným zvracením nebo 

zneužíváním laxativ, diuretik nebo klyzmat. 

2.2.1. Etiopatogeneze mentální bulimie 

Etiopatogeneze mentální bulimie je multifaktoriální. Původ a vznik tohoto 

onemocnění je ovlivněn interakcí individuálních vývojových, psychologických, 

sociálních a biologických faktorů. 
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1. Genetické vlivy: 

Genetický podíl tvoří podle Papežové (2002) 35-83 % rizika vzniku mentální bulimie. 

Hovoří o premorbidních rysech osobnosti jako je emoční labilita a sklony k impulzivitě. 

U rodinných příslušníků se častěji vyskytuje afektivní onemocnění, generalizovaná 

úzkostná porucha, zneužívání návykových látek a obsedantně-kompulzivní porucha. 

2. Biologické faktory 

Biologické faktory ovlivňují vznik mentální bulimie jsou podobné jako u mentální 

anorexie. Jako zásadní biologické faktory ovlivňující vznik mentální bulimie Krch 

(2005) uvádí ženské pohlaví, tělesnou hmotnost a pubertu. 

3. Psychologické, individuální vývojové faktory: 

Podobně jako u mentální anorexie tyto vlivy chápe Papežová (2002) v souvislosti 

s enviromentálními faktory, s životní situací a schopností adaptace na stres. V náročném 

období (dospívání, rozvod rodičů, úmrtí, rozchod s partnerem) pak může být 

onemocnění spuštěno vlivem stresu. 

4. Sociokulturní faktory 

Jídelní poruchy se nejčastěji objevují v zemích západního světa s hodnotovou orientací, 

která je výrazně zaměřena na osobní individualitu, úspěch, výkon, prestiž a 

sebeovládání. K tomuto modelu životního stylu podle Kocourkové (1997) patří péče o 

tělo, jeho vzhled a dokonalé fungování. Štíhlost je asociována s mládím, zdravím, 

s úspěšností, aktivitou a nezávislostí. Sociokulturní faktory tak spočívají ve zvýšené 

pozornosti, kterou společnost věnuje ideální štíhlosti u žen a tělesným proporcím u 

mužů. Tyto tlaky však Krch (2005) vnímá v rozporu s biologickou variabilitou a 

přirozeností lidského těla. Oslabují tak sebedůvěru mladých žen, posilují jejich strach 

z tloušťky a nadměrný zájem věnovaný tělesné hmotnosti a nespokojenosti s vlastním 

tělem. 

5. Rizikové osobnostní rysy: 

Posledním ovlivňujícím faktorem jsou rizikové osobnostní rysy, do kterých Papežová 

(2003) řadí perfekcionizmus, úzkostnost, puritánství, asketizmus, zranitelnost, závislost, 

sebekritičnost, impulzivitu a hraniční rysy. Podrobněji bude o osobnostních rysech 

pojednáno v kapitole 3 .1. 

28 



Komorbidita onemocnění mentální bulimií s psychiatrickými poruchami je častá v 

25-60 %. Jedná se především o poruchy osobnosti, závislost na alkoholu a návykových 

látkách, posttraumatickou stresovou poruchu, depresivní poruchu, obsedantně 

kompulzivní a anxiozní poruchu. Kombinace těchto nemocí vede ke zhoršení průběhu i 

prognózy. To platí i o komorbiditě se somatickými nemocemi jako je diabetes mellitus 

I. a II. typu a možná i epilepsie a sclerosis multiplex (Papežová, 2002). 

2.3. Porovnání mentální bulimie a mentální anorexie 

Mentální bulimie byla dlouho považována za typ anorektického chování. Až roku 

19~0 byla Ameril .. :kou psychiat.rickou asociat~i dd'inována v USM lil jako zvláštní 

porucha (Krch, 1999). Obě nemoci jsou si podobné v celé řadě aspektů, ale především 

v tom, že vztah k jídlu je symptomem jiných vážných potíží. Dodnes proto přetrvávají 

spory o tom, zda je mentální bulimie skutečně samostatnou klinickou diagnózou. 

Hall a Cohn (2003) vnímá pozadí obou nemocí velmi podobné. V případě obou 

nemocí se pacientky přehnaně zabývají svými tělesnými proporcemi a tím, co snědly či 

nesnědly. Jejich pozornost se soustředí na vnitřní prázdný prostor, který Hall a Cohn 

chápou jako fyzickou, emoční, sociální a duchovní prázdnotu. Regulace příjmu potravy 

je v obou případech prostředkem k zvládání silných emocí a citů nejrůznějšího druhu, 

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

samotou, egoismem, obavami z nezávislosti a závislosti a obavami z lásky. Jídlo 

umožňuje vyhnout se v obou případech situacím, které hrozí konfliktem, odsouzením ze 

strany druhých či selháním. Jídlo zastupuje něco, co nemocní prožívají jako nepřijatelné 

nebo nedokážou vyjádřit přímo. Rozdíl je v prostředku zvládání svého prožívání. U 

anorektiček je nástrojem udržení vlastní integrity půst, u bulimiček záchvatovité 

přejídání s následným vyprázdněním. 

Kocourková (1997) vidí podobnost obou diagnóz v extrémním zaujetí vlastním 

tělem, jeho vzhledem a strachem z tloušťky, patologickými projevy při přijímání 

potravy a způsoby kalorické redukce. Osobnostní podobnost spatřuje v perfekcionizmu, 

závislosti na hodnocení okolím, slasti v sebeovládání a sebekontrole. Rozdílnost 

mentální anorexie zdůrazňuje v premorbidní výrazné přizpůsobivosti. Anorektičky 

bývají často přizpůsobivé, odpovědné, neproblémové a úspěšné v oblasti školní i 

zájmové. Častěji jsou vázané na matku a kritic~y odmítají otce. Podobností u obou 

diagnóz je vznik rodinných konflitků po propuknutí onemocnění. 
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Chabrol (2004) zdůrazňuje podobnost mezi vypuzujícími anorektičkami a 

mentálními bulimičkami, na rozdíl od restriktivních mentálních anorektiček. U 

vypuzujících anorektiček a mentálních bulimiček shledává větší výkyvy nálad, 

impulzivní chování, zneužívání alkoholu a drog, krádeže, sebepoškozování, pokusy o 

sebevraždu než u mentálních anorektiček. Vypuzující anorektičky a mentální bulimičky 

jsou také více aktivní v oblasti sociálních a sexuálních kontaktů. 

Chvála a Trapková (1998) se zabývají problematikou vzniku poruchy příjmu 

potravy v rámci rodinného systému. Vnímají základní rozdíl mezi mentální anorexií a 

menti.Hní bulimií v rámci separace dítěte od rodiny. Tento separační proces nazývají 

sociálním porodem, který má své určité fáze. Stručně řečeno, rozdíl vzniku onemocnění 

souvisí s fází separace, kterou dívka prochází. Mentální anorexie vzniká v první fázi 

separace, která je charakteristická potřebou potvrzení vztahu k matce. Dívka se 

potřebuje k matce přiblížit a na přechodnou dobu utvořit symbiotický vztah, ve kterém 

by emočně sdílely své vnitřní světy. Potřebuje, aby byla matka vnímavá a dostupná a 

emočně dceru nasytila. Pokud matka není psychicky k dispozici, často z důvodu vlastní 

emoční nenasycenosti nebo z důvodu předčasné tělesné vyspělosti své dcery, kterou už 

vnímá jako dospělou ženskou konkurentku, dcera stagnuje, hubne a tím potírá své 

sekundární pohlavní tvary. Naopak mentální bulimie vzniká po úspěšném ukončení 

přechodného symbiotického vztahu s matkou a po separaci od ní. Bulimická stagnace 

tkví v problematickém vztahu k otci. Po separaci od matky se dívka přibližuje k otci, od 

kterého potřebuje potvrzení její ženské identity a role. Pokud otec nedokáže potvrdit a 

přijmout dceřiny ženské duševní i tělesné aspekty, dcera se cítí emočně vyhladovělá a 

kompenzuje to hladověním po jídle. Čím méně se dceři dostane od otce uznání, tím 

méněcenněji se cítí. Nenávist obrací hlavně proti svému tělu, bojuje s jeho tvary a tím 

méně ocenění od nechápajícího otce dostane. Celé rodinné pojetí Trapková a Chvála 

(1995) nazývají hladovým trojúhelníkem, kde hladoví všichni zúčastnění. Dcera je 

zrcadlem, které somatizuje problémy mezi rodiči. Vyhladovělá matka postrádající 

emoční podporu od muže, hladový otec postrádající sexuální uspokojení od matky a 

hladová dcera, která jídelními problémy hovoří o neuspokojení svých potřeb od 

hladových rodičů, kteří nemají kapacitu potřeby své dcery uspokojit. 

Co se týká epidemiologie onemocnění, prevalence mentální anorexie je u 

adolescentních dívek pozorována od 0,5-1 %a mentální bulimie od 1-3 %. Typickým 

začátkem onemocnění mentální anorexie je věk střední adolescence a desetkrát až 

dvacetkrát je častější u žen než u mužů. Mentální bulimie se rovněž vyskytuje mnohem 
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častěji u žen než u mužů, ale s nástupem v pozdní adolescenci nebo rané dospělosti 

(Kocourková, 1997). 

Porucha příjmu potravy je vážné onemocnění, na které se umírá. Koutek a 

Kocourková ( 2003) udávají mortalitu mezi 5-17 %, přičemž průměr se pohybuje okolo 

8 %. U mentální anorexie bývá příčinou smrti komplikace kachexií. U obou typů, u 

mentální anorexie i mentální bulimie, může být důvodem úmrtí i dokonané suicidium. 

Jako jeden z důvodů je častý výskyt depresivní symptomatiky, kterou Koutek a 

Kocourková uvádí ve 25-75 % případů. 

Na základě studia odborné literatury a osobní zkušenosti s prací s dívkami 

s mentální anorexií a s mentální bulimií na specializované jednotce VFN l.LF UK jsme 

dospěli k zúvěru, že neexisluje jusný uiugnoslický rámec určující a odlišující mentální 

anorexii od mentální bulimie. Ne všechny, ale většina dívek prochází oběma fázemi, 

anorektickou i bulimickou. Tyto nemoci mají společné i odlišné rysy. Podobnost obou 

diagnóz vnímáme ve shodě patologického vztahu k jídlu jako k zástupnému symptomu, 

který skrývá hlubší osobnostní problémy. Každá z těchto fází však provokuje odlišným 

přístupem k jídlu, v bulimické fázi dívka podléhá svým impulsům a nekontrolovatelně 

podléhá nutkání se přejíst s následným potvrzením své kontroly nad jídlem pročištěním 

organismu zvracením či použitím laxativ či diuretik. V anorektické fázi je dívka 

schopná kontrolovat svůj jídelní režim tak dokonale, že snižuje svůj denní příjem na 

minimum. V obou případech jde o kontrolu nad sebou a svými pudovými potřebami a 

impulsy, které chtějí dívky potlačit. U restriktivní mentální anorexie se daří potlačení 

úplné, kdy má dívka nad sebou plnou kontrolu potlačením svých potřeb. U anorektiček 

s následným vypuzováním jde o potlačení částečné, u bulimiček jde o výkyvy úplné 

ztráty kontroly s jejím následným potvrzením. Hranici mezi oběma nemoci proto 

vnímáme jako procesní kontinuum, kde na jedné straně stojí restriktivní mentální 

anorektičky, často obsedantně-kompulzivní a disociované od svých potřeb a pudů, a na 

straně druhé mentální bulimičky bojující s uvědoměním si vlastních potřeb a pudů, 

které se snaží víceméně neúspěšně potlačit. U obou typů diagnóz je společné nepřijetí 

sebe sama, své osobnosti a svého těla, které je racionalizací k restriktivnímu způsobu 

jídelního chování, neboť jedině iluzorní představa štíhlého a krásného těla je pro 

pacientky podmínkou přijetí sebe sama, své osobnosti, svých potřeb i pudů, protože 

podle jejich představ krásný a štíhlý člověk je krásný a přijatelný i po stránce duševní. 
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3. Mentální bulimie 

3.1. Osobnost pacientek 

Těžko soudit, zda existují osobnostní a povahové rysy, které přfmo podmit'íují 

vznik poruchy příjmu potravy. Je však pravda, že se mnozí autoři shodují na výskytu 

povahových rysů, které jsou pro pacientky s mentální bulimií typické. 

1. Jednou z velmi často uváděných vlastností je perfekcionizmus. 

"Perfekcionizmus představuje úzkostné kognitivní zaostření a zúžení osobní 

perspektivy, důrazné zaměření na cíl a odpovídající behaviorální imperativ. Jeho 

rizikovost spočívá především v důslednosti, neoblornnosti a rigidním důrazu" (Krch, 

2005, s. 73). Perfekcionizmus je snahou být ve všem dokonalý a tím utišit zvýšenou 

sebekritičnost a nízké sebevědomí. Mnoho dívek má nerealisticky vysoká očekávání. 

Perfekcionizmus se promítá do všech oblastí života, může se pozitivně uplatnit v rámci 

sportu a v práci. Když se však nedaří plnit vysoké požadavky a pravidla, člověk se cítí 

neúspěšný a nevěří si. 

2. Perfekcionizmus mentálních bulimiček Je těsně spjat s výraznou závislostí na 

hodnocení druhými. Papežová (2003) to popisuje jako výraznou potřebu vedení a 

potvrzování od ostatních. 

3. Velké nároky na sebe a potřeba potvrzení druhými podmiňuje zranitelnost a 

sebekritičnost. Nejistota ohledně sebe sama podněcuje sebekritické myšlení, které 

podporuje zvyšující se snahu zalíbit druhým. Vnímání sebe samé jako neschopné a 

bezmocné s potřebou trvalé podpory a ubezpečování od ostatních (Papežová, 2003). 

4. Pocity bezmoci, neschopnosti a ohrožení způsobují ostré úzkosti, které se zvyšují 

v náročných zátěžových situacích, v nichž se musí samostatně rozhodnout. Vlastní 

nároky a očekávání tyto úzkosti jen kultivují (Papežová, 2003). 

5. U mentálních bulimiček je výrazné přemýšlení o světě a o sobě samé v nuancích vše 

nebo nic, tlustá nebo hubená; chytrá, blbá; hezká, ošklivá. Krch (2000) to nazývá 
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černobílým viděním. Přemýšlení vše nebo nic je spjato s obavami a nejistotou, kterou 

prožívají v rámci fungování ve světě. Proto se pacientky uzavírají do svých 

zjednodušených představ o světě, které si utvořily na základě povrchních signálů, jak se 

věci zvnějšku jeví, a které jim tak dávají jasná kritéria co je správné a co špatné. Tím 

však na sebe kladou nereálné požadavky a stanovují si cíle, které pak nejsou schopny 

naplnit. Proto dívky s mentální bulimií často trpí výraznými pocity viny. 

6. Puritánství a asketismus jsou dalšími rysy, které Papežová (2003) zdůrazňuje. 

Morální je překonat vlastní potřeby, včetně jídla. Překonáním vlastních potřeb, 

překonají sebe samé a tím posílí své sebevědomí. Hall a Cohn (2003) toto tvrzení 

potvrzují přesvědčením, že bulimie dívkám přináší falešný pocit přiměřeného 

sebehodnocení, sebeovládání a kompetence. Nepřestanou se přejídat a vyprazdňovat, 

neboť by se potom cítily hůř než předtím. Zvláště v počátečním stádiu onemocnění, kdy 

vyprazdňování omlouvají jako prostředek snížení nebo udržení váhy a ještě nechápou 

psychodynamický podtext jejich chování, který tkví v potvrzení vlastní hodnoty 

získáním kompetencí v udržení váhy způsobem, který ostatní lidé nezvládnou. Askezí, 

zvracením, nadměrným cvičením a jinými kompenzačními mechanismy. 

7. Často uváděnými vlastnostmi v souvislosti s mentální bulimií je impulzivita a 

nestálost. Nestabilita instinktů a radostí je podle Papežové (2003) nahrazena kontrolou 

nad jídlem. I podle Kocourkové (1997) si na sobě bulimické pacientky velmi cení 

sebeovládání a sebekontroly a její porušování ve vlastních bulimických epizodách 

snášejí s pokořením, studem a pocitem viny. Mohou se u nich projevit i poruchy 

v regulaci sebekontroly v jiných než jídelních oblastech, jako jsou například alkohol, 

drogy a promiskuita. Faltus (1993) osobnost bulimiček popisuje jako hysterickou a 

nezdrženlivou. 

8. U bulimických pacientek je rovněž častý výskyt hraničních rysů, které u některých 

pacientek nabývají podoby hraniční poruchy osobnosti. Papežová (2003) stručně 

vymezuje její charakteristická kritéria: 

• nestabilní a intenzivní vztahy (střídání idealizace a znehodnocování, strach 

z opuštění) 

• poruchy identity (problémy se sebehodnocením, vnímání sebe sama, pocity 

prázdnoty) 
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• poruchy nálad (rychlé a intenzivní změny nálad) 

• impulzivní chování (nepřiměřené utrácení, sexuální aktivity nebo zneužívání 

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

• opakovaně ohrožující nebo aktuálně sebepoškozující chování (sebevražedné 

myšlenky nebu chování) 

Pope a Hudson (1989) poukazují na to, že hraniční osobnost je často 

vymezována široce a nespecificky, a že má s bulimií některé společné příznaky, jako je 

například impulzivita, přejídání nebo některé depresivní symptomy. Výzkumným 

porovnáním pacientek, kterým byla určena hraniční porucha osobnosti s pacientkami, 

kterým nebyla určena, skupina hraničních bulimických vykazovala signifikantně vyšší 

míru depresivních symptomů než pacientky bulimické nehraniční, to v 80 % oproti 

21 % (p=0,04). Porovnáním pacientek s mentální bulimií a depresivních pacientek došli 

k závěru, že striktní diagnostická kritéria hraniční poruchy osobnosti splňovalo jen 2 % 

bulimiček oproti 5 % u depresivních pacientů. Autoři se přiklání k výskytu spíše 

hraničních rysů u pacientek s mentální bulimií než diagnózy hraniční poruchy 

osobnosti. V aru jí před unáhleností diagnóz hraniční poruchou osobnosti, jejíž určení 

může být zkresleno podobnými symptomy, avšak podstata výskytu hraničních 

symptomů může být odlišná. Autoři dokazují, že léčením těchto pacientek antidepresivy 

či jinou účinnou léčbou dochází u nezanedbatelného počtu pacientek ke snížení počtu 

naplňujících kritérií pro hraniční poruchu osobnosti. Zároveň však potvrzují určitou 

skupinu pacientek, které jsou k léčbě resistentní a u nich lze hovořit o diagnóze hraniční 

poruchy osobnosti. Diagnózou hraniční poruchy osobnosti se u bulimických pacientek 

zabývali také Garner, Olmsted a Davis et al. (1990), kteří zjistili, že s úspěšnou léčbou 

mentální bulimie dochází i k významnému poklesu skóre u hraniční poruchy osobnosti. 

9. Pacientky s mentální bulimií často trpí depresivními pocity plynoucí z absence pocitu 

vlastní identity a vlastní hodnoty. Využívají jídlo k pokusu o naplnění svých tužeb a ke 

kompenzaci pocitů prázdnoty (Atkinson a Atkinsonová, 1995). 

10. Výzkum Štěpaníkové a Macka (1997) potvrdil neurotický charakter dívek 

s mentální bulimií. Dívky testovali českou verzí dotazníku (NEO-FFI) pětifaktorového 

modelu Big five, na základě kterého chtěli prokázat možnost predikce postojů kjídlu 
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prostřednictvím osobnostních proměnných. Jako významný prediktor byla určena 

negativní korelace s extraverzí a pozitivní korelace s neuroticismem. Ostatní osobnostní 

proměnné jako svědomitost, přívětivost a otevřenost k novým zkušenost k vysvětlení 

postojů k jídlu statisticky významně nepřispěla. 

3.2. Sebepojetí pacientek 

"Sebepojetí je celkový postoj k vlastní osobě, který má prvky kognitivní 

(sebepoznání, sebedefinování...), emocionální (sebehodnocení, sebeúcta ... ) a činnostně 

regulativní (sebeprosazování, sebeuplatnění, sebekontrola ... )" (Fialová, 2001, s.28). 

Tento postoj Fialová chápe jako obraz já, týkající se inteligence, charakteru, pocitů a 

vlastního těla. Tělesné sebepojetí pak zahrnuje tělesný vzhled, tělesnou výkonnost a 

zdraví. 

Grogan (2000) při zkoumání spokojenosti s vlastním tělem vychází z teorie 

společenského srovnávání i z teorie schématu vlastního Já, které předpokládají 

významný vliv mediálních obrazů. Podle teorie společenského srovnávání proto, že 

negativní srovnání s postavami štíhlých modelek vede k nespokojenosti s vlastním 

tělem. Z teorie schématu vlastního Já vychází předpoklad, že štíhlé mediální obrazy 

pravděpodobně učiní "ideální tělo" štíhlejším, a tak zvětší rozdíl mezi "objektivním 

tělem" a "možným Já", což povede ke snížení stupně tělesné sebeúcty. Důsledkem je 

nízká spokojenost vlastním vzhledem. 

Jednou ze skupin, která se velmi citlivě staví ke společenskému ideálu krásy jsou 

právě mentální bulimičky. 

Chabrol (2004) popisuje prožívání bulimiček jako život ve strachu. Nadměrné 

obavy nabývající často obsedantních rysů, které se týkají jejich váhy a vzhledu těla, 

v nich probouzí chorobný strach z tloušťky a ze zvýšení jejich hmotnosti. Bulimické 

pacientky jsou často velmi citlivé na minimální změny jejich váhy. Váha, kterou si přejí 

mít, je značně menší než ta, kterou aktuálně mají. 

Brown, Cash a Lewis (1989) ve své komparativní studii zjistili, že bulimické 

adolescentky svůj vzhled hodnotí velmi negativně. Srovnání 114 mentálních bulimiček 

s kontrolní skupinou (n=114) přineslo zjištění, že bulimičky hodnotí svůj tělesný 

vzhled, zdatnost i tělesné zdraví mnohem nepříznivěji než kontrolní skupina. Ve 

srovnání s kontrolní skupinou jsou mnohem více orientovány na svůj vzhled a tělesnou 

zdatnost. Bez ohledu na současnou váhu bulimičky zkreslují svoje tělesné rozměry, a 
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považují se za těžší než opravdu jsou. Prožívají úzkostné obavy o vlastní váhu a ze 

strachu z přihrání se mnohem častěji omezují. Bulimičky se také považují za 

psychosociálně neadaptované, a to z důvodu častých rodinných konfliktů v minulosti, 

které se týkaly jejich vzhledu. Bulimičky obvykle snižují a znehodnocují své tělo se 

zřetelem na určité části svého těla. Obvykle nesnáší své boky, hýždě a stehna. 

V souvislosti s těmito tělesnými partiemi pociťují stud, hanbu, znechucení až jejich 

odmítnutí. Autoři vyjádřili případnou souvislost mezi onemocněním a sexualitou. 

Shledali dvě odlišné tendence skupiny bulimiček. Jedny si přály být štíhlé a vyhublé, 

aby jejich tělo nabylo znovu prepubertálních rysů, aby bylo nevyspělé a pohlavně 

indiferentní. Druhá část dívek však vypovídala o svém strachu z vhtstní neatraktivnosti 

pro muže. Tato část dívek posuzovala svou sexualitu stejně významně jako kontrolní 

skupina. Tyto bulimičky prožívají obavu, že nejsou pro muže atraktivní, že jejich tělo 

není svůdné a že nemohou být pro muže sexuálně uspokojující. 

Cooper (1995) vidí jako základní zdroj osobnostní sebeúcty bulimiček úbytek 

váhy. Bulimičky se oceňují především podle své hmotnosti a postavy. Jsou 

přesvědčeny, že jejich sebeúcta závisí na hmotnosti a na linii postavy. Žádný jiný aspekt 

nehraje v jejich sebehodnocení tak významnou roli. Jejich život ovládají starosti o váhu 

a tvar postavy. Přiberou-li, upadají do deprese, vyhýbají se společnosti a přestávají se 

snažit o kontrolu nad jídlem. Co se týká tělesného sebepojetí u bulimiček, bývá 

obvykle narušené. Tato porucha má dvě stránky. Jednak se jedná o nespokojenost 

s tvarem postavy, hlavně s určitými částmi těla, jako s břichem, s hýžděmi a boky. Za 

druhé mají pacientky tendenci přehánět rozměry vlastní postavy nebo některých jejich 

proporcí. Vidí své tělo větší a silnější. 

Zajímavé je, že studie Garnera, Olmsteda a Garfinkela (1983) nepotvrdila, že by 

nespokojenost s vlastním tělem byla vyšší u dívek s poruchou příjmu potravy než u 

kontrolní skupiny. Výzkum byl tvořen vysokoškolskými dívkami, které prožívají obavy 

o vlastní postavu. Použitím dotazníku Eating Disorder Inventory (EDI) bylo zjištěno, že 

rozdíl mezi dívkami s diagnózou poruchy příjmu potravy se od normálních dívek, které 

pouze drží dietu, neliší ve škálách touha po štíhlosti, nespokojenost s vlastním tělem a 

perfekcionizmus. Diferencujícím hlediskem se prokázaly skóry ve škálách bezmocnost, 

interpersonální nedůvěra a porucha interoceptivnho čití. Toto zjištění je cenným 

přínosem, který pomáhá odlišit dívky s těžkou psychopatologií od dívek, které jsou 

"pouhými" dietářkami. 
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Významným přínosem se stalo zkoumání Wilsona a Smithové (1989), kteří 

porovnávali ženy držící dietu (n=l5) s ženami, u nichž byla diagnostikována mentální 

bulimie (n=15). K porovnání obou skupin použili polostrukturovaný rozhovor Bating 

Disorders Bxamination (BDB), Bating Disorder Inventory (BDI) a Restraint Scale (RS). 

Použitím dotazníku (RS) došli k závěru, že pacientky s bulimií skórovali v celkovém 

indexu výše než kontrola, ale v rámci jednotlivých škál se od kontrolní skupiny neliší 

v míře obav o tělesnou hmotnost. Rozdíl byl spatřen pouze v rmre fluktuace jejich 

hmotnosti, to s výraznějším skóre u mentálních bulimiček. Použitím dotazníku BDI 

zjlstlll, že obě skupiny se llši pouze v cdk.uvóu indexu a ve škále pro bulimickou 

symptumatulugii. V ostatních škálách, jako je touha po štfhlosti, interoceptivní čití, 

strach z dospčlosli, perfekcionizmus, nespnlmjMost s vlastním tělem, be.:t.mu~..:uusl u 

interpersonální nedůvěra se obě skupiny statisticky výzruuun~ ncliší. Použitf 

polostrukturovaného rozhovoru BDB přineslo následující poznatky. Obč skupiny se 

významně lišily v celkovém skóre, ve prospěch mentálních bulimiček. Statisticky 

významnou míru diskriminace přinesly i skóry jednotlivých škál, a to skóry bulimické 

symptomatologie, obav o tvar těla, obav týkající se jídla a obav týkající se váhy. 

Skupiny se nelišily ve škále omezení. Tento výzkum nám ukázal citlivost jednotlivých 

nástrojů, používaných k diagnostice onemocnění poruchou příjmu potravy. 

Z těchto výzkumů je také zřejmé, že mnoho žen je v důsledku společenského 

oceňování ideálu krásy nespokojeno s vlastním tělem a pomocí diet se snaží snížit 

vlastní váhu, ale i přesto se u většiny z nich nerozvine porucha příjmu potravy. Jako 

podpůrné vlivy pro vznik tohoto onemocnění Grogan (2000) uvádí pocit nedostatečné 

kontroly nad potřebami těla, nízké sebevědomí a přehnané obavy o tělesnou hmotnost a 

tvar postavy. 

Uher, Pavlová, Probst et al. (2004) provedli studii zaměřenou na výskyt 

somatoformní disociace u dívek s poruchou příjmu potravy, která je spojena 

s narušeným postojem k vlastnímu tělu. Výzkumu se zúčastnilo 50 pacientek 

hospitalizovaných na specializované jednotce pro poruchy příjmu potravy. Pro tento 

výzkum byly použity dva dotazníky původně vytvořené v Nizozemsku, a to Body 

Attitude Test (BAT) testující vztah k vlastnímu tělu a Somatoform Dissociation 

Questionnaire (SDQ-20), který zkoumá somatoformní disociace. Výsledky ukázaly, že 

u žen s mentální bulimií i anorexií se příznaky somatoformní disociace vyskytují 

významně častěji než u zdravých kontrol. Pacientky skórovaly významně ve všech 

položkách dotazníku, s výjimkou položky č.lO ("Cítím bolest na přirození"). Autoři 
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potvrzují spojitost mezi vztahem k vlastnímu tělu a somatickými příznaky disociace 

jako konzistentní přítomnost obecného mechanismu, který může vysvětlit fenomény 

jako necitlivost k bolesti, hladu a únavě, případně i zhoršené rozpoznávání podnětů 

hmatem. Škála odcizení vlastního těla dotazníku BAT se ukázala být nejvhodnější 

k odlišení pacientek s poruchou příjmu potravy od zdravé populace. Vůbec největší 

rozdíl byl zjištěn u položky č.19 "V mém těle se odehrává něco, co mě děsí". Skóre 

v této položce potvrzuje fenomén pocitu ztráty kontroly nad tělesnými funkcemi a 

náležitostmi vlastního těla, který je u pacientek s poruchou příjmu potravy často 

uváděn. Skóry odcizení vlastního těla získaly všechny tři diagnostické kategorie 

(mentální restriktivní anorektičky, purgativních anorektičky a mentální bulimičky), 

avšak s výrazně zvýšeným skóre u pacientek s purgativní symptomatikou. 

3.3. Potravní chování pacientek 

Mentální bulimie je onemocnění, pro které je typické záchvatovité přejídání. Míra 

a frekvence přejídání jsou případ od případu různé stejně jako způsob zbavování se 

přijatých kalorií a délka intervalů mezi jednotlivými epizodami. Hall a Cohn ( 2003) za 

záchvat považují prakticky jakoukoli konzumaci jídla, která u osobnosti vzbudí pocity 

viny. Typický záchvat má však dva základní rysy. Dochází ke konzumaci značného 

množství jídla a objevuje se pocit ztráty kontroly. Cooper (1995) popisuje další typické 

známky záchvatovitého přejedení. Přejedení proběhne většinou tajně i za cenu lží a 

podvádění. Během záchvatu je jídlo konzumováno velmi rychle. Pacientky často jídlo 

ani nežvýkají, ale celé polykají. První okamžiky záchvatu popisují jako příjemné, ale 

brzy se vytrácí jakýkoli pocit chuti a potěšení. Zároveň pijí hodně tekutin, což přispívá 

k vzrůstajícímu pocitu plnosti a nadmutosti. Nutkání, které je vede k záchvatovitému 

přejedení pociťují jako zoufalé, neboť je často nutí chovat se způsobem, který prožívají 

jako zcela cizí jejich povaze. Dokáží sníst jídlo svým přátelům, kradou v obchodech 

nebo jedí potraviny vyhozené do odpadků. Množství jídla snědeného během záchvatu se 

u jednotlivých lidí liší. Některé bulimičky popisují, že snědly až 20 000 kalorií, 

obvyklejší je ale přibližně 1500-3500 kalorií při jednom záchvatu. U typických 

záchvatů se jedná o tučné a nedietní potraviny, kterým se normálně snaží vyhýbat. 

Záchvaty přejídání jsou obvykle u bulimiček vyvolány podobnými zážitky a 

zkušenostmi. Cooper (1995) je rozděluje do tří kategorií spouštěcích mechanismů: 
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1. Ty, které souvisejí s potravou a jídlem. Je to například porušení dietního pravidla, 

přístup k nebezpečným nedietním potravinám, pocit plnosti po jídle, myšlenky na jídlo. 

2. Ty, které jsou spojeny s obavami o tělesnou hmotnost a postavu, například přemítání 

o postavě a hmotnosti, zvýšení hmotnosti, subjektivně pociťovaná obezita, zjištění, že 

oblečení je příliš malé atd. 

3. Negativní nálady, tj. pocity deprese, osamocení, izolace, nervozity, úzkosti, strachu, 

rozzlobenosti, podrážděnosti. Pojetí negativních nálad, jakožto spouštěcího mechanismu 

bulimie připouští Hall a Cohn (2003), kteří vnímají poruchu přijímání potravy poruchou 

prožíváni. Bulinůcké chování související i s rigidníuů pravidly a rituály kolem jídla 

představuje konkrétní způsob, jak si držet od těla pocity, které se jeví jako 

nezvladatelné, příliš silné a děsivé. Tyto pocity mohou být spojené se vzpomínkou na 

zneužívání, může to být tichá bolest plynoucí z pocitu nemilovanosti a bezvýznamnosti, 

případně pocity, které přináší každodenní život. Záchvatovité přejídání zatlačí všechny 

pocity do pozadí, protože zcela zaměstná pozornost. 

Pocity po záchvatu přejedení jsou složitou směsí emocí. Objevuje se okamžitý 

pocit úlevy, když se člověk přestane bránit jídlu. Slastný pocit je však brzy vystřídán 

pocitem zahanbení, viny, studu a znechucení. Objeví se deprese, ale i fyzické následky 

z přejedení jako bolest v podbřišku, bolesti hlavy a závratě. Tato exploze pocitů nutí 

bulimičky používat neobvyklé metody kompenzace přejedení. Chabrol (2004) uvádí 

několik způsobů, kterými mentální bulimičky kompenzují svoje záchvatovité přejídání. 

Mezi tyto způsoby patří následné zvracení, přísné diety nebo dodržování období půstu, 

nadměrné fyzické cvičení, užívání laxativ a diuretik. Některé bulimičky ve strachu ze 

zvracení jen jídlo rozkoušou a vyplivnou ven. Nejčastějším způsobem udržení váhy je 

však zvracení. Se zvracením začínají umírněně. Zpočátku nezvrací po každém jídle, ale 

přemýšlí dopředu, kdy se vyzvrací. Postupem času zvracení dělá menší a menší 

problémy. K vyvolání zvracivého reflexu si pacientky pomáhají tím, že si zasunou 

prsty do krku. Za několik týdnů až měsíců ho snadno vyvolají předkloněním či 

stlačením žaludku. Po zvracení popisují pocity úlevy, prázdnoty, lehkosti, hrdosti, 

morální čistoty a sexuální rozkoše. 
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3.4. Somatické komplikace u pacientek s mentální bulimií 

Somatické komplikace u onemocnění poruchy příjmu potravy jsou velmi závažné. 

Rozsah zdravotního ohrožení je závislý na délce onemocnění, na dosažené váze, na 

způsobech jaké žena používá ke snížení nebo udržení váhy, a na individuálních 

dispozicích organismu. Ve svém popisu vyzdvihnu specifika týkající se žen s mentální 

bulimií. 

Při popisu těchto zdravotních rizik vycházím z Valentové (2001). 

Gastrointestinální komplikace 

U pacientů s častějším zvracením dochází k poklesu chuti k jídlu, k ezofagitidě a 

k pyróze. Ezofagitida je zánět jícnu, který vzniká jako následek zpětného pronikání 

kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu. Pyróza je pálení žáhy, které vzniká zpětným 

průnikem kyselé žaludeční šťávy do jícnu a do úst (Vokurka, Hugo a kol., 1995). 

V důsledku hyperfagických epizod, při nichž jsou pacienti schopni naráz pozřít 

neuvěřitelná kvanta jídla, dochází k akutním dilatacím žaludku a následnému snížení 

svalového tonu žaludku. Někdy dochází k poškození či roztržení jícnu. Při častějším 

zvracení dochází k otokům příušních slinných žláz, v důsledku jejich stálého 

přetěžování produkcí slin. V souvislosti s častým přejídáním a zvracením dochází též ke 

zvýšení hladin sérových amyláz. Sérová amyláza je jeden z trávicích enzymů, který 

štěpí sacharidy a umožňuje tak jejich vstřebávání do krve (Vokurka, Hugo a kol., 1995). 

K dalším komplikacím patří zácpa a záněty střev. 

Metabolické komplikace. 

V důsledku přejídání se vyskytuje zvýšená hladina cholesterolu. Komplikací u 

pacientek s mentální bulimií jsou elektrolytové dysbalance. Nejzávažnější je 

hypokalémie, ke které dochází v důsledku zvracení, užívání laxativ a diuretik. 

Hypokalémie je snížená hladina draslíku v krvi (Vokurka, Hugo a kol.., 1995). 

Projevem je zvýšená svalová únavnost, slabost, srdeční arytmie až srdeční zástava. 

Dochází často k dehydrataci. 
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Kardiovaskulární komplikace 

Téměř pravidelně se u těchto pacientek vyskytuje v důsledku dehydratace nižší 

krevní tlak. Vyskytují se též různé změny na EKG. Dochází k postižení srdečního svalu, 

ztenčují se stěny srdečních dutin. Tyto změny mohou vést ke srdečnímu selhání. U části 

pacientek se objevují i různé stupně periferních otoků, dané změnou v elektrolytech, 

nedostatkem krevních bílkovin aj. 

Renální komplikace 

V důsledku dehydratace může docházet k častější tvorbě ledvinových kamenů a 

k častějšímu výskytu infekcí močových cest a ledvin. 

Neurologické komplikace 

Až v polovině případů se mohou u pacientů vyskytovat i neurologické 

komplikace. Jedná se o různé nespecifické abnormality EEG a spánkového EEG. U 

některých pacientů se v důsledku elektrolytové dysbalance mohou vyskytnout i 

epileptieké paroxysmy. Epileptieké paroxysmy jsou pomchy mozku projevující se 

opakovanými záchvaty způsobenými výbojem v elektrické činnosti určité části 

nervovýeh buněk. Projevují se nejčastěji pomehou vědomí či vnímání, ale také křečemi 

(Vokurka, Hugo a kol., 1995). 

Stomatologické komplikace 

V závislosti na četnosti zvracení dochází k erozím zubní skloviny a následně ke 

zvýšené kazivosti zubů. Někdy se k zubním kazům přidává i paradentóza. 

Plicní komplikace. 

I když tyto komplikace patří k těm vzácnějším, také se u mentálních bulimiček 

vyskytují. Jedná se převážně o následek aspirace zvratků, která může způsobit aspirační 

bronchopneumonii. Bronchopneumonie je lalůčkový zápal plic šířící se z malých 

průdušek a postihující nepravidelně jejich okolí. Je způsoben bakteriemi. Okolní plicní 

sklípky [alveoly] se zalévají zánětlivou tekutinou a stávají se nevzdušnými (Vokurka, 

Hugo a kol., 1995). 
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Předchází-li mentální bulimii epizoda mentální anorexie nebo dostane-li se 

mentální bulimička do výrazného váhového úbytku, mohou se objevit i další zdravotní 

potíže, jinak typické pro mentální anorektičky. 

Endokrinní komplikace 

Projevem endokrinní komplikace je porucha gonadálních funkcí, která vzniká 

důsledkem narušené sekrece gonadotropin-releasing hormonu hypotalamu, což vede 

k poklesu výdeje hypofyzárních gonadotropinů (FSH, LH) a ke snížení jejich hladin 

v krvi. FSH je hormon tvořený v hypofýze, který řídí zrání folikulů ve vaječnících a 

podílí se na ovulaci. LH je luteinizační hormon tvořený v hypofýze, který řídí činnost 

pohlavních žláz (Vokurka, Hugo a kol., 1995). Snížení jejich hladiny v krvi způsobuje 

sníženou stimulaci ovarií a sekundárně snižuje hladiny estrogenu a progesteronu. 

Důsledkem je opožděný nástup dospívání nebo jeho stagnace. Základním projevem je 

amenorea. Při hladovění dochází také ke změnám produkce hormonů štítné žlázy, která 

má vliv na pokles bazálního metabolismu. Dochází k abnormální regulaci tělesné 

teploty, hypotermii a zimomřivosti. Některé pacientky mají sníženou hladinu růstového 

hormonu, jiné jsou vůči němu rezistentní, ale v obou případech to vede ke zpomalení 

růstu. 

Dermatologické komplikace 

Co se týče dermatologických komplikací, nejčastěji se jedná o úbytek vlasů nebo 

zvýšenou lámavost nehtů i vlasů. Většina pacientek má suchou olupující se kůži a stále 

studené končetiny. 

Kostní metabolismus 

Jednou z nejčastějších komplikací u déle jak jeden trvajících hladovění je 

osteoporóza a s ní spojené vyšší riziko zlomenin. 
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4. Sexualita a sexuální chování žen s mentální bulimií 

4.1. Psychoanalytické teorie poruchy příjmu potravy 

Pud obživný a pud sexuální spolu značně souvisejí. Podle Faltuse (1977) se 

oblasti obou pudů v našem mozku anatomicky úzce prolínají a také v duševnímu životě 

mají mnoho společného. Stud a jeho zábrany mohou padat pod vlivem hladu. Hlad 

může tlumit sexuální aktivitu. 

Psychoanalytici označují chuť k jídlu za touhu po pohlavím uspokojení. 

Srovnávají oblast zájmů o jídlo s oblastí erotického cítění. Široký (2001) považuje vztah 

mezi oralitou a erotikou za velmi těsný. Jazyk hovoří o ukojení, ať už pohlavním nebo 

hladu. Přijímání potravy je u dítěte spojeno s vysokým stupněm libosti a zážitek 

uspokojení se prostírá daleko za hranice sycení. Chuť k vyvolání této sexuální 

příjemnosti je nezávislé na hladu a jídle. Dítě objevuje, že drážděním orální oblasti je 

schopno přivolat slast nezávisle na přijímání potravy. Zároveň samo sycení potravou i 

bez pocitu hladu může přinášet sexuální slasti. Důsledkem pak může být přeložení 

neuspokojeného libida do příjmu potravy, kde jídlem a pitím dochází k uspokojení 

orálně-digestivní popudové oblasti, neboli k uspokojení sexuálního libida. 

Psychoanalytické pojetí orální slasti potvrzuje Chabrol (2004), který uvádí 

výpovědi bulimiček, které popisují svoje pocity související s jídelním chováním. 

Zvracení je pro ně zdrojem očisty, které prožívají jako fyzické a morální. Prožívají 

pocity hrdosti a mistrovské schopnosti, která jim umožňuje jíst bez rizika přihrání. 

Často svým pocitům dívky připisují kvalitu evokující sexuální rozkoš. Tyto pocity jsou 

následně potlačeny pocity znechucení ze sebe sama, pocity viny, bezmoci a tísně. 

Poněšický (1999) vidí příčinu vzniku mentální anorexie, často spojené 

s mentální bulimií, v kombinaci trojí poruchy, jejímž vysvětlením budu ilustrovat pojetí 

sexuality u dívek s poruchou příjmu potravy .. 

1. Potlačení pudovosti a s tím spojených citů v minulosti, na jejichž místo nastupuje 

rozum, vůle, pracovní a sportovní úsilí, jindy spíše jakési zduchovění, estetičnost, 

touha po jinakosti a kráse 

2. V oblasti mezilidských vztahů spatřuje charakteristickou tendenci po absolutním 

ohraničení a nezávislosti, která má souvislost s neustálým strachem stát se opět 

zajatcem příliš těsného, symbiotického vztahu. Tato úzkost je velmi intenzivní, 
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protože byl pacient takovýmto hyperprotektivním či jinak nesvobodným vztahem 

formován, a má tudíž i sám tendenci takovýto vztah opět nastolovat. Musí tedy 

bojovat i proti svému vlastnímu pokušení. Toto pokušení, touha po symbiotické rané 

lásce, která byla v raném dětství reprezentována přemírou jídla, je pak hořečnatě 

konzumována a sycena ve formě jídla. Po jídle však pacient ucítí, že to není to 

pravé, že jej jídlo nenaplňuje, ale jen nadýmá, takže ho posléze vyzvrací. Podobně je 

to s emoční stravou, kterou od druhým potřebuje, ale zároveň ji z důvodu pocitu 

ohrožení odmítá a nachází své domnělé utišení v pocitu nezávislosti jako 

v náhradním uspokojení. 

3. Třetí problematická oblast je slabost vnitřního "Já" a z ní vyplívající porucha 

sebeocenění, ve které se střídají fáze odporu a opovržení k sobě samému s fázemi 

dokazování si vlastní síly i převahy nad ostatními. Projevem slabosti ega je 

dokazování si jeho síly náhradním kompenzačním chováním, které ego posílí a dodá 

mu pocit nadřazenosti. Tuto převahu a sebekontrolu si pacientka upevňuje svou 

schopností nejíst a udržet si váhu. Slabost vnitřního "Já" pramení ze symbiotické 

povahy vztahu s matkou, ve kterém si pacient neměl prostor dokázat sílu své 

ohraničené osobnosti, která se o sebe umí sama postarat. 

U dívek s poruchou příjmu potravy Poněšický (1999) shledává fenomén strachu 

z vlastní sexuality. V přeneseném smyslu hovoří o úzkosti z intenzity vlastního silného 

ženství, které se pacientky bojí projevit, neboť by ho muž neunesl, a to by vedlo 

k osamocení. Svou pudovost a s ní spojené pocity se proto snaží potlačovat, kontrolovat 

a ovládat. Tato pudovost, kterou autor spojuje s nenasyceností, se projevuje záchvaty 

nezvládnutelného hladu. Pacient sní vše bez rozmyslu, načež převáží odpor projevující 

se umělým zvracením či braním projímadel. Podobně se může střídat i promiskuita 

s fázemi sexuálního hnusu, pití s abstinencí, zabýváním se módou s odvrácením se od 

všeho nízkého a materiálního k duchovním hodnotám. 

Lacey a Phil (1982) potvrzují vzájemný vztah mezi mentální bulimií a sexualitou. 

Podle autorů se jedná o dvojí souvislost, která souvisí s impulzivitou jako osobnostním 

rysem, který se u mentálních bulimiček vyskytuje velmi často. Impulzivita se nepojí 

pouze s jídelním chováním, ale i se zneužíváním alkoholu, s jednorázovým utrácením 

velkých částek peněz a se sexualitou. Mentální bulimičky buď používají pohlavní styk a 

masturbaci jako způsob k potlačení a překonání bulimického záchvatu, nebo se naopak 
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přejídají jídlem, aby potlačily své zvýšené sexuální puzení. To může být důvodem 

velkého počtu sexuálních partnerů, které obvykle mívají. 

4.2. Koitální debut u mentálních bulimiček 

Vaněk, Raboch a Faltus (1996) provedli na l.LF UK výzkum týkající se 

sexuálního vývoje dívek, které byly hospitalizovány na speciální jednotce pro poruchy 

příjmu potravy. Vzorek byl tvořen 27 pacientkami, z toho bylo 13 anorektiček a 14 

bulimiček. Průměrný věk mentálních anorektiček byl 20 let, mentálních bulimiček 23 

let. K výzkumu byly použity sebeposuzující škály Heterosexuální vývoj ženy HTVŽ, 

Sexuální funkce ženy SFŽ a Inventář vzrušivých podnětů IVP. Autoři došli 

k zajímavým výsledkům. Celkové skóre heterosexuálního vývoje ženy nebylo ve 

srovnání s normální populací odlišné. V položkách jako prvně projevený zájem o druhé 

pohlaví, první schůzka, líbání, zamilovanost, mazlení není statisticky významný rozdíl 

mezi MA a MB. Rozdíl se projevil až ve věku prvního pohlavního styku. Podle 

uvedeného výzkumu mentální anorektičky začínaly s plným pohlavním životem 

průměrně od 18 let, ale mentální bulimičky až kolem 20-21let. 

Kaltiala-Heino, Rimpela, Rissanen a Rantanen (2001) ve Finsku mapovali 

souvislost mezi nástupem puberty u dívek a chlapců a případným bulimickým 

chováním. Vzorek byl složen z 258 respondentů ve věku 14-16 let, kteří navštěvovali 

osmou a devátou třídu druhého stupně základní školy. Analýza dat přinesla následující 

výsledky: 2,3% dívek splňovalo všechna kritéria pro diagnózu mentální bulimie a 14% 

dívek vykazovalo bulimické chování. Zároveň 25 % dívek ještě nemělo žádnou sexuální 

zkušenost, 15,4 % lehký petting, 16,2 % petting a 22,3 % už mělo pohlavní styk. Na 

základě výzkumu autoři došli k závěru, že bulimický typ psychopatologického chování 

se statisticky častěji vyskytuje u dívek, které měly časný nástup puberty a menstruace, a 

také u dívek, které mají časné sexuální zkušenosti. Vyšší výskyt splněných kritérií pro 

diagnózu mentální bulimie a bulimického chování se častěji objevoval u dívek 

ve vyšším věku. 

Haimes a Katz (1988) provedli výzkum zaměřený na sociální a sexuální vyzrálost 

dívek s mentální anorexií, mentální bulimií a dívek s hraniční poruchou osobnosti, které 

nemají jídelní problémy. Do výzkumu bylo zahrnuto 15 mentálních bulimiček, 10 

mentálních anorektiček a 15 hraničních pacientek. K výzkumu byl použit 

sebeposuzovací standardizovaný dotazník SHO (Sexual History Questionnaire ), který 
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zkoumá sexuální vývoj, sexuální zkušenosti a sexuální chování pacientek. Porovnáním 

výpovědí obou skupin byly nalezeny signifikantní rozdíly. Mentální bulimičky měly ve 

srovnání s mentálními anorektičkami první schůzku i první pohlavní styk v mladším 

věku. U mentálních bulimiček byl shledán průměrný věk první schůzky 14,4 let, u 

mentálních anorektiček 16,4let. Mentální bulimičky zahájily svůj sexuální život prvním 

pohlavním stykem ve věku 17,5let, mentální anorektičky kolem 19,1let. 

Wiederman, Pryor a Morgan (1996) zkoumáním velkého vzorku dívek s mentální 

anorexií (n=131) a s mentální bulimií (n= 319) porovnali údaje týkající se zahájení 

masturbačních aktivit, pohlavního styku a spokojenosti se svým sexuálních životem. 

Výzkumu se zúčastnily pacientky ve věku 11-56 let. U mentálních anorektiček byl 

průměrný věk 23,16, u mentálních bulimiček 24,58. Výsledky studie hovoří o 273 

mentálních bulimičkách (86 % ), které už zahájily pohlavní život prvním pohlavním 

stykem, oproti 70 mentálním anorektičkám (53,4 % ). Tento statisticky významný rozdíl 

potvrdil, že v souboru je většina dívek s mentální bulimií, které již zahájily sexuální 

život, na rozdíl od poloviny dívek, které se jsou nemocné mentální anorexií. Statisticky 

významný rozdíl se našel i při porovnání věku prvního pohlavního styku, který byl u 

mentálních bulimiček nižší, a to 17 let. Mentální anorektičky v průměru zahájily 

pohlavní život až v 1 R letech. 

Wiederman a Pryor ( 1997) o rok později prezentují studii, která je zaměřena na 

sexualitu mentálních bulimiček. Vzorek byl tvořen pouzt:. mt:ntálními bulimičkami, 

kterých bylo do výzkumu zařazeno 221. Jednalo se o dívky ve věku l~-52let, pr(nněrný 

věk skupiny byl 25,9 let. Zkoumání se zaměřilo na nespokojenost s vlastním tělem, na 

rané sexuální zkušenosti, koitální debut, masturbační zkušenosti a spokojenost se 

současnou sexuální aktivitou. Výsledky přinesly zajímavá zjištění týkající se koitálního 

debutu těchto žen. 90% dívek již mělo první pohlavní styk, to průměrně ve věku 17,5 

let. Při analýze dat se prokázala statisticky významná souvislost mezi věkem, štíhlostí a 

věkem prvního pohlavního styku. Relativně starší a štíhlejší dívky měly první pohlavní 

styk v pozdějším věku. 

4.3. Masturbační aktivity u mentálních bulimiček 

Beumont, Abraham a Simson (1981) zkoumali sexuální chování anorektiček. 

Jejich soubor byl tvořen jak restriktivními anorektičkami, tak i pročisťujícími 

anorektičkami, které zvrací a užívají laxativa a diuretika. Jejich výsledky ukazují, že 

46 



58 % dívek má zkušenost s masturbací. Výsledky však nejsou porovnány s kontrolní 

skupinou, proto nepřináší hlubší popsání masturbačních aktivit u dívek s poruchou 

příjmu potravy oproti normě. 

Wiederman, Pryor a Morgan ( 1996) se ve svém výzkumu zaměřili na výskyt 

masturbačních aktivit u pacientek s poruchou příjmu potravy. Zkoumáním souboru 

složeného z mentálních anorektiček (n=131) a z mentálních bulimiček (n= 319) získaly 

údaje týkající se zahájení masturbačních aktivit. Výzkumu se zúčastnily pacientky ve 

věku 11-56 let. U mentálních anorektiček byl průměrný věk 23,16, u mentálních 

bulimiček 24,58. Výsledky uvádí, že 51 % mentálních bulimiček již masturbovalo, 

oproti pouze 24,2 % mentálních anorektiček. Tento rozdíl byl shledán statisticky 

významný. Ve skupině těch, které masturbují, se nenašel statisticky významný rozdíl 

v počátku zahájení masturbace u obou skupin. Průměrně dívky zahájily masturbační 

aktivity kolem 15let v obou skupinách. 

Wiederman a Pryor (1997) o rok později prezentují studii, která zkoumá vztah 

nespokojenosti s vlastním tělem a sexualitou. Vzorek byl tvořen pouze mentálními 

bulimičkami, kterých bylo do výzkumu zařazeno 221. Do výzkumu byly zařazeny dívky 

ve věku 18-52 let, průměrný věk skupiny byl 25,9. Zkoumání se zaměřilo na 

nespokojenost s vlastním tělem, na rané sexuální zkušenosti, koitální debut, masturbační 

zkušenosti a spokojenost se současnou sexuální aktivitou. Výsledky přinesly zajímavá 

zjištění týkající se masturbačních aktivit. 54,8 % mentálních bulimiček již někdy 

masturbovalo, a to průměrně od věku 15,9 let. Při analýze se ukázala statisticky 

významná souvislost mezi masturbací a současným věkem, věkem první menstruace a 

současnou nespokojeností s vlastním tělem. Dívky, které byly relativně starší, 

v dřívějším věku dostaly první menstruaci a byly méně spokojené s vlastním tělem, již 

zahájily masturbační aktivity. Co se týká věku zahájení masturbace, dívky, které byly 

relativně mladší, štíhlejší a méně spokojené s vlastním tělem zahájily masturbaci 

v ranějším věku. 

Velkým přínosem byla australská studie Abrahama, Bendita, Masona et al. 

(1985), která zkoumala rozdíly v sexuální anamnéze bulimiček a dívek' z kontrolní 

skupiny. Co se týká masturbačních aktivit, bulimičky byly v některých ohledech více 

sexuálně zkušené a snadněji při masturbaci dosáhly orgasmu. Celých 94 % bulimiček 

mělo ve srovnání se 47 % z kontrolní skupiny zkušenost z orgasmem při masturbaci. 

Naopak 71 % dívek z kontrolní skupiny ve srovnání s 37 % bulimičkami mělo 

zkušenost s orgasmem při pohlavním styku s partnerem. Tento rozpor spjatý se 
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schopností dosáhnout orgasmus při samostatné sexuální aktivitě, ale současné 

neschopnosti vyvrcholit v přítomnosti partnera, poukazuje na souvislost s onemocněním 

mentální bulimie. 

4.4. Sexuální apetence u mentálních bulimiček 

Snížený zájem o sex a chudší sexuální život u pacientů s poruchou příjmu potravy 

Krch (2000) nespatřuje v souvislosti s žádnou speciální sexuální dysfunkcí. Sexuální 

problémy těchto pacientek chápe jako přirozený důsledek neuspokojeného obživného 

pudu (se stupněm vyhladovění klesá zájem o sex), chudých sociálních vztahů a 

zhoršující se kvality života. U některých bulimiček může být pozadí nízké sexuální 

apetence dáno strachem ze sexu, který je podmíněn negativním vztahem ke svému tělu. 

Stydí se za rozměry svého těla, nedokáží se uvolnit a jsou celkově úzkostné. Negativní 

vztah ke svému tělu je znatelný i u té skupiny bulimiček, které vykazují spíše 

promiskuitnější sexuální chování. Promiskuita jim slouží k dramatické demonstraci 

svého "úpadku" a odporu ke svému tělu. Jiným pozadím promiskuitního chování může 

být touha po tělesném kontaktu s neschopností udržet vztah, touha zažít něco 

vzrušujícího a dobrodružného nebo touha po potvrzení jejich vlastní atraktivity zájmem 

mnoha partnerů o sexuální kontakt. 

Vaněk, Raboch a Faltus (1996) provedli na l.LF UK výzkum týkající se 

sexuálního vývoje dívek, které byly hospitalizovány na speciální jednotce pro poruchy 

příjmu potravy. Vzorek byl tvořen 27 pacientkami, z toho bylo 13 anorektiček a 14 

bulimiček. Průměrný věk mentálních anorektiček byl 20 let, mentálních bulimiček 23 

let. Výsledky zkoumání přinesly zajímavé poznatky týkající se frekvence pohlavních 

styků. Výsledky vyšly statisticky významně. Mentální anorektičky uváděly pohlavní 

styk jednou měsíčně, zatímco mentální bulimičky třikrát měsíčně. 

Haimes a Katz (1988) provedli výzkum zaměřený na sociální a sexuální 

vyzrálost dívek s mentální anorexií, mentální bulimií a dívek s hraniční poruchou 

osobnosti, které nemají jídelní problémy. Do výzkumu bylo zahrnuto 15 mentálních 

bulimiček, 10 mentálních anorektiček a 15 hraničních pacientek. K výzkumu byl použit 

sebeposuzovací standardizovaný dotazník SHO (Sexual History Questionnaire), který 

zkoumá sexuální vývoj, sexuální zkušenosti a sexuální chování pacientek. Porovnáním 

výpovědí skupin anorektiček a bulimiček byly nalezeny signifikantní rozdíly. Ve 

srovnání s mentálními anorektičkami, mentální bulimičky častěji navazují sexuální 
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vztahy. Statisticky významný rozdíl byl spatřen i ve frekvenci pohlavních styků, které 

66,5 % mentálních anorektiček uvádí maximálně jednou měsíčně a méně, na rozdíl od 

66,7 % mentálních bulimiček, které uvádí pohlavní styk jednou týdně a častěji. 

Mentální bulimičky navíc subjektivně pociťují vztah mezi svojí sexualitou a sexuálních 

chováním a jejich onemocněním mentální bulimií. Mentální anorektičky tuto souvislost 

nepociťují. 

Beumont, Abraham a Simson (1981) zkoumal sexuální chování anorektiček. Jeho 

soubor byl tvořen jak restriktivními anorektičkami, tak i pročisťujícími anorektičkami, 

které zvrací a užívají laxativa a diuretika. Jeho výsledky ukazují, že 65 % dívek ze 

vzorku už mělo pohlavní styk. Z toho však pouze 30 % dívek mělo pohlavní styk ve 

věku do 19 let. Ve srovnání restriktivních anorektiček (n=15) s pročisťujícími (n=16) 

neodhalil diferencující hledisko související s věkem ani se sexuálními vědomostmi, ale 

potvrdil hypotézu, 7.~ většinft proč.išťujících anorektiček na rozdíl od restriktivních 

anorektiček už měla vaginální a orální styk a měla více než jednoho sexuálního 

partnera. 

Australská studie Abrahama, Bendita, Masona (1985) ukázala několik rozdílů 

v sexuální anamnéze bulimiček (n=20) a dívek z kontrolní skupiny (n=20). Bulimičky 

byly v některých ohledech více sexuálně zkušené, především v praktikování análních 

technik při pohlavním styku a popisovaly svoje sexuální libido jako nadprůměrné. 

4.5. Počty sexuálních partnerů u mentálních bulimiček 

V andereycken, Norré (2005) popisují odlišný přístup mentálních anorektiček a 

mentálních bulimiček k pohlavnímu životu. U mentálních bulimiček shledávají spíše 

zábrany v oblasti sexu, které spojují se strachem z dospívání. Jejich asexuálnost nebo 

zástava ve vývoji pak v dospělosti vede k rezervovanosti a vyhýbání se důvěrným 

vztahům. Na rozch1 od mentálních anorektiček jsou bulimičky popisovány v sexu jako 

aktivnější. Při hledání ukojení svého neuspokojitelného hladu po uznání a po lásce mají 

podle autorů sklon až k téměř promiskuitnímu životu. Pro bulimičky je typická ztráta 

kontroly, na rozdíl od anorektiček, které ji mají naopak nadměrnou. 

Vaněk, Raboch a Faltus ( 1996) ve svém výzkumu sexuálního chování pacientek s 

poruchou příjmu provedeném na 1.LF UK zjistili zajímavé, statisticky významné, 

poznatky týkající se počtu sexuálních partnerů těchto dívek. Mentální anorektičky 

uváděly v průměru 1 partnera, mentální bulimičky 3. 
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Schiller, Ward, Merriwether a Caruthers (2005) se zaměřili na potvrzení vztahu 

mezi studem z menstruace, studem z vlastního těla a rozhodnutími mladých dívek 

týkající se jejich sexuálního chování. Studie se zúčastnilo 199 dívek studujících 

psychologii na univerzitě v USA. Dívky byly ve věku od 17-23 let. Body mass index 

dívek se pohyboval od 17-38, s průměrem 22,7. Analýzou dat autoři došli k závěru, že 

dívky, které se cítí komfortnč ve vztahu k vlastnímu tělu a k vlastní menstruaci, jsou 

více sexuálně aserlivní, m'ljí více sexuálnfch zku~cností ll méně riskují ve svém 

sexuálním životě. Komfort ve vztahu k vlastnímu tělu chápou jako absenci prožívání 

negativních emocí při uvědomění si jeho vzhledu, jeho proporcí, jeho pachu. S pocitem 

komfortu je spjata i absence nepříjemných pocitů při exhibici těla, a to v intimních i 

v obvyklých situacích, tedy při převlékání, na koupališti atd. Komfort ve vztahu 

k vlastní menstruaci je hodnocen jako absence negativních pocitů týkající se právě 

probíhajícího menstruačního cyklu a činností s tím spjatých. Dále se jedná o hovoření o 

vlastní menstruaci bez studu a absenci negativních emocí z vědomí, že ostatní vědí, že 

probandka právě menstruuje. Sexuální asertivitou je myšlena schopnost mluvit o svých 

sexuálních potřebách a schopnost odmítnout sexuální návrhy, které si probandky nepřejí 

zrealizovat. Riskováním v sexuálním životě je myšleno používání antikoncepce jako 

ochrany před nákazou pohlavními nemocemi a nechtěným otěhotněním, schopnost 

mluvit s partnerem o jejich použití, případně antikoncepci samostatně zakoupit. Ve 

výzkumu nebyl zjišťován výskyt dívek s poruchou příjmu potravy , ale i přesto považuji 

výsledky výzkumu za obohacující pohled, neboť právě nepřijetí vlastního těla a 

fyziologických procesů souvisejících s pubertou jsou jedny z hlavních symptomů u 

dívek s poruchou příjmu potravy. Výsledky výzkumu potvrzují tvrzení, že dívky, které 

nepřijímají své tělo a fyziologické procesy související s pubertou mají méně sexuálních 

partnerů. 

Lacey a Phil (1982) potvrzují vzájemný vztah mezi mentální bulimií a sexualitou. 

Ve své práci hovoří o třech skupinách pacientek s mentální bulimií. 70 % pacientek 

vnímají jako neurotické, 20 %jako pacientky s hraničními rysy a zbylých 10 %jako 

pacientky s premorbidní epilepsií. U pacientek s hraničními rysy popisují jejich 

emocionální mělkost, hysterické rysy a manipulativnost ve vztahu k jídlu, alkoholu i 

k drogám, které zneužívají. Vlivem stresu náhle a zprudka zahájené fáze přejídání, 

nekontrolovaného pití a užívání drog jsou střídány fázemi, kdy mají pacientky jídlo i 

pití pod kontrolou. U těchto pacientek, které impulsivně přechází z jedné fáze do druhé, 

pozorují autoři i přechodné fáze sexuální inhibice střídané sexuální promiskuitou. Jedná 
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se o ztrátu kontroly nad chutí k jídlu, k alkoholu, k drogám, ale i k sexuálnímu pudu. To 

může být důvodem velkého počtu sexuálních partnerů, které tyto pacientky obvykle 

mívají. U skupiny neurotických bulimiček spatřují spíše ostych při projevech vlastní 

sexuality. Bulimie u nich začíná v důsledku ukončení sexuálního vztahu nebo 

v důsledku nepodařených několika krátkých sexuálních vztahů. Neúspěch hodnotí jako 

vlastní selhání, které je podle jejich názoru způsobeno jejich nízkým sebevědomím 

podepřeným subjektivně pociťovanou tělesnou neatraktivitou. 

Dykens a Gerrard (in Wiederman, 1996) porovnáním vysokoškolských studentek 

s bulimickými pacientkami zaznamenali časnější a prudší počátek vážných schůzek, 

líbání a genitálního pettingu. V porovnání s dívkami bez mentální bulimie měly 

bulimičky větší počet chlapců, s kterými měly schůzku, a s kterými se líbaly. Mentální 

bulimičky měly i větší počet dlouhodobějších partnerských vztahů s chlapci. Autoři 

spatřují důvod v osobnostních charakteristikách mentálních bulimiček, které mají často 

hraniční rysy. Tyto rysy jsou typické poruchou seberegulace, chronickými pocity 

prázdnoty a strachem z opuštění. Osobnostními rysy podporujícími impulzivní jednání a 

nestabilní vztahy pak autoři vysvětlují sexuální chování a časté střídání sexuálních 

partnerů. 

4.6. Orgastická schopnost u mentálních bulimiček 

Australská studie Abraham, Bendit, Mason et al. (1985) ukázala několik rozdílů 

v sexuální anamnéze bulimiček (n=20) a dívek z kontrolní skupiny (n=20). Bulimičky 

byly v některých ohledech více sexuálně zkušené a snadněji dosáhly orgasmu při 

masturbaci. Menší schopnost však vykazovaly v dosažení orgasmu při pohlavním styku. 

V kontrolní skupině bylo 71 % žen, které dosahují při pohlavním styku s partnerem 

orgasmu. Ve srovnání s pouhými 37 % orgastickými mentálními bulimičkami tento 

rozdíl vyšel statisticky významně. 

Vaněk, Raboch a Faltus (1996) ) ve svém výzkumu sexuálního vývoje pacientek 

s poruchou příjmu potravy zjistili zajímavé, statisticky významné, poznatky týkající se 

jejich vzrušivosti. Vyhodnocením inventáře vzrušivých podnětů neobjevili žádný 

statisticky významný rozdíl mezi sexuální vzrušivostí, a to ani mezi pacientkami 

s poruchou příjmu potravy a zdravou ženskou populací, ani mezi pacientkami 

s mentální anorexií a pacientkami s mentální bulimií. Výpovědi o sexuální reaktivitě a 
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orgastické schopnosti pacientek s poruchou příjmu potravy tedy nevykazovaly rozdi1y 

od normální populace. 

Zjištění Vaňka, Rabocha a Faltuse podporují autoři Rothschild, Fagan, Woodall a 

Andersen (1991), kteří administrovali hospitalizovaným pacientkám s restriktivní a 

s purgativní anorexií (n=29) a s mentální bulimií (n=13) dotazník Derogatis Sexual 

Functionning Inventory (DSFI). Je zajímavé, že také nenalezli statisticky významný 

rozdi1 mezi sexuálními funkcemi obou skupin pacientek. 

4. 7. Sexuální orientace u mentálních bulimiček 

French, Story, Remafedi et al. (1996) provedli výzkum, který byl založen na 

hypotéze potenciální souvislosti mezi sexuální orientací a nespokojeností s vlastním 

tělem, dietním chováním a výskytem symptomů týkajících se poruchy příjmu potravy. 

V rámci výzkumu bylo osloveno 36 320 studentů, ve věku od 12-20 let. Studenti byli 

osloveni v 86 školách v Minnesotě. Výzkum přinesl tři podsoubory studentů. Podsoubor 

homosexuálů, který byl složen z 81 mužů a 38 žen. Podsoubor bisexuálů, v kterém bylo 

131 mužů a 144 žen. A podsoubor heterosexuálně orientovaných jedinců, a to 212 mužů 

a 182 žen. U homosexuálních mužů výsledky přinesly signifikantní rozdíly oproti 

heterosexuálním. Homosexuální muži vykazovali narušené body image, častější diety, 

časté př~jídání s následným zvracením. Pí;ekvapivé výsledky však přineslo zkoumání 

homosexuálních žen, které se od heterosexuálních signifikantně lišily v pozitivním hody 

image. Další rozdi1y byly spatřeny ve frekvenci držení diet a přejídání, které však 

nenabyly statistické významnosti. 

Potvrzení výsledků předešlé studie přináší Herzog, Newman, Yeh a Warshaw 

(1992), kteří se také výzkumně zabývali vztahem mezi sexuální orientací a 

symptomatikou poruchy příjmu potravy. Ve své studii porovnali 45 vyhraněně 

homosexuálních žen s 64 vyhraněně heterosexuálními. K výzkumu byl použit dotazník, 

který byl autory speciálně vytvořen pro tyto účely. Dotazník sledoval věk, rasu, rodinný 

stav, vzdělání, na současnou váhu i váhu v minulosti, sexuální zkušenosti v minulosti, 

výskyt obav týkajících se váhy a spokojenost s vlastním tělem. Porovnání těchto dvou 

skupin vyšlo statisticky významně. I přesto, že byly homosexuální ženy v průměru 

váhově těžší než heterosexuální, pouze 48 % homosexuálních žen by si přálo snížit 

svoji váhu, oproti 72 % žen heterosexuálních. 55 % heterosexuálních uvedlo, že 

prožívají obavu o svou postavu, což homosexuálních žen uvedlo pouze 36 %. 81 % 
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heterosexuálních žen zároveň prožívají obavy týkající se jejich vzhledu, přičemž tyto 

obavy prožívá pouze 44,4 % homosexuálních. Heterosexuální ženy také skórují v touze 

po štíhlosti. Jako ideální váhu homosexuální ženy uvedly 1,5% pod doporučenou vahou 

pro jejich výšku, zatímco heterosexuální ženy uvedly váhu 10,6 % pod doporučenou 

vahou pro jejich výšku. 

Rozdílný pohled na sexuální orientaci přináší Austin, Ziyadeh, Kahn et al. (2004 ), 

kteří publikovali longitudinální studii se zaměřením na sexuální orientaci u 

adolescentních dívek a chlapců v souvislosti s diagnózou poruchy příjmu potravy. 

Pokládali si otázku potenciálního vlivu sexuální orientace jako rizikového faktoru pro 

vznik poruchy příjmu potravy. Studie se zúčastnilo 10 583 dívek a chlapců ve věku od 

12-17 let. 92 % (n =9220) bylo klasifikováno jako heterosexuální, 5 % (n=500) jako 

převážně heterosexuální, 1 % (n=97) jako homosexuálně orientovaní a 2 % (n=225) 

jako nejistí ve své sexuální orientaci. Ve vztahu k symptomům poruchy příjmu potravy 

bylo zjištěno 14% heterosexuálních dívek, 20% dívek převážně heterosexuálních, 

20 % homosexuálních. Dívky převážně heterosexuální vykazovaly větší znepokojení 

zjejich váhy a vzhledu a byly méně spokojené se svým tělem. Ve srovnání 

s heterosexuálními dívkami udávaly převážně heterosexuální dívky záchvaty přejídání a 

připouštěly použití laxativ a zvracení jako prostředků k udržení váhy. Zajímavé je 

srovnání heterosexuálních dívek s homosexuálními, u kterých je spokojenost s jejich 

tělem nižší a obavy týkající se vzhledu vyšší než u homosexuálních. Jako závěr svého 

zkoumání autoři uvádějí, že u převážně heterosexuálních dívek existuje zvýšené riziko 

vzniku poruchy příjmu potravy. Přínos této studie považujeme za klíčový. Svojí studií 

autoři přinesli pracovní pojem převážně heterosexuální orientace, který jakožto 

diagnostická jednotka pomohl popsat rozdíly v symptomatice poruchy příjmu potravy u 

skupin s rozdílným prožíváním jejich sexuální orientace. 

4.8. Sexuální spokojenost u mentálních bulimiček 

Wiederman, Pryor a Morgan (1996) porovnáním dívek s mentální anorexií 

(n=131) a s mentální bulimií (n=319) získali údaje týkající se jejich sexuální 

spokojenosti. Pozornost studie byla zaměřena na prožívání sexuality pacientek 

v různých obdobích jejich života, to před rozvojem onemocnění poruchou příjmu 

potravy, v období rozvoje onemocnění a v současnosti. Výzkumu se zúčastnily 

pacientky ve věku 11-56 let. Průměrný věk mentálních anorektiček byl 23,16 let, 
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mentálních bulinůček 24,58 let. Mentální bulinůčky svoji sexualitu a zájem o ní 

v obdobích před rozvojem a v době rozvoje onemocnění hodnotí velnů kladně. Mentální 

anorektičky ji hodnotí negativněji ve srovnání s mentálnínů bulinůčkanů. Je zajímavé, 

že současnou spokojenost s vlastní sexualitou mentální bulinůčky hodnotí negativně ve 

srovnání s anorektičkanů, které jsou s vlastní sexualitou spokojené. 

Wiederman a Pryor (1997) prezentují studii, která zkoumá vztah nespokojenosti 

s vlastním tělem a sexualitou. Vzorek byl tvořen pouze mentálnínů bulinůčkanů, 

kterých bylo do výzkumu zařazeno 221. Jednalo se o dívky ve věku 18-52let, průměrný 

věk vzorku byl 25,9 let. Zkoumání se zaměřilo na nespokojenost s vlastním tělem, na 

rané sexuální zkušenosti, koitální debut, masturbační zkušenosti a spokojenost se 

současnou sexuální aktivitou. Výsledky přinesly zajímavá zjištění týkající se dívek, 

které nebyly spokojené se svým sexuálním životem. Dívky s mentální bulinůí 

vykazující vyšší míru nespokojenosti se svým sexuálním životem, statisticky významně 

skórovaly v nespokojenosti se svým tělem. Tím autoři potvrdili hypotézu vzájemné 

souvislosti nepřijetí vlastního těla a nízké spokojenosti při sexuálních aktivitách, kde 

pacientky své tělo potřebují jak k uspokojení sexuálních potřeb partnera, tak 

k uspokojení potřeb vlastních. 

Rothschild, Fagan, Woodall a Andersen (1991) adnůnistrovali hospitalizovaným 

pacientkám s restriktivní a s purgativní anorexií (n = 29) a s mentální bulinůí (n = 13) 

dotazník Derogatis Sexual Functionning Inventory (DSFI). Je zajímavé, že se neukázal 

statisticky významný rozdíl mezi sexuálnínů funkcenů obou skupin pacientek. Ukázala 

se pouze tendence, ne však statistická významnost u pacientek s mentální bulinůí, které 

mají zvýšený sexuální pud a vyšší výskyt sexuálních fantazií oproti bulinůckým i 

restriktivním anorektičkám. Ve srovnání s normou publikovanou dotazníkem DSFI však 

celý soubor pacientek vykazoval snížené sexuální fungování na úrovni prvního 

percentilu. Spokojenost se sexuálním životem byla také hodnocena negativně. Ze všech 

dívek žijících v partnerském sexuálním vztahu, celých 50 % popisovalo svou sexuální 

spokojenost jako velnů nízkou. Nespokojenost se týkala sexuálního života s partnerem a 

pociťované osobní nespokojenosti se sebou jako sexuálním partnerem. Je však 

zajímavé, že i přes snížené sexuální fungování a nízkou sexuální spokojenost tyto 

pacientky vykazují sexuální aktivity na 20 percentilu v porovnání s normální populací. 

Jedná se o frekvenci pohlavních styků a masturbace, líbání, pettingu a množství 

sexuálních fantazií. 
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Allerdissen, Florin a Rost (in Wiederman, 1986) se zamýšlí nad důvodem 

současně se vyskytujícího praktikování sexuálních aktivit a sexuální nespokojenosti 

pacientek s mentální bulimií a dochází k závěru, že důvodem mohou být hraniční rysy 

těchto pacientek. Poruchy seberegulace, pocity chronické prázdnoty a strach z opuštění 

v nich vyvolává zvyšující se pocit tlaku žít a fungovat sexuálně. Jejich zapojení se do 

sexuálních aktivit s partnerem však neznamená spokojenost s jejich sexuálním životem. 

Svým chováním se spíše snaží dosáhnout emocionálního spojení, než vlastního 

sexuálního uspokojení. Mentální bulimičky užívají sexuálních aktivit instrumentálně, 

jako prostředek k získání schválení a uznání od muže, naplnění jejich romantických 

očekávání od muže a zajišťují si tím existenci jejich partnerského vztahu. 

4.9. Sexuální zneužití u mentálních bulimiček 

Údaje týkající se pohlavního zneužívání u dívek s poruchou příjmu potravy jsou 

velice nejasné. Existuje mnoho studií, které se zabývají tímto tématem, a každá z nich 

dosahuje rozdílných výsledků. Ve výzkumech týkajících se zneužívání je důležité 

zohlednit více ovlivňujících aspektů a faktorů. Jedním z nich je závažnost, délka 

zneužívání a hodnocení zážitku samotnou obětí. Na výsledky jednotlivých výzkumů je 

proto nutné hledět i z hlediska metody zjišťování pohlavního zneužití v anamnéze. 

Rozdíly jsou způsobené také odlišným pojmovým vymezením sexuálního zneužití u 

jednotlivých autorů. 

V Čechách se tématem sexuálního zneužívání zabývali Vaněk, Raboch a Faltus 

(1996), kteří na 1.LF UK provedli výzkum týkající se sexuálního zneužití v dětství u 

dívek, které byly hospitalizovány na speciální jednotce pro poruchy příjmu potravy. 

Vzorek byl tvořen 27 pacientkami, z toho bylo 13 anorektiček a 14 bulimiček. 

Průměrný věk u mentálních anorektiček byl 20 let, u mentálních bulimiček 23 let. 

Sexuální zneužití uvedlo 5 pacientek, a to 2 s mentální anorexií a 3 s mentální bulimií. 

Pachatelem byli vždy muži, a to povětšinou obětem cizí, pouze u jedné dívky šlo o 

strýce. Sexuální obtěžování mělo charakter osahávání, líbání na ústa a tělo, v jednom 

případě šlo o setkání s exhibicionistou. Podrobnější analýza bohužel nebyla provedena, 

proto není možné soudit o statisticky významném rozdílu ve srovnání s normou v České 

republice. 
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Studie týkající se sexuálního zneužívání docházejí k odlišným závěrům. První 

skupina studií, kterou zde uvedu, dochází k signifikantním výsledkům týkajících se 

vyššího výskytu sexuálního zneužití v anamnéze mentálních bulimiček ve srovnání 

s normou. 

Jednu ze studií provedli Tripp a Petrie (2001), kteří se zamčřili na souvislost 

mezi sexuálním zneu'-itf v dětstvf, pocity han hy a viny ve vztahu k vlastnímu tělu, 

nespokojenosti a zavržení vlastního těla a výskytu symptomů poruchy příjmu potravy. 

Studie se zúčastnilo 330 studentek psychologie Large Southwestern University. U 71 % 

studentek byl zaznamenán nechtěný sexuální kontakt. U 178 (60 %) studentek došlo ke 

sexuálnímu zneužití v dětství, a to u 70 (21,2 %) před 14 rokem. Z celkového souboru 

bylo u 25 (7,6 %) kvalifikována porucha příjmu potravy, a to 4 s mentální anorexií, 18 

s mentální bulimií, 3 s nevypuzující mentální bulimií. U 240 (72,7 %) dívek byl 

kvalifikován výskyt symptomatologie typické pro poruchu příjmu potravy a 65 (19,7 %) 

žen bylo asymptomatických. Lze shrnout, že výskyt sexuálního zneužití je signifikantně 

spojen s vyšší úrovní pocitů hanby a viny ve vztahu k vlastnímu tělu, který se následně 

projevuje ve vyšší míře nespokojenosti s vlastním tělem a s pocity hnusu a jeho 

zavržení. U těchto žen se navíc prokázalo spojení s výskytem poruchy přijmu potravy. 

Welche a Fairburn (1996) naopak svým výzkumem potvrzují hypotézu, že 

sexuální zneužití v dětství není rozhodujícím rizikovým faktorem pro vznik mentální 

bulimie. Ve svém výzkumu se zaměřili na dvě zjištění. Zda sexuální či fyzické zneužití 

v dětství zvyšuje riziko v rozvoji mentální bulimie a zda je sexuální zneužití 

specifičtějším rizikovým faktorem podmiňující vznik mentální bulimie než vzniku 

jiných psychiatrických nemocí. Porovnávali 102 mladých žen s mentální bulimií se 204 

ženami zdravými a se 102 ženami s jinou psychiatrickou diagnózou. Na základě 

rozhovoru stanovili výskyt sexuálního či fyzického zneužívání v dětství a analýzou 

dospěli k závěru, že výskyt sexuálního i fyzického zneužívání v dětství byl častější u 

dívek mentální bulimií (35%) než v normální populaci. Ve srovnání s ženami s jinou 

psychiatrickou diagnózou tyto údaje nebyly hodnoceny signifikantně. Závěrem lze říci, 

výskyt sexuálního a fyzického zneužívání v anamnéze se vyskytuje signifikantně častěji 

u mentálních bulimiček než u normální populace, avšak není specifickým rizikovým 

faktorem podmiňující vznik mentální bulimie, ale podmiňuje vznik i jiných 

psychiatrických poruch. 
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V dostupné literatuře však existuje 1 opačný názor, který vyvrací hypotézu 

vyššího výskytu sexuálního zneužití v anamnéze bulinůček ve srovnání s normální 

populací. 

Pope, Mangweth, Negrao at al. (1994) publikovali studii zaměřenou na slanuvení 

prevalence sexuálního zneužití u pacientek s mentální bulinůí ve Spojených státech, 

v Rakousku a v Brazílii. Prcvalcnci sexuálního zneužití v dětství porovnávají s ženami 

z normální populace a popisují rozrl11y ve výskytu psychopatologií u bulinůckých žen 

zneužitých, ve srovnání se ženanů nezneužitýnů. Do výzkumu bylo zařazeno 33 

univerzitních studentek v Bostnu, 25 v Sao Paulu a 33 v Innsbrucku. Všechny ženy 

splňovaly kritéria pro mentální bulinůi uvedená v DSM-ill. Na základě rozhovorů a 

následnou statistickou analýzou autoři neshledali statisticky významný rozdíl ani mezi 

výskytem sexuálního zneužití u dívek s mentální bulinůí a u normální populace, ani ve 

výskytu sexuálního zneužití v rámci těchto tří zemí. V těchto třech zemích autoři 

zaznamenali 24 %-36 %žen, které uvedly sexuální zneužití v anamnéze. Pouze 15 %-

32 % z nich bylo zneužito před rozvojem mentální bulinůe. Výzkum tedy nepotvrdil 

výskyt vyšší četnosti zneužití u mentálních bulinůček v Rakousku, ve Spojených 

státech, ani v Brazílii ve srovnání s normální populací dívek. Dodatečnou analýzou 

autoři porovnali výskyt bulinůckých symptomů u skupiny žen, které vypověděly o 

zneužití před rozvojem mentální bulinůe, se skupinou žen, které uvedly zneužití až po 

rozvoji mentální bulinůe, a zároveň se skupinou žen, které nikdy nebyly zneužity. 

Skupiny byly porovnány z hlediska body mass indexu, maximální frekvence záchvatů 

přejedení, délky období deprese a spokojenosti s vlastním tělem. V rámci statistické 

analýzy pak byla nebo nebyla zahrnuta proměnná "národnost". V žádném z uvedených 

porovnání autoři nenalezli signifikantní rozdíl na hladině významnosti menší než 0,05. 

Výzkum tedy nepotvrdil sexuální zneužití v dětství jako rizikový faktor pro vznik 

mentální bulinůe. 

V souvislosti s výskytem sexuálního zneužití v anamnéze nastává otázka 

následného dopadu této zkušenosti na život těchto žen. 

V Čechách to byli Vaněk, Papežová, Dragonůrecká a Kocourková (200 1 ), kteří 

v rámci Evropské studie COST Action B zmapovali a zanalyzovali data z center, která 

se zabývají onemocněním poruchou příjmu potravy ( Psychiatrická klinika l.LF UK, 
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2.LF UK, LF MU v Brně, LF UP v Olomouci a RIAPS). Z celkového souboru 123 

pacientek jich 25 (20 %) odpovědělo, že zažily nechtěný sexuální kontakt v dětství. Při 

porovnání jejich psychopatologie, stravovacích návyků a osobnostních rysů pomocí 

dotazníku BDI (Bating Disorder Inventory) byla zjištěna statisticky významná odlišnost 

od ostatních pacientek v subškálách nespokojenost s tělem, neefektivnost, nedůvěra 

k lidem a interoceptivní čití. Také výsledky BDI na konci léčby měly tyto pacientky 

horší. Autoři proto vyslovují tvrzení, že pacientky se sexuálních zneužitím v anamnéze 

vykazují závažnější symptomatiku a potřebu intenzivnější a delší terapie. 

V zahraničí se tímto tématem zabývali Matsunaga, Kaye, McConaha et al. (1999), 

kteří hledali rozdíly v psychopatologii u žen s mentální bulimií v závislosti na výskytu 

jejich sexuálního a fyzického zneužití v anamnéze. Soubor tvořený · 44 

diagnostikovanými ženami s mentální bulimií byl rozdělen na dva podsoubory podle 

výskytu sexuální zneužití v anamnéze. Oba soubory byly srovnávány z hlediska výskytu 

psychopatologie, jako je výskyt symptomů mentální bulimie, výskyt afektivních poruch, 

úzkostných poruch a poruch osobnosti. Ze 44 osob bylo 45 % (n=20) sexuálně či 

fyzicko zneužíváno, 5 žen prožilo sexuální i fyzické zneužívání, 1 žena pouze fyzické a 

14 pouze sexuální. Bulimičky zneužívané v dětství vykazovaly signifikantně vyšší skóre 

úzkosti a úzkostnosti měřené dotazníkem State and Trait Anxiety Inventory (STAl). 

Dotazníkem Garnera et al. Bating disorder Inventory (BDI) autoři zjistili signifikantně 

vyšší míru interpersonální nedůvěry, poruchu interoceptivního čití, vyšší úsilí po 

štíhlosti a větší nespokojenost s vlastním tělem. Co se týká výskytu poruch osobnosti, 

ve skupině zneužitých bulimiček byl vyšší výskyt hraničních poruch, avšak tento rozdíl 

nebyl shledán statisticky významný ve srovnání s druhou skupinou bulimiček. U 

skupiny zneužitých byl také potvrzen signifikantní rozdíl v anamnestickém výskytu 

posttraumatické stresové poruchy a závislosti na látce. Autoři svou studií nepotvrzují 

sexuální zneužití jako příčinný faktor vzniku specifické psychopatologie ani vzniku 

mentální bulimie, neboť v souboru byla evidována velká část žen se stejnou 

psychopatologií, které nikdy sexuálně zneužívány nebyly. Autoři mají na mysli možnost 

premorbidní psychopatologie, jako je například slabá sebekontrola nebo nedostatečná 

schopnost rozlišit rizikové chování, která může ovlivnit anamnestický výskyt 

sexuálního zneužití. 

Dalšími výzkumníky byli Lockwood, Lawson a Walter (2004), kteří se tázali po 

vztahu mezi typem zneužívání (sexuální, fyzické a emoční) v dětství a kompulzivními 

rysy (čištění, kontrolování) žen s poruchou příjmu potravy. Studie se zúčastnilo 62 žen 
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splňující diagnostická kritéria pro poruchu příjmu potravy dle DSM-ill, a to 14 (22,6 %) 

pro restriktivní mentální anorexii, 8 (12,9 %) pro vypuzující mentální anorexii, 21 

(33,9 %) pro mentální bulimii a 19 (30,6 %) pro psychogenní poruchu přejídání. 

Jednoznačný vztah se ukázal u žen, které byly sexuálně zneužity v dětství. Kompulzivní 

rysy chování, které se u nich statisticky významně potvrdily, se týkají kompulzivních 

rituálů čištění. 

Bulík, Prescott a Kendlner (2001) se zaměřili na hledání vztahu mezi specifickými 

aspekty sexuálního zneužití v dětství a následným rozvojem specifické psychiatrické 

nemoci. Hledáním vztahu mezi aspekty sexuálního zneužití a depresivitou, 

generalizovanou úzkostnou poruchou, mentální bulimií, panickou poruchou a závislostí 

na alkoholu a drogách vyvodili určité aspekty sexuálního zneužití, které se ukázaly jako 

predikující pro následný vznik psychiatrické nemoci. Zvýšené riziko pozdějšího vzniku 

nemoci bylo asociováno s případy, kde došlo k pokusu či k dokončenému nechtěnému 

pohlavnímu styku, kde bylo použito násilí a výhružek při sexuálním zneužití, kde byl 

zneuživatel příbuzný oběti, kde bylo zvýšené emoční zranění oběti v okamžiku zneužití, 

a v případech, kde se oběť setkala s negativní reakcí člověka, kterému se se zneužitím 

svěřila. Ačkoliv autoři hovoří o rizikových aspektech sexuálního zneužití pro vznik 

psychiatrického onemocnění, nenalezli spojení mezi specifickým aspektem zneužití a 

specifickým ohrožením určitou konkrétní psychiatrickou nemocí. 

4.10. Partnerské vztahy u mentálních bulimiček 

Hall a Cohn (2003) hovoří o bulimii jako o poruše vztahů, protože tato nemoc do 

značné míry narušuje normální, zdravé vztahy. Lidé, kteří onemocní bulimií, se 

postupně stahují ze vztahů a jediný vztah, který jim zůstává, je nakonec pouze vztah 

kjídlu. Jedná se však spíše o chorobnou posedlost než o vztah. Tato posedlost jim 

slouží primárně jako nástroj ochrany, který zajišťuje, že se nebudou opakovat vztahová 

zranění z minulosti. Mnohé dívky nemocné mentální bulimií byly v dětství sexuálně a 

fyzicky týrané, citově ponižované a zanedbávané. Mnohé z nich v rodičovském vztahu 

nezažily potvrzení vlastní hodnoty oceněním jejich kvalit, proto se poruchou příjmu 

jídla chrání před opakováním tohoto zranění, které by mohlo plynout z navázání nových 

důvěrných vztahů. Jejich touha po štíhlosti a tím potřeba potvrzení jejich kvality 

sociálním okolím je dána nenasycením z primární rodiny. Důsledkem je však soupeření 
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mezi ženarrů navzájem, což místo prohlubování vztahů vzájemné lásky a úcty mezi 

pohlavími posiluje sexuální povahu vztahů k mužům. 

Chabrol (2004) popisuje nadměrné obavy mentálních bulimiček týkající se jejich 

váhy a vzhledu těla, které v nich probouzí chorobný strach z tloušťky a ze zvýšení jejich 

hmotnosti. Brown, Cash a Lewis (in Chabrol, 2004) ve své komparativní studii zjistili, 

že touha po štíhlosti může korespondovat se sexualitou. Shledali dvě odlišné tendence 

skupiny bulimiček. Jedny si přály být štíhlé a vyhublé, aby jejich tělo nabylo znovu 

prepubertálních rysů, aby bylo nevyspělé a pohlavně indiferentní. Druhá část dívek však 

vypovídala o svém strachu z vlastní neatraktivnosti pro muže. Tato část dívek 

posuzovala svou sexualitu stejně významně jako kontrolní skupina. Tyto bulimičky 

prožívají obavu, že nejsou pro muže atraktivní, že jejich tělo není svůdné, a že nemohou 

být pro muže sexuálně uspokojující. Jejich obavy týkající se vzhledu se tedy promítají i 

do vztahu k partnerovi, s kterým se sexuálně stýkají. 

Lacey a Phil (1982) popisují propojenost onemocnění mentální bulimie s úrovní 

vztahů, které tyto pacientky navazují. Ve své práci hovoří o třech skupinách pacientek 

s mentální bulimií. 70 % pacientek vnímají jako neurotické, 20% jako pacientky 

s hraničními rysy a zbylých 10 %jako pacientky s premorbidní epilepsií. U pacientek 

s hraničními rysy vnímají jejich emocionální mělkost, hysterické rysy a impulzivnost a 

nekontrolovatelnost ve vztahu k jídlu, alkoholu i k drogám, které zneužívají. Vlivem 

stresu náhle a zprudka zahájené fáze přejídání, nekontrolovaného pití a užívání drog 

jsou střídány fázemi, kdy mají pacientky jídlo i pití pod kontrolou. U těchto pacientek, 

které impulsivně přechází z jedné fáze do druhé, pozorují i přechodné fáze sexuální 

inhibice střídané sexuální promiskuitou. Strach těchto pacientek z neschopnosti udržení 

vlastní sebekontroly vytváří partnerské vztahy, které jsou pro ně bezpečné, jisté a to 

v mnoha formách. Vytváří si vztahy k mužům, kteří jsou ženatí nebo nepřipravení a 

neochotní přijmout závazek za jejich vztah. Partner je často závislý na alkoholu, může 

být i homosexuál, nebo bisexuál. Partneři neurotických i hraničních bulimických 

pacientek jsou zároveň popisováni jako osobnostně slabí. Jejich vzájemný vztah má 

proto slabou vnitřní hodnotu, neboť je založen na vlastním sycení a upevňování 

sebevědomí pacientky v kontrastu se svým slabým a na nich závislým partnerem. 

Spokojenost pacientky s takovým vztahem však bývá velmi nízká. Důsledkem jistého, 

bezpečného a nekomplikovaného vztahu s pasivním partnerem ztrácí dlouhodobé 

vztahy pro pacientky smysl a význam. Ponížení a devalvace partnera vede k odmítání 

pocitů závislosti, které ve vztahu s pasivnějším partnerem prožívá. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

Studium odborné literatury, která přichází s odlišnými a často i s protichůdnými 

zjištěními ohledně sexuality a sexuálního chování pacientek mentální bulimií v nás 

posílilo motivaci k vlastnímu výzkumu. Propojenost sexuality a sexuálního chování 

s rozvojem poruchy příjmu potravy se nabízí především z důvodu počátku onemocnění, 

které spadá do adolescence, tedy do období, které je pro dívku z hlediska hledání její 

sexuální role a identity velmi obtížné. Jedná se o období, v němž dochází k akceleraci 

psychosexuálního vývoje v rámci partnerských sexuálních vztahů. Naším výzkumným 

projektem jsme se pokusili popsat sexualitu a sexuální chování těchto žen, které se 

v době výzkumu léčily s onemocněním mentální bulimie. 

1. Cíle výzkumu 

Sexualita je nepopiratelnou součástí života každého člověka. Její vliv na duševní 

život i vliv duševního života na sexualitu člověka je mnohými zkoumán v rámci 

různých výzkumných projektů. Záměr našeho výzkumu bylo kvantitativně zmapovat 

sexuální chování žen nemocných mentální bulimií, které se v době výzkumu s tímto 

onemocněním léčily, byly ve věku 18-29 let a byly občankami České republiky. Náš 

výzkum si nekladl nároky na hlubší pochopení jednotlivých souvislostí v rámci 

sexuálního prožívání a chování žen s mentální bulimií. Snažil se spíše o úvodní 

zmapování sexuality mentálních bulimiček a o srovnání s výsledky žen z obecné 

populace ve stejném věku. Doufáme, že náš výzkum bude sloužit jako výchozí materiál 

pro další zkoumání, které by mohlo přinést podrobnější poznatky týkající se 

jednotlivých tématických podoblastí sexuálního chování. 
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2.Soubor 

Výběrový soubor byl tvořen 38 dívkami, které byly ve věku 18-29 let. Jednotlivé 

popisné charakteristiky souboru jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Soubor žen byl tvořen pacientkami, které se v době výzkumu psychologicky či 

psychiatricky léčily s onemocněním mentální bulimie. Následující tabulka zobrazuje 

jednotlivé typy psychoterapeutické léčby, kterou jednotlivé pacientky v době výzkumu 

podstupovaly. 

Tabulka č. 10: Probíhající léčba 

TYPLECBY POCETZEN* 

Individuální psychoterapie 16 

Rodinná psychoterapie 2 

Hospitalizace na psychiatrii 4 

Stacionář na klinice o 
Skupinové semináře Anabell 15 

Protialkoholní léčebna 3 

Svépomocná skup. Anabell 6 

Celkem odpovědí 4(, 

' o 
*Některé ženy paralelně využívaly v1ce druhu psychoterapeutické péče. 

Následující tabulka uvádí četnosti věkového rozložení v souhom. Nejvíce dívkám 

bylo 24let. Prtiměrný věk souboru byl 23,76 let. 

Tabulka č. 3: Četnosti věkového rozložení 

VEK 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

CETNOST 2 1 3 3 4 2 10 4 1 2 3 3 

Tabulka č. 4: Popisná statistika věkového rozložení 

Aritmetický Směrodatná Medián Modus Minimum Maximum 

průměr odchylka 

23,76 2,98 24 24 18 29 

Co se týká rodinného stavu, většina žen byla svobodných, a to konkrétně 33 žen 

(86,8 % ). Dvě ženy byly vdané (5,3 %) a 3 rozvedené (7 ,9 % ). 
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Z hlediska náboženského vyznání a cítění byla většina souboru složena z 

nevěřících žen. 

Tabulka č. 5: Četnosti náboženského vyznání 

ABSOLUTNIPOCET PROCENTA 

Rímskokatolické vyznání 7 18,4 

Jiné vyznání 1 2,6 

Věří v boha, ale není v žádné 12 31,6 

církvi 

Je nevěřící 18 47,4 

CELKEM 38 100 

Z hlediska vzdělání převažovaly ženy se středoškolským vzděláním ukončeným 

maturitou. 

Tabulka č.6: Četnosti vzdělání 

VZDELANI ABSOLUTNIPOCET PROCENTA 

Základní nevyučena 2 5,3 

Základní vyučena 2 5,3 

Další bez maturity o o 
Vyučena s maturitou o o 
Střední s maturitou 26 68,4 

Vysokoškolské 8 21,1 

CELKEM 38 100 

Z hlediska zaměstnání lze shrnout, že v době výzkumu většina žen studovala. 

Tabulka č. 7: Četnosti současného zaměstnání 

ZAMESTNANI ABSOLUTNIPOCET PROCENTA 

Studentka 22 62,9 

Zaměstnaná 8 22,9 

Podnikatelka o o 
Mateřská 1 2,9 

Důchodkyně o o 
Zena v domácnosti o o 
Nezaměstnaná 4 11,4 

CELKEM 38 100 
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Popis výběrového souboru z hlediska výšky a váhy. Průměrná váha souboru byla 

54,86 kg a průměrná výška 168,59 cm. 

Tabulka č. 8: Váha a výška 

VAHAvkg 

Aritmetický průměr 54,86 

Směrodatná odchylka 9,14 

Medián 55 

Modus 55 

Minimum 38 

Maximum 75 

VYSKA v cm 

Aritmetický průměr 168,59 

Směrodatná odchylka 5,62 

Medián 168 

Modus 173 

Minimum 159 

Maximum 185 
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3. Metoda 

V roce 2003 provedl Sexuologický ústav l.LF UK ve spolupráci s agenturou 

DEMA národní reprezentativní výzkum sexuality, sexuálního chování a sexuálních 

postojů občanů České republiky. Pro účely našeho výzkumného záměru jsme použili 

otázky týkající se sexuálního chování a vytvořili tak zkrácenou verzi dotazníku, kterou 

jsme použili k vyšetření výběrového souboru žen s mentální bulimií. K výzkumu jsme 

tedy použili jeden dotazník, který žena sama vyplnila. Dotazník (viz příloha) obsahoval 

několik okruhů otázek. První část dotazníku obsahovala otázky určené k popisné 

statistice souboru. V rámci zkoumání sexuálního chování jsme použili okruhy otázek 

týkajících se koitálního debutu žen, masturbačních aktivit, partnerských sexuálních 

aktivit, sexuální vzrušivosti žen, počtu sexuálních partnerů, sexuální orientace a celkové 

sexuální spokojenosti. Okruhy otázek jsme pomocí statistických metod porovnali s údaji 

reprezentativního výzkumu agentury DEMA. Údaje obecné populace ve výzkumu 

uvádíme pod označením OP. Porovnávali jsme obecnou pnpuhu:i 7.en z České republiky 

s ženami nemocnými mentální bulimií, které byly ve stejném věkovém rozmezí, a to 

mezi 18.-29. lety. 

Sběr dat probíhal zprostředkovaně přes ošetřujícího psychologa, nebo psychiatra, 

nebo přímým oslovením žen nemocných poruchou příjmu potravy, které se stýkají na 

chatu na speciálně založených webových stránkách určených ženám s touto nemocí. 

Zastoupení jednotlivých typů oslovení zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 9: Způsob kontaktu 

ZPUSOB KONTAKTU POCET OSLOVENYCH POCETZUCASTNENYCH 

www.PPPinfo.cz server Nelze určit 6 

Svépomocná skupina Anabell Nelze určit 6 

Semináře skupinové 20 14 

psychoterapie Anabell 

Psychiatrie Brno-Bohunice 5 4 

Psychiatrie-Plzeň 7 1 

Apolinář protialkoholní 4 4 

Soukromí individuální 8 3 

psychoterapeuti 

CELKEM Nelze určit 38 
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Sběr dat probíhal písemnou nebo elektronickou formou. Dívka vyplnila dotazník 

a poslala ho poštou, nebo emailem na naší adresu. V elektronické podobě jsme vždy 

dívce poslali dotazník v příloze emailu, ona ho zabarvením odpovědí v Microsoft 

Wordu vyplnila a poslala zpět. Sběr dat probíhal anonymně. Dívky z důvodu obav o 

porušení anonymity odmítaly vyplněný dotazník přenechat svému ošetřujícímu lékaři a 

upřednostňovaly anonymní kontakt s námi, a to přes email nebo poštou. 

66 



4. Výsledky 

Statistické zpracování dat jsme provedli s pomocf programí'1 SPSS a Microsoft 

Excel. U kvalitativních kategoriálních jsem použili Chí-kvadrát test, u kvantitativních 

dat T-test. U kvalitativních kategoriálních dat, kde vycházela předpokládaná četnost 

menší než 5, jsme pro vyšší míru přesnosti použili Fischerův test exaktních 

pravděpodobností. Výsledky jednotlivých analýz jsme přehledně popsali ve formě 

tabulek. 

4.1. Koitální debut 

Tabulka č.11: ot. 15 První delší partnerský vztah s mužem (delší než 6 měsíců) jste? 

Již měla 

Počet % 

OP 177 88 

MB 31 81,6 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 1,011, df 1 

Signifkance p= 0,305 

Neměla nikdy N 

počet % počet 

25 12 202 

7 18,6 38 

Tabulka č. 12: ot. 15 V kolika letech jste poprvé měla první partnerský vztah delší 6 měsíců? 

OP 

MB 

T-test 2,126, df 30 

Signifikance p=0,042, p<0,05 

Počet 

N 

176 

31 

Průměrný věk Směrodatná odchylka 

<I> O" 

17,04 2,041 

17,81 2,01 

Tabulka č. 13: ot.l5 Za celých život jste měla takových vztahů? 

OP 

MB 

T-test -2,069, df 29 

Signifikance p=0,048, p<0,05 

Počet 

N 

154 

30 
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Průměrný počet Směrodatná odchylka 

takových vztahů 

<I> O" 

2,60 1,860 

2,17 1,15 



Zkušenost s prvním partnerským vztahem uvedly obě skupiny bez statisticky 

významného rozdílu. Analýzou věku, kdy ženy takový vztah poprvé navázaly se 

prokázala statistická významnost na hladině p<0,05. Ve srovnání s normální populací 

dívky s mentální bulimií partnerský vztah navázaly v pozdějším věku. Při porovnání 

počtu takto navázaných vztahů, dívky z normální populace takových vztahů navázaly 

více než dívky s mentální bulimií, a to na hladině statistické významnosti p<0,05. 

Tabulka č.14: ot.16 Poprvé jste souložila s nějakým mužem? 

Již ano 

počet % 

OP 186 93 

MB 35 94,6 
o , v , 

Fischeru v test exaktmch pravdepodobnosti 

Chí-kvadrát 0,199, df 1 

Signifkance p=1,000 

Nikdy 

počet % 

15 7 

2 5,4 

Tabulka č. 15: ot. 16 V kolika letech jste poprvé souložila? 

OP 

MB 

T-test 1,876, df34 

Signifikance p= 0,069 

Počet 

N 

185 

35 

Průměrný věk první 

soulože 

<I> 

17,01 

17,57 

N 

počet 

201 

37 

Směrodatná odchylka 

(J 

1,622 

1,7704 

Co se týká zkušenosti s první souloží, nebyl shledán rozdíl mezi oběma soubory. 

Přibližně 94,6 % dívek s bulimií již tuto zkušenost mělo. Z hlediska průměrného věku 

první soulože se oba soubory také nelišily. Průměrný věk první soulože u mentálních 

bulimiček byl 17,57 let. 
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Tabulka č.16: ot. 17 První soulož se uskutečnila z iniciativy? 

Dosud Z mé 

nikdy 

počet % počet 

OP 15 8 15 

MB 2 5,4 3 
, 

Fischerův test exaktních pravděpodobnosti 

Chí-kvadrát 0,784, df 3 

Signifkance p=0,875 

Z inici. Z inici. 

partnera obou 

% počet % Počet % 

8 65 33 105 53 

8,1 10 27 22 59,5 

N 

počet 

116 

37 

K pohlavnímu styku se v 59,5 % rozhodli oba partneři, v 27 % byl uskutečněn na 

základě rozhodnutí partnera a v 8,1 % byl uskutečněn na základě rozhodnutí dívky 

s mentální bulimií. Tyto výsledky se statisticky nelišily od normy. 

Tabulka č.17: ot.l8 První pohlavní styk jste uskutečnila? 

S náhodným 

partnerem 

počet 

OP 33 

MB 9 

Chí-kvadrát 1,482, df 1 

Signifkance p= 0,224 

% 

18 

25,7 

Se stálým 

partnerem 

počet % 

152 82 

26 74,3 

N 

počet 

185 

35 

U obou skupin byl pohlavní styk uskutečněn se stálým partnerem. U mentálních 

bulimiček to bylo celých 74,3 % dívek, což není ve srovnání s normou statisticky 

významné. 

Tabulka č. 18: ot. 18 Po kolika měsících známosti jste uskutečnila první pohlavní styk? 

OP 

MB 

T-test -0,252, df 25 

Signifikance p=0,803 

Počet 

N 

149 

26 
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Průměrná doba v Směrodatná odchylka 

měsících 

<]) (J 

5,40 5,870 

5,19 4,20 



Mentální bulimičky v průměru po 5,19 měsících známosti uskutečnily s partnerem první 

pohlavní styk, což není ve srovnání s normou statisticky významné. 

Tabulka č.19: ot. 19 Jaký byl pro Vás první pohlavní styk? 

Bolestivý a Nicjsem Příjemný bez Příjemný s 

nepříjemný necítila orgasmu orgasmem 

N 

počet % počet % počet % počet % počet 

OP 63 34 30 

MB 14 40 9 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 3,514, df3 

Signifikance p=0,340 

16 79 43 13 7 

25,7 ll 31,4 1 2,9 

Pro 40 % bulimiček byl první pohlavní styk bolestivý a nepříjemný, pro 25,7 % bez 

prožitku, pro 31,4 % příjemný bez orgasmu a pro 2,9 % příjemný s orgasmem. Tyto 

výsledky nejsou ve srovnání s normou statisticky významné. Obě skupiny se nelišily. 

4.2. Masturbační aktivity 

Tabulka č.20: ot. 20 Poprvé jste onanovala? 

Již ano 

počet % 

OP 137 68 

MB 35 94,6 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 10,896, df 1 

Signifikance p=0,001, p <0,01 

Dosud ne 

Počet % 

64 32 

2 5,4 

Tabulka č. 21: ot.20 V jakém věku jste poprvé onanovala? 

OP 

MB 

T-test -0,271, df 32 

Signifikance p=0,788 

Počet 

N 

135 

33 

Průměrný věk 

<I> 

14,5 

14,3 
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N 

počet 

201 

37 

Směrodatná odchylka 

(J 

3,303 

4,17 

185 

35 



Zkušenost s onanií uvedlo 94,6 % dívek s mentální bulimií, což je statisticky 

signifikantní rozdt1 oproti normě na hladině statistické významnosti p<O,Ol. 

V průměrném věku zahájení masturbačních aktivit se obě skupiny nelišily. 

Tabulka č.22: ot. 21 V současné době onanujete? 

Ano 

počet % 

OP 82 41 

MB 27 73 
v , 

Ftscherův test exaktních pravdepodobnostt 

Chí-kvadrát 12,667, df 1 

Signifkance p= 0,001, p<0,01 

Vůbec ne 

počet % 

117 59 

10 27 

Tabulka č. 23: ot. 21 Jak často v průměru onanujete? 

N 

počet 

199 

37 

Počet V průměru měsíčně Směrodatná odchylka 

OP 

MR 

T-test0,182, df25 

Signifikance p=0,857 

N 

81 

2() 

<I> cr 

8,56 14,150 

R,Rl 6,95 

Zkušenost s onanií v době výzkumu potvrdilo 73 % bulimiček, což je statisticky 

významný rozdíl oproti normě na hladině statistické významnosti p<O,Ol. Ve frekvenci 

onanování se obě skupiny onanujících žen nelišily. 

Ano 

počet 

OP 

MB 

Chí-kvadrát 0,150, df 1 

Signifkance p= 0,698 

115 

29 

Tabulka č.24: ot. 22 První orgasmus při onanii jste zažila? 

Dosud nezažila N 

% počet % počet 

85 20 15 135 

82,9 6 17,1 35 
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Tabulka č. 25: ot. 22 V kolika letech jste poprvé zažila orgasmus při onanii? 

OP 

MB 

T-test -0,575, df28 

Signifikance p=0,570 

Počet 

N 

111 

29 

Průměrný věk orgasmu Směrodatná odchylka 

při onanii 

<D a 

15,91 3,068 

15,38 4,97 

Ve zkušenosti s orgasmem při onanii i v průměrném věku tohoto zážitku se obě skupiny 

žen statisticky nelišily. 82,9% bulimiček tuto zkušenost zažilo, a to v průměrném věku 

15,38let. 

4.3. Partnerské sexuální aktivity 

Tabulka č.26: ot. 23 Máte v současné době partnerský vztah s mužem? 

Mám 

počet % 

OP 152 76 

MR 21 55,3 

Fischerův test exaktních pravdčpodobností 

Chí-kvadrát 6,627, df 1 

SiJ3niflmnc.e p=O,O 1 6, p<0,05 

Nemám N 

počet % počet 

49 24 201 

17 1111,7 38 

Pouze 55,3 % bulinůček mělo v době výzkumu partnerský vzlah, což je oproti normě 

signifikantní na hladině statistické významnosti p<0,05. 44,7 % bulimiček nemělo 

v době výzkumu partnera, ve srovnání s 24 % v normální populaci. 

OP 

MB 

T-test -0,672, df20 

Signifikance p=0,509 

Tabulka č. 27: ot. 23 Jak dlouho trvá váš partnerský vztah? 

Počet Průměrná doba v 

měsících 

N <D 

149 36,80 

21 33,10 
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Směrodatná odchylka 

a 

32,390 

25,26 



V průměrné době trvání partnerského vztahu se obě skupiny žen, které měly v době 

výzkumu partnera, statisticky nelišily. Bulimičky měly vztah v průměrné délce 33,10 

měsíců. 

Tabulka č. 28: ot. 24 Máte v současné době s tímto partnerem pohlavní styky? 

Mám 

počet % 

OP 147 97 

MB 21 100 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 0,711, df 1 

Signifkance 1,000 

Nemám N 

počet % počet 

5 3 152 

o o 21 

Tabulka č. 29: ot. 24 Kolikrát měsíčně máte se svým partnerem pohlavní styky? 

-·· 
OP 

MB 

T-test -0,938, df20 

Signifikance p=0,359 

Počet 

N 

145 

21 

Počet styků za měsíc Směrodatná odchylka 

<I> O" 

10,99 6,144 

8,86 10,42 

Zkušenost s pohlavními styky s partnerem i ve frekvenci těchto pohlavních styků se obě 

skupiny žen statisticky významně nelišily. 

Ot. č.24 Jaké praktiky používáte při sexu s partnerem? 

Tabulka č.30: penis do pochvy 

vždy V polovině a 

více případů 

počet % počet 

OP 147 79 34 

MB 17 60,7 9 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát ll ,569, df 3 

Signifikance p=0,021, p<0,05 

Méně než v 

polovině 

% počet 

18,3 1 

32,1 2 

73 

% 

0,5 

7,1 

nikdy N 

počet % počet 

4 2,2 186 

o o 28 



Zkušenost s technikou penis do pochvy se obě skupiny žen na hladině statistické 

významnosti p<0,05 výrazně lišily. Pouze 60 % bulimiček ji provádělo vždy, 32,1 % 

v polovině a více případů a celých 7,1 % méně než v polovině případů. Celkově ji 

bulimičky používaly méně často než norma. 

Tabulka č. 31 penis do úst 

vždy V polovině a 

více případů 

počet % počet 

OP 27 14,6 45 

MB 4 14,3 9 
o v ' Fischeru v test exaktních pravdepodobnostl 

Chí-kvadrát 5,820, df 3 

Signifikance p=0,081 

Méně než v 

polovině 

% počet 

24,3 71 

32,1 14 

Tabulka č.32 ejakulace do úst 

vždy V polovině a 

vice případů 

počet % počet 

OP 3 1,6 16 

MB o o 2 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 6,449, df 3 

Signifikance p= 0,1117 

Méně než v 

polovině 

% počet 

8,7 44 

7,1 13 

Tabulka č.33 penis do konečníku 

vždy V polovině a 

více případů 

počet % počet 

OP o o 8 

MB o o o 
o ' v ' Fischeru v test exaktmch pravdepodobnostl 

Chí-kvadrát 1,641, df2 

Signifikance p=0,595 

Méně než v 

polovině 

% počet 

4,4 36 

o 7 

74 

nikdy N 

% počet % počet 

38,4 42 22,7 185 

50 1 3,6 28 

nikdy N 

% počet % počet 

24,0 120 65,6 183 

46,4 13 46,4 28 

nikdy N 

% počet % počet 

19,7 139 76 183 

25,9 20 74,1 27 



Tabulka č.34 penis do ruky 

vždy V polovině a 

více případů 

počet % počet 

OP 78 42,4 54 

MB 14 51,9 ll 

Ftscherův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 5,781, df 3 

Signifikance p=0,122 

Méně než v 

polovině 

% počet 

29,3 35 

40,7 2 

Tabulka č.35 penis do jinam 

vždy V polovině a 

více případů 

počet % počet 

OP 6 3,4 ll 

MB 1 3,8 1 
o ' v ' Ftscheruv test exaktmch pravdepodobnostt 

Chí-kvadrát 4,329, df 3 

Signifikance p=0,176 

Méně než v 

polovině 

% počet 

6,2 44 

3,8 2 

Tabulka č.36 ústa na pochvu 

vždy V polovině a 

více případů 

počet % počet 

OP 32 17,4 56 

MB 6 21,4 10 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 2,145, df 3 

Signifikance p= 0,514 

Méně než v 

polovině 

% počet 

30,4 46 

35,7 8 

Tabulka č.37 ústa na konečm'k 

vždy V polovině a 

více případů 

počet % počet 

OP o o 6 

MB o o 1 
v ' Ftscherův test exaktních pravdepodobnostt 

Chí-kvadrát 0,321, df 2 

Signifikance p= 0,744 

Méně než v 

polovině 

% počet 

3,3 25 

3,6 5 

75 

nikdy N 

% počet % Počet 

19 17 9,2 184 

7,4 o o 27 

nikdy N 

% počet % počet 

24,7 117 65,7 177 

7,7 22 84,6 26 

nikdy N 

% počet % počet 

25 50 27,2 184 

28,6 4 14,3 28 

nikdy N 

% počet % počet 

13,9 149 82,8 180 

17,9 22 78,6 28 



Ve frekvenci používání ostatních technik při pohlavním styku s partnerem se obě 

skupiny žen statisticky významně nelišily. 

OP 

MB 

T-test 0,475, df 30 

Signifikance p=0,638 

OP 

MB 

T-test 0,745, df 30 

Signifikance p=0,462 

Tabulka č. 38: ot. 25 Délka milostné předehry v minutách? 

Počet Průměrná doba 

předehry v minutách 

N <!> 

183 17,57 

31 18,87 

Tabulka č. 39: ot. 26 Délka trvání soulože v minutách? 

Počet Průměrná doba soulože 

v minutách 

N <!> 

183 20,49 

31 21,65 

Směrodatná odchylka 

(j 

12,265 

15,26 

Směrodatná odchylka 

(j 

21,423 

8,64 

V délce trvání milostné předehry a v délce trvání soulože se obě skupiny žen statisticky 

významně nelišily. Délka milostné předehry u bulimiček v době výzkumu trvala 

v průměru 18,87 minut, soulož 21,65 minut. 

4.4. Sexuální apetence 

Tabulka č.40: ot. 27 V současné době byste potřebovala pohlavní vybití? 

Potřebovala 

počet 

OP 129 

MB 31 

Chí-kvadrát 6,966, df 1 

Signifikance p=0,008, p<0,01 

% 

65 

86,1 

76 

Nepotřebovala N 

Počet % počet 

69 35 198 

5 13,9 36 



Tabulka č. 41: ot. 27 Kolikrát měsíčně byste potřebovala pohlavní vybití? 

OP 

MB 

T -test 0,408, df 24 

Signifikance p=0,687 

Počet 

N 

126 

25 

Průměrný počet za Směrodatná odchylka 

měsíc 

<I> (J 

11,59 7,571 

12,36 9,44 

V hodnocení vlastní potřeby sexuálního vybití se obě skupiny žen na hladině statistické 

významnosti p<0,01 signifikantně lišily. 86,1% bulinůček by pohlavní vybití 

potřebovalo, oproti pouze 65 % žen z normální populace. V rámci podsouborů žen, 

které by sexuální vybití potřebovaly, se ženy nelišily ve frekvenci svého sexuálního 

vybití. Bulinůčky tuto potřebu v době výzkumu pociťovaly v průměru 12,36 krát 

měsíčně. 

Mám 

počet 

OP 

MB 

Chí-kvadrát 0,017, df 1 

Signifikance p=0,896 

163 

30 

Tabulka č.42 : ot. 28 V současné době máte pohlavní vybití ? 

Nemám N 

% počet % počet 

82 36 18 199 

81,1 7 18,9 37 

Tabulka č. 43: ot. 28 Kolikrát měsíčně máte pohlavní vybití? 

OP 

MB 

T -test -1,206, df 28 

Signifikance p=0,238 

N 

160 

29 

Průměrný počet za 

měsíc 

<I> (J 

11,84 9,500 

9,97 8,37 

Z hlediska výskytu sexuálního vybití, se obě skupiny žen nelišily ani v jejím výskytu 

ani ve frekvenci toho vybití. 81,1 % bulinůček sexuální vybití v době výzkumu mělo, a 

to v průměru 9,97 měsíčně. 
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Tabulka č. 44: ot. 29 Největší sexuální potřebu jste cítila ve věku? 

Počet Průměrný věk Směrodatná odchylka 

OP 

MB 

T-test 1,040, df 33 

Signifikance p=0,306 

N 

190 

34 

<]) cr 

20,07 3,233 

20,71 3,56 

Mentální bulimičky svoji nejvyšší sexuální potřebu cítily v průměru ve věku 20,71 let, 

čímž se nelišily od normy. 

Tabulka č.45: ot. 30 Ve srovnání se svým sexuálním partnerem se považujete za? 

Jsem sex. 

náročnější 

počet 

OP 46 

MB 6 

Chí-kvadrát 1,519, df2 

Signifikance p=0,468 

Jsem 

méně 

náročná 

% počet 

25 62 

26,1 10 

Jsme N 

stejně 

nároční 

% Počet % počet 

33 79 42 187 

43,5 7 30,4 23 

26,1 % bulimiček se považovalo za sexuálně náročnější, 43,5 % za méně náročnou a 

30,4 % se považovalo za stejně náročnou jako její partner. Tyto údaje nebyly statisticky 

významně odlišné od normy. 

4.5. Sexuální vzrušivost 

Tabulka č.46: ot. 31 Sexuálního vzrušení dosahujete především? 

Klitoris Poševní 

vchod 

počet % počet % 

OP 76 40 18 9 

MB 13 37,1 1 2,9 
o ' v ' Fischeru v test exaktmch pravdepodobnosti 

Chí-kvadrát 3,777, df 4 

Signifikance p=0,569 

v Klitoris Necítím 

hloubce i vzrušení 

pochvy pochva 

počet % počet % počet % 

18 9 73 38 5 3 

3 8,6 18 51,4 o o 

78 

N 

počet 

190 

35 



37,1 % bulimiček dosahovalo době výzkumu vzrušení drážděním klitorisu, 2,9 % 

drážděním poševmno vchodu, 8,6% drážděním v hloubce pochvy a 51,4% drážděním 

klitorisu i pochvy. Tyto výsledky nebyly statisticky významně odlišné od normy. 

Již ano 

počet 

OP 166 

MB 8 

Fischer test 

Chí-kvadrát 5,327, df 1 

Signifikance p=0,037, p<0,05 

Tabulka č.47: ot. 32 První orgasmus při souloži jste? 

Dosud ne N 

% počet % počet 

91 17 9 183 

22,9 27 77,1 35 

Pouhých 22,9 % bulimiček zažilo při pohlavním styku s partnerem orgasmus. Tento 

výsledek se na hladině statistické významnosti p<0,05 lišil od žen z normální populace, 

kterých zažilo orgasmus 91 %. 

Tabulka č.48: ot. 32 Kdy jste zažila první orgasmus? 

Při první 

souloži 

počet % 

OP 15 9 

MB 2 7,4 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 0,081, df 1 

Signifikance p=1,000 

Po určité době 

od prvního 

styku 

počet % 

150 91 

25 92,6 

N 

počet 

165 

27 

Srovnáním obou skupin žen, které již orgasmus zažily, nebyl shledán rozdíl mezi 

bulimičkami a normou v době tohoto zážitku. 92,6 % orgastických bulimiček tento 

zážitek mělo po určité době pohlavních styků s partnerem. 
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Tabulka č.49: ot. 33 Jak často dosahujete orgasmus při pohlavním styku s partnerem? 

Nikdy v 
menšině 

případů 

počet % počet % 

OP 13 7 21 ll 

MB 5 14,7 9 26,5 
o , v , 

Fischeru v test exaktmch pravdepodobnostl 

Chí-kvadrát 10,299, df 4 

Signifikance p=0,036, p<0,05 

Asi v Ve Téměř N 

polovině většině vždy 

počet % počet % počet % počet 

35 19 59 31 60 32 188 

6 17,6 5 14,7 9 26,5 34 

Ve frekvenci dosahování orgasmu při pohlavním styku s partnerem se obě skupiny žen 

na hladině statistické významnosti p<0,05 signifikantně lišily. Bulimičky dosahovaly 

orgasmus méně často. Orgasmus "nikdy" dosáhlo 14,7 % bulimiček, "v menšině 

případů" ho dosáhlo 26,5% pacientek s mentální bulimií, "v polovině případů" 17,6 %, 

"ve většině případů" pouhých 14,7% a "téměř vždy" 26,5% bulimiček. 

Tabulka č.50: ot. 34 Jste schopna prožit během jedné soulože více orgasmů? 

Nedosahuj Zpravidla 

i orgasmů 

vůbec 

počet % 

OP 15 8 

MB 8 22,9 
v , 

Fischerův test exaktních pravdepodobnostl 

Chí-kvadrát 6,621 

Signifikance p=0,058 

jeden 

Počet 

100 

16 

Dosahuji 

více 

orgasmů 

% počet 

55 67 

45,7 ll 

Tabulka č. 51: ot. 34 Kolik orgasmů jste zažila nejvíce? 

OP 

MB 

T-test 1,675, df 9 

Signifikance p=0,128 

Počet 

N 

66 

10 

Průměrný počet 

orgasrnůpřijedné 

souloži 

<I> 

3,73 

4,40 

80 

N 

% počet 

37 182 

31,4 35 

Směrodatná odchylka 

O" 

1,997 

1,27 



Ve zkušenosti s více orgasmy i v počtu těchto orgasmů během jedné soulože se obě 

skupiny žen statisticky významně neodlišovaly. 

Tabulka č.52: ot. 35 Předstírala jste někdy při souloži orgasmus? 

Ano, Ano, 

ojediněle často 

počet % počet % 

OP 93 52 9 5 

MB 15 42,9 5 14,3 
o v , 

Fischeru v test exaktních pravdepodobnosb 

Chí-kvadrát 11,695, df3 

Signifikance p=0,014, p<0,05 

Ano, Ne, N 

téměř nikdy 

pokaždé 

počet % počet % počet 

2 1 75 42 179 

3 8,6 12 34,3 35 

Ve frekvenci předstírání orgasmů při souloži s partnerem se obě skupiny žen na hladině 

statistické významnosti p<0,05 signifikantně lišily. Bulimičky orgasmus předstíraly 

častěji, a to pokaždé 8,6 %, často 14,3 %, ojediněle 42,9% a nikdy 34,3% bulimiček. 

Tabulka č. 53 ot. 36 Jaká je délka Vašeho orgasmu při jakékoli sex. aktivitě v sekundách? 

OP 

Mll 

T -test O, 150, Jf31 

Signifikance p=0,882 

---- -

Počet 

N 

177 

32 

Průměrná clélk~ Směrodatná odchylka 

orgasmu v sekundách 

IĎ () 

19,8G 27,886 

20,81 36,01 

Doba pocitového vyvrcholení se u obou skupin žen statisticky významně nelišil. 

4.6. Sexuální dysfunkce 

Tabulka č.54: ot. 37 Trpěla jste někdy ve svém životě sexuální poruchou? 

Zádnou 

Počet 

OP 174 

MB 16 

Chí-kvadrát 31,704, df 1 

Signifikance p=4,4338x10-7
, p<0,01 

% 

86,6 

45,7 

Ano 

počet % 

27 13,4 

19 54,3 

81 

N 

počet 

201 

35 



Zkušenost se sexuální poruchou v anamnéze se na hladině statistické významnosti 

p<O,Ol mentální bulimičky jejím výskytem signifikantně odlišovaly od obecné 

populace. V obecné populaci se ukázalo 13,4 % žen, které v minulosti trpěly sexuální 

dysfunkcí. U mentálních bulimičekjich bylo více, a to 54,3 %. 

Tabulka č.55 Nedostatkem sexuální potřeby a touhy? 

Ano 

počet % 

OP 10 37 

MB ll 57,9 
v 

Fischerův test exaktních pravdepodobností 

Chí-kvadrát 1,955, df 1 

Signifikance p= 0,231 

Ne N 

počet % počet 

17 63 27 

8 42,1 19 

Tabulka č.56 Neschopnost dosáhnout orgasmu? 

Ano 

počet % 

OP 6 22,2 

MB ll 57,9 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 6,091, df 1 

Signifikance p=0,028, p<0,05 

Ne N 

počet % počet 

21 77,8 27 

8 42,1 19 

Tabulka č.57 Nadměrnou sexuální potřebou? 

Ano 

počet % 

OP 8 29,6 

MB 1 5,3 
v ' Fischerův test exaktních pravdepodobnostl 

Chí -kvadrát 4,207, df 1 

Signifikance p=0,061 

Ne 

počet 

19 

18 

82 

N 

% počet 

70,4 27 

94,7 19 
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Tabulka č.58 Bolestmi a nepříjemnými pocity při souloži? 

Ano 

počet % 

OP 15 55,6 

MB 8 42,1 
o v ' Ftscheruv test exaktních pravdepodobnostt 

Chí-kvadrát 0,807, df 1 

Signifikance p=0,550 

Ne 

počet 

12 

ll 

Tabulka č. 59 Vaginismem? 

Ano 

počet % 

OP 1 3,7 

MB 3 15,8 
.. u ' v ' hschcruv test cxaktmch pravdcpodobnost.1 

Chf-kvadrát 2,052, df 1 

Signifikance p=0,292 

Ne 

počet 

26 

16 

Tabulka č. 60 Nedostatečným zvlhčením pochvy? 

Ano 

počet % 

OP 15 55,6 

MB 3 15,8 
o v ' Ftscheruv test exaktních pravdepodobnostt 

Chí-kvadrát 7,404, df 1 

Signifikance p=0,013, p<0,05 

Ne 

počet 

12 

16 

% 

44,4 

57,9 

% 

96,3 

84,2 

% 

44,4 

84,2 

N 

počet 

27 

19 

N 

počet 

27 

19 

N 

počet 

27 

19 

V rámci porovnání podskupin žen, které v minulosti trpěly sexuální poruchou, byly 

shledány statisticky významné rozdíly mezi oběma skupinami. Na hladině statistické 

významnosti p<0,05 byl zjištěn rozdíl v četnosti výskytu anorgasmie a nedostatečného 

zvlhčení pochvy při souloži. Anorgasmie se častěji vyskytovala u mentálních bulimiček, 

avšak problémy s nedostatečným zvlhčením pochvy při souloži se v minulosti častěji 

vyskytovaly u obecné populace. Ve výskytu ostatních sexuálních dysfunkcí v minulosti 

se obě podskupiny žen statisticky výrazně nelišily. 
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Tabulka č.61: ot. 38 Trpíte nějakou sexuální poruchou v současné době? 

Zádnou Ano N 

počet % počet % počet 

OP 174 88,8 22 11,2 196 

MB 12 34,3 23 65,7 35 

v v 
Fisherův test exaktních pravdepodobností exaktních pravdepodobností exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 56,241, df 1 

Signifikance p=3,203x10-Il, p<0,01 

Ve výskytu sexuální poruchy v současné době se obě skupiny žen na hladině statistické 

významnosti p<O,Ol signifikantně lišily. 65,7 % bulimiček trpělo v době výzkumu 

sexuální poruchou, oproti ll ,2 % žen z normální populace. 

Tabulka č.62 Nedostatkem sexuální potřeby a touhy? 

Ano 

počet % 

OP R 111,4 

MB 10 43,5 

o ' v ' Fischeru v test exaktmch pravdepodobnosti 

Chí-kvadrát 0,237, df 1 

Signifikance p=0,763 

Ne 

počet 

14 

13 

Tabulka č.63 Neschopnost dosáhnout orgasmus? 

Ano 

počet % 

OP 7 31,8 

MB 9 39,1 

o v 

Fischeru v test exaktních pravdepodobností 

Chí-kvadrát 0,262, df 1 

Signifikance p=0,758 

Ne 

počet 

15 

14 

Tabulka č.64 Nadměrnou sexuální potřebou? 

Ano 

počet % 

OP 2 9,1 

MB 3 
o ' v ' Fischeru v test exaktmch pravdepodobnosti 

Chí-kvadrát 0,178, df 1 

Signifikance p=1,000 

13 

Ne 

počet 

20 

20 

84 

% 

6:1,6 

56,5 

% 

68,2 

60,9 

% 

90,9 

87 

N 

počet 

22 

23 

N 

počet 

22 

23 

N 

počet 

22 

23 



Tabulka č.65 Bolestmi a nepříjemnými pocity při souloži? 

Ano 

počet % 

OP 7 31,8 

MB 4 17,4 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 1,267, df 1 

Signifikance p=0,314 

Ne 

počet 

15 

19 

Tabulka č.66 Vaginismem? 

Ano 

počet % 

OP 2 9,1 

MB 1 4,3 

Ftscherův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 0,407, df 1 

Signifikance p=0,608 

Ne 

počet 

20 

22 

Tabulka č.67 Nedostatečným zvlhčením pochvy? 

Ano 

počet % 

OP 6 27,3 

MB 3 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 1,423, df 1 

Signifikance p=0,284 

13 

Ne 

počet 

16 

20 

% 

68,2 

82,6 

% 

90,9 

95,7 

% 

72,7 

87 

N 

počet 

22 

23 

N 

počet 

22 

23 

N 

počet 

22 

23 

Ve výskytu konkrétních sexuálních poruch v době výzkumu se obě skupiny žen 

statisticky významně nelišily. 
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Tabulka č.68: ot. 39 Pokud trpíte sex.poruchou v současné době, tato porucha u Vás trvá od doby, kdy 

jste zahájila sexuální život? 

Ano 

počet 

OP 6 

MB 9 
v , 

Ftscherův test exaktních pravdepodobnostl 

Chí-kvadrát 3,556, df 1 

Signifikance p=0,090 

% 

29 

60 

Ne, objevila se N 

později 

počet % počet 

15 71 21 

6 40 15 

U 60 % žen s mentální bulimií sexuální porucha trvá od doby, kdy zahájily sexuální 

život. Tento rozdíl se neprokázal na hladině statistické významnosti p<0,05 

signifikantně odlišný. 

Tabulka č. 69: ot. 40 Pokud trpíte sexuální poruchou, tato porucha Vám komplikuje partnerské soužití? 

Nemám 

partnera 

počet % 

OP 3 15 

MB 6 37,5 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 2,4, df 1 

Signifikance p= 0,146 

Komplikuje ho N 

počet % počet 

17 85 20 

10 62,5 16 

Komplikace v partnerském soužití nebyly v souvislosti se sexuální poruchou u obou 

skupin žen statisticky významně odlišné. 

Tabulka č.70: ot.40 Jak hodně tato porucha komplikuje partnerské soužití? 

Velmi Středně 

počet % 

OP 1 5,9 

MB o o 
v 

Ftscherův test exaktních pravdepodobností 

Chí-kvadrát p=6,256, df 2 

Signifikance p=0,026, p<0,05 

počet 

7 

9 

Málo nebo 

vůbec 

% 

41,2 9 52,9 

90 1 19 

86 

N 

počet 

17 

10 



Porovnáním podskupin žen, kterým sexuální porucha komplikovala partnerské soužití, 

byl shledán na hladině statistické významnosti p<0,05 signifikantní rozdíl mezi 

bulimičkami a normou. 90 % bulimiček komplikovala porucha soužití středně, oproti 

52,9 % žen z normální populace, kterým ho komplikovala málo nebo vůbec ne. 

Tabulka č.71: ot.41 Byla jste někdy léčena pro sexuální poruchu? 

Ano 

počet % 

OP o o 
MB 1 2,6 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 0,669, df 1 

Signifikance 1,000 

Ne 

počet % 

25 100 

37 97,4 

N 

počet 

25 

38 

Pouze 1 dívka s mentální bulimií byla léčena na sexuální poruchu, oproti žádné dívce 

z normální populace. Tento rozdíl nebyl shledán statisticky významný. 

4.7. Počty sexuálních partnerů 

Tabulka č.72: ot. 42 Za celý život jste souložila? 

Dosud nikdy 

počet % 

OP 15 7 

MB 3 7,9 

Ftscherův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 0,009, df 1 

Signifikance p=1,000 

Ano 

počet 

186 

35 

N 

% počet 

93 201 

92,1 38 

Zkušenost se souloží se neshledala jako statisticky významně odlišná u obou skupin 

žen. 92,1 % bulimiček již souložilo. 
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Tabulka č. 73: ot. 42 S kolika partnery jste za celý život souložila? 

OP 

MB 

T-test 2,969, df 34 

Signifikance p=0,005, p< 0,01 

Počet 

N 

183 

35 

Průměrný počet Směrodatná odchylka 

partnerů 

<I> O' 

4,67 5,864 

9,17 8,97 

Na hladině statistické významnosti p<O,Ol měly mentální bulimičky více sexuálních 

partnerů oproti normě. Výsledky ukazují v průměru na 9,17 sexuálních partnerů u žen 

s mentální bulimií. Směrodatná odchylka 8,97 ukazuje na větší variační rozpětí v počtu 

partnerů u mentálních bulimiček než u obecné populace. 

OP 

MB 

T -test 0,046, df 27 

Signifikance p=0,964 

Tabulka č. 74: ot. 42 S kolika jste souložila za poslední rok? 

Počet Průměrný počet 

partnerů za poslední rok 

N <I> 

165 1,56 

28 1,57 

Směrodatná odchylka 

O' 

3,149 

1,32 

Tabulka č. 75: ot 42 S kolika jste souložila za posledních 5 let? 

OP 

MB 

T -test 2,640, df 28 

Signifikance p=0,013, p<0,05 

N 

166 

29 

Průměrný počet 

partnerů za posledních 5 

let. 

<I> O' 

2,73 3,083 

5,52 5,69 

Počet sexuálních partnerů za poslední rok se neshledal jako statisticky významně 

odlišný od normy. Za posledních 5 let se odlišnost prokázala. Na hladině statistické 

významnosti p<0,05 měly mentální bulimičky více partnerů. V průměru 5,52 sexuálních 

partnerů, oproti 2,73 u normy. 
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Tabulka č. 76: ot.43 Pohlavní styk s příležitostným partnerem jste? 

Nikdy neměla 

počet 

OP ll5 

MB ll 

Chí-kvadrát 12,902, df 1 

Signifikance p=3,28x10-4
, p<0,01 

Měla 

% počet % 

60 77 40 

30,6 25 69,4 

Tabulka č. 77: ot.43 S kolika partnery jste měla příležitostný styk? 

N 

počet 

192 

36 

Počet Průměrný počet Směrodatná odchylka 

OP 

MB 

T -test 2, 166, df 24 

Signifikance p=0,041, p<0,05 

N 

73 

25 

příležitostných partnerů 

<I> (j 

2,52 2,593 

5,24 6,28 

Tabulka č. 78: ot.43 Počet příležitostných partnerů za poslední 1 rok? 

Počet Průměrný počet Směrodatná odchylka 

příležitostných partnerů 

za poslední 1 rok 

N <I> (j 

OP 20 3,35 8,665 

MB 12 0,667 0,188 

T-test -14,271, df ll 

Signifikance p=1,923x10-8
, p<0,01 

Co se týká příležitostných sexuálních vztahů, mentální bulimičky měly tuto zkušenost. 

Tato zkušenost i celkový průměrný počet partnerů se prokázal jako statisticky 

významně odlišný od normy. Na hladině statistické významnosti p<O,Ol mělo více 

bulimiček zkušenost s příležitostným vztahem, to celých 69,4 %oproti 40% v normě. 

Na hladině statistické významnosti p<0,05 měly bulimičky v průměru 5,24 

příležitostných vztahů. Za posledních rok jich však bylo pouze 0,667, což je na hladině 

statistické významnosti p<O,Ol signifikantně odlišné od normy, která jich za poslední 

rok měla 3,35. 
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Tabulka č.79: ot. 44 Měla jste někdy mimopartnerské (mimomanželské) styky? 

Nikdy 

Počet 

OP 34 

MB 15 

Chí-kvadrát 6,794, df 1 

Signifikance p=0,009, p<0,01 

Měla 

% počet % 

65,4 18 34,6 

44,1 19 55,9 

Tabulka č. 80 :ot. 45 Jak často jste měla mimopartnerské styky? 

Výjimečně Příležitost 

počet % 

OP 14 77,8 

MB 14 73,7 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 0,307, df 2 

Signifikance p=1,000 

ně 

počet 

1 

2 

Casto 

% počet 

5,6 3 

10,5 3 

% 

16,7 

15,8 

N 

počet 

52 

34 

N 

počet 

18 

19 

55,9 % mentálních bulimiček mělo mimopartnerský (mimomanželský) vztah s jiným 

mužem, což se oproti 34,6 % v normální populaci prokázalo na hladině statistické 

významnosti p<O,Ol jako signifikantně odlišné. Frekvence těchto styků se u obou 

skupin neprokázala jako odlišná. 

4.8. Sexuální orientace 

Tabulka č. 81: ot. 46 Měla jste někdy pohlavní styk se ženou? 

Nikdy 

počet % 

OP 180 89 

MB 27 73 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 7,36, df2 

Signifikance p=0,021, p<0,05 

Jednou Vícekrát 

Počet % počet 

15 7 7 

6 16,2 4 

N 

% počet 

3 202 

10,8 37 

10,8 % bulimiček mělo opakovaný pohlavní styk s jinou ženou a 16,2 % mělo tento 

styk jednorázově. Při porovnání obou skupin žen byl shledán na hladině statistické 

významnosti p<0,05 signifikantní rozdíl ve prospěch bulimiček. 
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Tabulka č. 82: ot.46 S kolika partnerkami jste měla opakovaný pohlavní styk ? 

OP 

MB 

T-test 1,074, df 3 

Signifikance p =0,362 

Počet 

N 

7 

4 

Průměrný počet Směrodatná odchylka 

partnerek 

<I> (j 

2 0,000 

6,75 8,8459 

Porovnáním podskupin žen, které měly opakovaný pohlavní styk se ženou, nebyl 

shledán rozdíl v počtu partnerek, které tyto ženy měly. 

Tabulka č. 83 : ot 47 Považujete se za homosexuálku? 

Ano Nejsem si 

počet % 

OP 1 1 

MB o o 
v ' Fischerův test exaktních pravdepodobnostl 

Chí-kvadrát O, 192, df 2 

Signifikance p=1,000 

jista 

počet 

5 

1 

Ne 

% počet 

3 184 

2,8 35 

N 

% počet 

97 190 

97,2 36 

Výskyt homosexuálních žen byl podobný u obou skupin žen, tedy jak u mentálních 

bulimiček, tak u normální populace. 2,8 % bulimiček si nebylo v době výzkumu svou 

orientací jisto, O % se považovalo za homosexuálku a 97,2 % se necítilo být 

homosexuální vůbec. 

Tabulka č. 84: ot. 47 Pokud se považujete za homosexuálku, máte v současnosti partnerský vztah se 

ženou? 

Mám Nemám N 

počet % počet % počet 

OP o o 1 100 2 

MB o o o o o 

Žádná z žen s mentální bulimií neuvedla zda má či nemá partnerský vztah se ženou. 

Pouze 1 ze dvou žen v normální populaci uvedla, že v současnosti žádný partnerský 

vztah nemá. Tyto údaje jsem statisticky nevyhodnocovala. 
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OP 

MB 

' Chí-kvadrat 0,365, df 1 

Signifikance p=0,546 

Tabulka č. 85: ot. 48 Považujete se za bisexuálku? 

Ano Ne 

počet % počet 

27 14 162 

4 10,8 33 

N 

% počet 

86 189 

89,2 37 

10,8 % bulimiček uvedlo, že jsou bisexuální. Tento výskyt oproti 14 % v normální 

populaci nebyl statisticky významný. 

4.9. Sexuální spokojenost 

Tabulka č. 86: ot. 49 Jste se svým sexuálním životem spokojena? 

Ano 

počet 

OP 143 

MB 13 

Chí-kvadrát 24,776, df 1 

Signifikance p=6,439xl0-7
, p<O,Ol 

Ne 

% počet % 

73 53 27 

36,1 23 63,9 

N 

počet 

196 

36 

Porovnáním výsledků týkajících se sexuální spokojenosti byl shledán na hladině 

statistické významnosti p<0,01 signifikantní rozdíl mezi bulimičkami a normální 

populací. 63,9 % bulimiček se cítilo v době výzkumu se svým sexuálních životem 

nespokojeno, oproti 27 % žen z normy. 

Tabulka č. 87: ot. 49 Co konkrétně byste si přála jinak? 

PRANI POCETZEN PROCENTA 
(z 26odpovědí=100%) 

Být více uvolněná, mít méně zábran, cítit se lépe ve 4 15,4 
své postavě 
Castější milování 2 7,7 
Aby mě pohlavní styk nebolel 1 3,8 
Příjemnější dotyky 1 3,8 
Najít si partnera ll 42,3 
Dosáhnout orgasmu 2 7,7 
Více chuti na sex 3 11,5 
Dosáhnout více orgasmů 2 7,7 

CELKOVÝ POČET ODPOVĚDÍ 26 99,9% 

' v ' v ' v v v ' v * Z celkoveho poctu 23 nespokojenych zen na otazku odpovedelo 18 zen. Zeny uvadely svých přání 
několik. Celkový počet odpovědí 26 proto neodpovídá počtu žen, které na otázku odpověděly. Srovnání 
s normou není možné z důvodu absence této otázky ve výzkumu sexuality u OP. 
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Z 23 dívek s mentální bulinůí jich 18 označilo důvod nespokojenosti se svým sexuálním 

životem. Mezi nejfrekventovanější odpovědi patří: 42,3 % bulinůček si toužilo době 

výzkumu najít partnera, 15,4 % si přálo být více uvolněná, mít méně zábran a cítit se 

lépe ve své postavě a ll ,5 % by si přálo mít větší chuť na sex. 

4.10. Sexuální zneužití v dětství 

Tabulka č.88: ot. 50 Byla jste někdy ve svém dětství (do 15let) sexuálně zneužita (obtěžována dospělou 

osobou)? 

Nikdy 

počet % 

OP 179 89 

MB 33 86,8 

Fischerův test exaktních pravděpodobností 

Chí-kvadrát 0,526, df 2 

Signifikance p=0,744 

Ano, 

jednou 

počet 

17 

3 

Ano, N 

opakovaně 

% počet % počet 

8 6 3 202 

7,9 2 5,3 38 

Tabulka č. 89: ot. 50 V kolika letech jste byla sexuálně zneužita? 

OP 

MB 

T-test 1,062, df2 

Signifikance p=0,3399 

Počet 

N 

22 

3 

Průměrný věk Směrodatná odchylka 

<!> (J 

12,73 2,186 

13,67 1,53 

Z hlediska výskytu sexuálního zneužití do 15 let i z hlediska věku, kdy toto zneužití 

nastalo, se nenašel signifikantní rozdíl mezi oběma skupinanů. 
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4.11. Sexuální násilí 

Tabulka č.90: ot. 51 Byla jste někdy k pohlavnímu styku přinucena násilím? 

Nikdy 

Počet % 

OP 182 91 

MB 26 70,3 
o , v , 

F1scheruv test exaktmch pravdepodobnostl 

Chí-kvadrát 16,219, df2 

Signifikance p=O,OOl, p <0,01 

Ano, Ano, 

jednou vícekrát 

počet % počet % 

10 5 8 4 

9 24,3 2 5,4 

Tabulka č. 91: ot. 51 V kolika letech jste byla poprvé přinucena k pohlavnímu styku? 

N 

počet 

199 

37 

Počet Průměrný věk Směrodatná odchylka 

OP 

MB 

T-test -2,057, df 9 

Signifikance p=0,07 

N 

17 

10 

<I> (j 

18,76 3,032 

17,8 1,48 

Z hlediskll výskytu násilného donucení k pohlavnímu styku, byl shledán mezi normou a 

bu1imičkami statisticky významný rozdíl na hladině statistické významnosti p<O,O 1. 

24,3 % bulimiček se s takovou situací setkalo jednou, 5,4 % hulimiček opakovaně. 

Oproti normě se tedy bullmlčky s náslln,ým uuuuctmím k pohlavnímu styku setkávaly 

častěji než obecná populace. Z hlediska průměrného včku, kdy k takové situaci došlo se 

obě skupiny statisticky významně neliší. 

94 



5. Diskuse 

Zkoumání partnerských vztahů a sexuálního chování je obecně velnů složité, 

neboť může být ovlivněno mnoha faktory. Jedná se o osobnostní charakteristiky, 

negativní body image, vztah s partnerem, tělesnou zkušenost, hormonální stav, duševní 

stav, duševní onemocnění, pohlavní zneužití v anamnéze, sexuální výchovu, ale i 

povahové rysy původní rodiny a celkové rodinné prostředí. Při sběru dat však musíme 

brát v úvahu i další úskalí. Zkoumání týkající se sexuality je vždy mnohonásobně 

zatíženo nároky na zajištění bezpečného prostředí a anonynůty pro dotazované. U 

každého výzkumu, který svá data získává sebeposouzením dotazovaného, může dojít 

k záměrnému i nevědomému zkreslení údajů. U výzkumu sexuality je tento problém 

znásoben. Ochota pravdivě vypovídat o intimní oblasti života člověka může být 

nůnimální. Další metodologický problém se týká velikosti zkoumaného vzorku a jeho 

složení. Při menším počtu lidí ve výběrovém souboru snižuji pravděpodobnost 

zaznamenání všech druhů sexuálního chování, včetně jeho vzácnějších forem. Co se 

týká složení výběrového souboru, je vždy ochuzen o výpovědi pacientek, které se 

odmítly výzkumu zúčastnit. Další problém může nastat v nevhodné formulaci otázek 

v uol.aJr.ník.u neho v l.om, :l.e re~pondent ncpnehop( smyslu olúzky. Pntvděpodobnost 

výskytu těchto dvou posledních nežádoucích intervenujících faktorů je snížena díky 

tomu, že ve svém výzkumu používám již ověřený dotazník, který byl opakovaně 

provčřcn v celonárodním výzkumu sexuality a sexuálního chováni v wce 1993, 1998 u 

2003. 

Výzkum sexuality a sexuálního chování jsme uchopili v rámci několika 

tématických oblastí sexuality. Jedná se o koitální debut, masturbační aktivity, partnerské 

sexuální aktivity, sexuální apetenci, praktiky užívané při pohlavním styku, sexuální 

vzrušivost, orgastickou schopnost, sexuální dysfunkce, počty sexuálních partnerů, 

sexuální orientaci, sexuální spokojenost, sexuální zneužití v dětství a sexuální násilí. 

Onemocnění poruchou příjmu potravy se rozvfjí v období adolescence. U 

mentální anorexie hovoří Kocourková (1997) o období střední adolescence. Ve srovnání 

s anorexií se mentální bulinůe rozvíjí později, v období pozdní adolescence nebo rané 

dospělosti. Tato období jsou klíčová z hlediska psychosexuálního vývoje mladých žen, 

proto se mnozí autoři výzkumně zabývají psychosexuálním vývojem žen s poruchou 

příjmu potravy jako možnou intervenující proměnnou v rozvoji tohoto onemocnění. 
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Brown, Cash a Lewis (in Chabrol, 2004) ve své komparativní studii objevili dvě 

skupiny bulimiček. Jedna skupina si přála být štíhlá a vyhublá, aby nabyla 

prepubertálních rysů a působila pohlavně indiferentní a nevyspělá. Druhá skupina 

naopak vypovídala o svém strachu z vlastní neatraktivnosti pro muže, proto se snažila 

zeštíhlet a zalíbit se. Odlišná pojetí v rámci jedné skupiny bulimiček zpozorovali i 

Lacey a Phil (1982), kteří popisují tři "typy" mentálních bulimiček, kterým připisují 

osobnostní specifika spjatá s jejich prožíváním, myšlením i chováním. Hovoří o 

neurotických, hraničních a epileptických pacientkách. U neurotických bulimiček 

shledávají v oblasti sexuality a sexuálního chování spíše ostych. Bulimie u nich začíná 

v důsledku ukončení sexuálního vztahu nebo v důsledku nepodařených několika 

krátkých sexuálních vztahů. Neúspěch hodnotí jako vlastní selhání, které je podle jejich 

názoru způsobeno jejich nízkým sebevědomím podepřeným subjektivně pociťovanou 

tělesnou neatraktivitou. U hraničních bulimiček spatřují spíše impulzivitu a 

nekontrolovatelnost. U těchto pacientek popisují časté střídání fáze útlumu a ztráty 

kontroly. V oblasti sexuality se jedná o fázi sexuální inhibice střídanou sexuální 

promiskuitou. Tyto pacientky mají zkušenost s více sexuálními partnery. V našem 

výzkumu jsme nedefinovali kritérium, podle kterého bychom odlišili osohnost.nf či jiné 

podtypy mentálních bulirniček uvnitř výběrového souboru. Porovnávali jsme celý 

soubor mentálních bulimiček s obecnou populací. Z hlediska psychosexuálního vývoje 

jsme zjišťovali zkušenost s prvním partnerským vzluhem delším 6 mčsíců, zkušenost 

s první souloží a zkušenost s první masturbací. Ve srovnání s obecnou populaci zahájily 

ženy v našem souboru partnerský vztah později. Co se týká zkušenosti s masturbačními 

aktivitami, ve srovnání s obecnou populací bylo v našem souboru bulimiček více žen, 

které tuto zkušenost již mají. Porovnáním průměrného věku při zahájení masturbačních 

aktivit u podskupiny bulimiček a u podskupiny žen z obecné populace, jsme neshledali 

statisticky významný rozdíl. Ve zkušenosti se souloží se obě skupiny nelišily. V obou 

souborech existuje přibližně stejný počet žen, které již měly pohlavní styk. Statisticky 

významný rozdíl se neshledal ani při porovnání průměrného věku, ve kterém pohlavní 

styk ženy poprvé uskutečnily. Z hlediska vyššího počtu bulirniček, které již zahájily 

masturbační aktivity se přikláníme k pojetí autorů, které hovoří o provázanosti 

osobnostních rysů a narušeného sebepojetí těchto žen. Na jedné straně nadměrný 

sexuální pud u bulimiček s hraničními rysy a na druhé straně sexuální ostych a nepřijetí 

vlastního těla v sexuálním kontaktu s partnerem u neurotických bulirniček. U obou typů 

bulimických pacientek mohly být zmíněné kvality důvodem využívání samostatné 
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sexuální aktivity k uspokojení sexuálního pudu. Jako důvod pozdějšího věku, ve kterém 

bulimičky poprvé prožily partnerský vztah delší 6 měsíců, shledáváme v symptomatice 

onemocnění a v osobnosti mentálních bulimiček. Papežovou (2003) zmiňovaný 

perfekcionizmus kladený na sebe i na partnera, závislost na vedení a potvrzování od 

druhých, zranitelnost, sebekritičnost, úzkostnost, impulzivita a nestálost. Jako podstatné 

pro utváření nestabilních, krátkých a intenzivních partnerských vztahů zmiňuje hraniční 

rysy některých těchto pacientek, které jsou typické střídáním idealizace a 

znehodnocování, poruchou identity a sebehodnocení, poruchou nálad a pocitem 

prázdnoty. 

U masturbačních aktivit byl shledán statisticky významný rozdíl oproti normě. 

Většina bulimiček již měla zkušenost s masturbací a většina bulimiček v době výzkumu 

masturbovala. Oba výsledky vyšly statisticky významně ve srovnání s obecnou 

populací. Zahraniční studie Wiedermana a Pryora (1997) toto tvrzení nepodporují. 

Jejich výsledky týkající se výzkumu na skupině bulimiček prokázaly méně mentálních 

bulimiček, které mají zkušenost s masturbací. Dále bylo v našem výzkumu statisticky 

významným shledáno masturbování v současné době. Ve frekvenci masturbace, ve 

zkušenosti s orgasmem při onanii, a v průměrném věku onanie s vyvrcholením se 

pacientky statisticky významně nelišily od normy. Je však zajímavé, že i přes 

srovnatelnou schopnost dosáhnout orgasmus při masturbaci u bulimiček i u obecné 

populace, bulimičky vyvrcholení při pohlavním styku s partnerem dosahovaly méně 

často. Bulimičky měly schopnost vyvrcholit při samostatném sexuálním dráždění, avšak 

tuto schopnost nemají při sexuálních aktivitách s partnerem. Naše zjištění potvrzuje 

studie Abrahama, Bendita, Masona et al. (1985), kteří potvrzují jak vyšší výskyt 

zkušenosti s orgasmem při masturbaci u bulimických pacientek, tak rozdíly v orgastické 

schopnosti mezi bulimičkami a kontrolní skupinou při pohlavním styku, kdy vyvrcholí 

většina žen obecné populace. Výsledky spjaté s vyšším počtem bulimiček, které v době 

výzkumu masturbovaly, interpretujeme v kontextu vyšší potřeby sexuálního vybití, 

které bulimičky v našem výzkumu ve srovnání s obecnou populací uváděly. Statisticky 

významné výsledky týkající se vyšší potřeby sexuálního vybití a vyššího počtu 

bulimiček, které v době výzkumu masturbovaly potvrzují pojetí následujících autorů. 

Poněšický (1999), který u bulimiček shledává fenomén strachu z vlastní sexuality a 

silného ženství, které se pacientky bojí navenek projevit. Široký (200 1) své pojetí 

ilustruje na přeložení neuspokojeného libida do příjmu potravy, kde jídlem a pitím 

dochází k uspokojení orálně-digestivní popudové sexuální oblasti. Dále Laceyho a Phila 
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(1982), kteří jako možný důvod záchvatů přejídání uvádí snahu potlačit silné sexuální 

puzení. Chabrol (2004) hovoří o sexuální rozkoši, kterou dívky popisují při přejídání. I 

studie Abrahama, Bendita a Masona et al. (1985) přináší zjištění týkající se sexuálního 

libida, které bulimičky v jejich výzkumu pociťovaly jako nadprůměrné. Tato pojetí 

potvrzují naše výsledky o silné potřebě sexuálního vybití, která se však střetává 

s neupokojením při partnerských sexuálních aktivitách. Důvod vyššího počtu 

masturbujících bulimiček v době výzkumu jsme spatřili v nižší schopnosti sexuálního 

uspokojení v kontaktu s partnerem, který může být ovlivněn negativním sebepojetím 

těchto pacientek. Důvodem může být i vyšší počet bulimiček, které v době výzkumu 

neměly partnerský vztah, a z toho důvodu užívaly masturbaci jako náhražkovou 

sexuální aktivitu. Dalším zajímavým, statisticky významným poznatkem, který se 

v našem výzkumu prokázal, je vyšší počet žen s mentální bulimií, které při pohlavním 

styku předstíraly orgasmus. Z našeho pohledu může být důvodem nižší počet bulimiček, 

které při pohlavním styku zažívaly orgasmus. Dalším důvodem mohou být osobnostní 

rysy pacientek, které ze strachu z opuštění předstíraly, že je partner dokáže sexuálně 

uspokojit. 

Z hlediska sexuální orientace se zastoupení homosexuálních a bisexuálních 

bulimických žen statisticky nelišil od obecné populace. V našem výzkumu byl však 

relativně malý počet žen, a pro výzkum týkající se sexuální orientace by bylo lépe 

určovat statistické výsledky z většího souboru žen. I přes toto úskalí naše zjištění 

korespondují se zahraničními studiemi, které u homosexuálních žen nespatřují 

symptomy mentální bulimie. Takovými studiemi jsou French, Story, Remafedi et al. 

(1996) a Herzog, Newman, Yeh a Warshaw (1992). Statisticky významný rozdíl byl 

však potvrzen u zkušenosti s pohlavním stykem s jinou ženou. Tento rozdíl oproti 

normě byl shledán jako statisticky významný. Naše zjištění koresponduje s výsledky 

studie Austin, Ziyadeh, Kahn et al. (2004 ), kteří riziko vzniku poruchy příjmu potravy 

shledali u žen "převážně heterosexuálních". Jako důvod častého výskytu homosexuální 

zkušenosti u bulimických žen, a jejich současné heterosexuální orientace, může být 

ovlivněno i jinými motivy než sexuálními, které mohou mít souvislost s onemocněním 

mentální bulimie. Může to být potřeba emocionálního sycení skrz tělesný kontakt od 

ženské osoby, která jim dokáže dát větší emocionální podporu než muž, hlubší 

prožívání tělesného kontaktu s ženou u bulimiček, které mají zkušenost se zneužitím či 

násilným donucením k pohlavnímu styku mužem, impulzivita a hraniční rysy 

bulimiček, které mohou ovlivnit chuť neplánovaně experimentovat. 
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V rámci pohledu na partnerské a sexuální vztahy mentálních bulimiček jsme 

výzkumně prověřili jejich životní zkušenosti. Ve srovnání s obecnou populací jsme 

prokázali vyšší počet mentálních bulimiček, které v době výzkumu neměly partnerský 

vztah s mužem. Počet partnerských vztahů, které bulimičky za svůj život navázaly byl 

však statisticky významně vyšší než počet vztahů u obecné populace žen. Statisticky 

významně rozdílná se prokázala také zkušenost bulimiček s příležitostným pohlavním 

stykem i s mimopartnerským vztahem. Ve srovnání s normou je vyšší počet bulimiček, 

které měly tuto zkušenost. Z hlediska počtu sexuálních partnerů měly bulimičky vyšší 

počet sexuálních partnerů za celý život, vyšší počet partnerů za posledních 5 let, a vyšší 

počet příležitostných partnerů. Naše zjištění týkající se vyššího počtu partnerských 

vztahů koresponduje s pojetím Dykense a Gerrarda (in Wiederman, 1996), kteří ve 

svém výzkumu také shledali rozdíl mezi bulimičkami a obecnou populací ve vyšším 

počtu partnerských vztahů u bulimiček. Přiklonili jsme se k jejich pojetí, že důvodem 

může být osobnost těchto pacientek. Impulzivní a hraniční rysy podporující nestabilní 

vztahy, které mohou být důvodem častého střídání sexuálních partnerů. Papežovou 

(2003) zmiňovaný perfekcionizmus kladený na sebe i na partnera, závislost na vedení a 

potvrzování od druhých, zranitelnost, sebekritičnost a úzkostnost, mohou být také 

důvodem krátkodobějších partnerských vztahů. žena partnerský vztah potřebuje 

z důvodu její vnitřní silné nejistoty ohledně sebe samé. Snaží se proto zalíbit druhým, 

aby skrz ocenění druhými lidmi zmírnila subjektivní vnímání sebe jako neschopné a 

bezmocné. Partnerské vztahy proto vyhledává a usiluje o ně, avšak z výše zmíněných 

důvodů nemají dlouhé trvání. Z pohledu kvality i kvantity sexuálních kontaktů s muži, 

ve srovnání s obecnou populací má vyšší počet bulimiček zkušenost 

s mimopartnerským i příležitostným pohlavním stykem. Zahraniční studie zabývající se 

počtem sexuálních partnerů u bulimiček hovoří o promiskuitním chování těchto 

pacientek. Vandereycken, Norré (2005) i Schiller, Ward, Merriwether a Caruthers 

(2005) naše výzkumné zjištění potvrzují. Naše výsledky korespondují i s pojetím 

Laceyho a Phila (1982), kteří u bulimiček s hraničními rysy vnímají časté střídání fáze 

sexuální inhibice a sexuální promiskuity. Podle jejich názoru je možným důvodem 

záchvatů přejídání snaha potlačit silné sexuální puzení. Poněšický (1999) shledává 

fenomén strachu z vlastní sexuality a silného ženství, které se pacientky bojí projevit. 

Svou pudovost se tedy snaží potlačovat a kontrolovat. Fáze úplné kontroly je však 

střídána záchvatem nenasycenosti, a to po jídle, po drogách i po sexu. V našem pohledu 

jde o dvojí souvislost. Nepřijetí vlastních potřeb a pudů, které se pacientky snaží 
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potlačit, což následně vede k záchvatovitému nasycení jídlem či promiskuitou. Na druhé 

straně mohou pacientky často vyhledávat sexuální kontakty s muži, aby si skrz sexuální 

uspokojení partnera potvrdily vlastní cenu a hodnotu a skrz tělesnou blízkost potlačily 

vnitřní pocity prázdnoty. Tuto hypotézu klademe v souvislosti s vysokou míru 

nespokojenosti se sexuálním životem. 

Mentální bulimičky v době výzkumu žily pohlavním životem stejně jako normální 

populace, měly první pohlavní styk přibližně ve stejném věku, se svým partnerem 

souložily přibližně stejně často, délka soulože i milostné předehry se nelišila, a 

s výjimkou nižšího výskytu techniky penis do pochvy používaly při pohlavním styku 

stejných praktik jako normální populace. Zároveň však byly výrazně nespokojenější. 

Allerdisen, Florin a Rost (in Wiederman, 1986) dochází k podobnému zjištění. Současně 

se vyskytující praktikování sexuálních aktivit a sexuální nespokojenost. Důvod spatřují 

v hraničním rysech těchto pacientek. Poruchy seberegulace, pocity chronické prázdnoty 

a strach z opuštění v nich vyvolává tlak fungovat sexuálně. Svým chování se snaží spíše 

dosáhnout emocionálního spojení, než sexuálního uspokojení. Podle jejich mínění 

užívají bulimičky aktivit instrumentálně, jako prostředek k získání schválení a uznání 

od muže, naplnění jejich romantických očekávání od muže a zajišťují si tím existenci 

jejich partnerského vztahu. V našem pohledu může být nespokojenost spjata i 

s perfekcionistickými rysy těchto pacientek, které očekávají od sebe i od partnera 

dokonalost, a to v jejich vztahu i v jejich sexualitě. Zklamání a neuspokojení v sexu 

může být důvodem i narušeného sebepojetí, které jim může narušovat prožívání 

intimních kontaktů s partnerem. Pochybnosti o své postavě i o sobě jako sexuální 

partnerce může prožívání sexuálních aktivit s partnerem negativně ovlivňovat. Naši 

hypotézu o souvislosti mezi nespokojeností s vlastním tělem a sexuální nespokojeností 

potvrdili svým výzkumem Wiederman a Pryor (1997). Nespokojenost v sexu může být 

také ovlivněna sexuálním zneužitím v anamnéze, kterou řada autorů shledává u 

diagnózy mentální bulimie. N a rozdíl od autorů Trippa a Petrieho (200 1) a W elche a 

Fairbuma (1996), kteří shledali statisticky významný rozdíl ve výskytu sexuálního 

zneužití u bulimiček ve srovnání s normou, se v našem výzkumu statisticky významný 

rozdíl ve výskytu sexuálního zneužití mezi oběma soubory žen neprokázal. N aše 

zjištění potvrzují výsledky výzkumu Popa, Magwetha, Negraoa et al. (1994), kteří vyšší 

výskyt sexuálního zneužití u bulimiček také neshledali. Souvislost s nespokojeností 

v sexu může být ovlivněna i zkušeností se sexuálním násilím. V našem výzkumu se 

prokázal statisticky významný rozdíl ve výskytu násilného donucení k pohlavnímu 
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styku ve skupině bulinůček ve srovnání s normou. Tento vyšší výskyt sexuálního násilí 

chápeme v souvislosti s poznatky Schillera, W arda, Merriwethera a Caruthersa (2005), 

kteří ve své studii popisují vztah mezi nepřijetím vlastního těla a nízkou sexuální 

asertivitou. Mentální bulinůčky jsou cílovou skupinou, která má problémy s přijetím 

svého tělesného vzhledu, a proto v rámci jejich studie vnímáme souvislost s vyšším 

výskytem násilného donucení k pohlavnímu styku u mentálních bulinůček. Další 

vysvětlení nás napadá v kontextu studie Dykense a Gerrarda (in Wiederman, 1996), 

kteří hovoří o hraničních rysech pacientek, které jsou typické strachem z opuštění. 

V tomto kontextu může být sexuální asertivita bulinůček také potlačena, a to především 

z obavy o ztrátu partnera, kvůli které se raději podřídí jeho přáním. Nespokojenost 

v sexu dále vnímáme v kontextu vyššího výskytu sexuálních poruch u mentálních 

bulinůček. Sexuální poruchou v anamnéze trpělo více bulinůček než žen z obecné 

populace. U konkrétních sexuálních poruch se signifikantně prokázal vyšší výskyt 

anorgasmie a nižší výskyt nedostatečného zvlhčení pochvy ve snwn~ní s obecnou 

populací žen. Sexuální poruchou v době výzkumu trpěl vyšší počet bulinůček ve 

srovnání s obecnou populací. U konkrétních sexuálních poruch v době výzkumu se 

signifikantně neprokázal vyšší výskyt určité poruchy specifické pro mentální bulinůi. 

Ve srovnání s normální populací, která uvedla malou nebo žádnou úroveň komplikací 

ve vztahu v kontextu sexuální poruchy, u skupiny bulinůček byl prokázán vyšší počet 

žen, které uvedly střední úroveň těchto komplikací. Při mapování důvodů 

nespokojenosti se sexuálním životem můžeme rovněž vycházet z odpovědí samotných 

pacientek. Jejich přání, která by zvýšila jejich spokojenost s jejich sexuálním životem se 

týkala především touhy najít si partnera, být více uvolněná, mít méně zábran, cítit se 

lépe ve své postavě a mít více chuti na sex. Jejich odpovědi korespondovaly s naším 

pojetím, které prokazuje problémy v udržení partnerského vztahu a problémy v 

sebepojetí. 

Výsledky zjištěné ve výzkumu sexuality a sexuálního chování mentálních 

bulinůček mají své omezení. Těnůto nedostatky míníme především výběrový soubor, 

který je tvořen nehomogenní skupinou mentálních bulinůček. Jsou jinů pacientky 

hospitalizované na psychiatrii, klientky podstupující individuální psychoterapeutickou 

péči, pacientky podstupující skupinový program i pacientky s duální diagnózou. 

Specifika související s typem zařízení, kde se pacientky léčí a míra závažnosti 

onemocnění mentální bulinůí nebyla v mém výzkumu zohledněna. Další omezení 

spatřujeme ve výskytu mentální anorexie v anamnéze, kterou má jen část pacientek. Na 
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výskyt předcházející fáze mentální anorexie nebyl brán ve výzkumu ohled. Otázky 

týkající se první soulože, první masturbace, prvního partnerského vztahu a výskytu 

sexuální poruchy v minulosti se proto týkají onemocnění poruchy příjmu potravy 

obecně, neboť část pacientek byla v té době nemocná mentální anorexií, a jiná část 

pacientek mentální bulimií. Zkreslení týkající se současného výskytu alkoholové 

závislosti u pacientek s duální diagnózou také nebyl ve výzkumu zohledněn. 

I přes všechna výše zmíněná úskalí, považuji výsledek své práce za přínosný, ·a 

to z důvodu možnosti porovnání výpovědí mentálních bulimiček s obecnou populací. 

Ve svém rozsahu 38 pacientek je můj výzkum jediným pohledem na sexualitu a 

sexuální chování českých mentálních bulimiček, které se v době výzkumu s tímto 

onemocněním léčily. 

Náš výzkum otevírá další otázky. Za užitečné bychom považovali odlišení 

jednotlivých podtypů mentálních bulimiček, a to ve vztahu k výskytu mentální anorexie 

v anamnéze, ve výskytu specifických osobnostních rysů a zkušeností se sexuálním 

zneužitím atd. V tomto ohledu považujeme za přínosnou práci Laceyho a Phila (1982), 

kteří ve svém pojetí vychází z tří odlišných osobnostnfch typů nu::utáluíd1 bulimi~ek. Ve 

vztahu k těmto pojetím prezentují myšlení, prožívání i chování těchto pacientek a ve 

vztahu k nim doporučují odlišný terapeutický přístup. Další možné rozšíření by bylo 

v hlubším popisu prožívání jejich sexuality a sexuálního chování. Výzkumy ukazují, že 

i přes výraznou nespokojenost se sexuálním životem, mentální bulimičky vykazují 

častou sexuální aktivitu se stálým nebo příležitostným partnerem. Zaměřili bychom se 

proto na jejich sexuální fantazie, přání a touhy. Obohacením by bylo též bližší 

prozkoumání sexuální asertivity těchto pacientek, vztah mezi citovými a sexuálními 

potřebami v partnerství a sebeposouzení vlastních kvalit jako vztahové a sexuální 

partnerky. Korelačně bychom prozkoumali vztahy mezi mírou nepřijetí vlastního těla, 

mírou nepřijetí vlastní osobnosti a mírou nepřijetí vlastních sexuálních potřeb ve vztahu 

k sexuálnímu chování a s tím spojeného prožívání těchto aktivit. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce, kterou předkládáme, obsahuje teoretickou i výzkumnou část 

zabývající se tématem sexuality u žen nemocných mentální bulimií. V teoretické části 

nabízíme pohled českých i zahraničních autorů na sexualitu a sexuální chování žen 

s mentální bulimií se zaměřením na sexuální témata, kterým se následně věnujeme ve 

výzkunmé části diplomové práce. V praktické části předkládáme kvantitativně 

zpracovaný přehled popisující sexualitu a sexuální chování se zaměřením na koitální 

debut, masturbační aktivity, partnerské sexuální aktivity, sexuální apetenci, praktiky 

užívané při pohlavním styku, sexuální vzrušivost, orgastickou schopnost, sexuální 

dysfunkce, počty sexuálních partnerů, sexuální orientaci, sexuální spokojenost, sexuální 

zneužití v dětství a sexuální násilí. 

Výsledky našeho výzkumného zkoumání bychom na závěr rádi shrnuli do 

několika bodů, které popisují rozd11y v sexualitě a v sexuálním chování mezi 

mentálními bulimičkami a obecnou populací. 

• Ve srovnání s obecnou populací bulimičky navázaly první partnerský vztah 

v pozdějším věku než obecná populace. 

• Ve srovnání s obecnou populací jsme zaznamenali vyšší počet mentálních 

bulimiček, které v současné době nemají partnerský vztah. 

• Ve srovnání s obecnou populací jsme zaznamenali vyšší počet bulimiček, které 

by potřebovaly sexuální vybití 

• Masturbační aktivity jsou častou formou sexuálního chování mentálních 

bulimiček. Ve srovnání s normou má vyšší počet bulimiček zkušenost 

s masturbací a vyšší počet bulimiček v současné době masturbuje 

• Ve srovnání s obecnou populací mají bulimičky za život více partnerských i 

sexuálních vztahů. Vyšší počet bulimiček má zkušenost s mimopartnerským i 

příležitostným pohlavním stykem. 

• Ve srovnání s obecnou populací existuje vyšší počet bulimiček, které mají 

zkušenost s homosexuálním stykem. 

• Ve srovnání s obecnou populací jsme v našem souboru zaznamenali nižší počet 

bulimiček, které jsou orgastické při pohlavním styku s partnerem. 

• Vyšší počet bulimiček v minulosti trpělo i v současnosti trpí nějakou sexuální 

poruchou. 
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• Ve srovnání s obecnou populací vyšší počet mentálních bulimiček v minulosti 

trpělo anorgasmií 

• Vyšší počet bulimiček při pohlavních aktivitách s partnerem předstírá orgasmus 

• Vyšší počet bulimiček bylo v minulosti k pohlavnímu styku donuceno násilím. 

• Vyšší počet bulimiček je se svým sexuálním životem nespokojeno. 

O sexualitě a sexuálním chování mentálních bulimiček v našem souboru usuzujeme: 

• Mentální bulimičky navázaly první partnerský vztah v pozdějším věku a v době 

výzkumu neměly partnerský vztah, což může být ovlivněno symptomatikou 

onemocnění i osobnostními rysy pacientek. 

• U mentálních bulimiček jsme shledali vyšší potřebu sexuálního vybití, která 

může být příčinou i následkem mentální bulimie, může mít souvislost s 

osobnostními rysy pacientek i se sexuálním zneužitím v anamnéze. 

• U mentálních bulimičekjsem shledali vyšší výskyt zkušenosti s masturbováním 

v minulosti i v dobč výzkumu, které může mít souvislost s vyšší potřebou 

sexuálního vybití, s anorgasmií při sexuálních aktivitách s prutnerem, s orgasmií 

při masturbaci. 

• Mentální bulimičky měly za život více partnerských i sexuálních vztahí1. 

Důvodem mohou být osobnostní rysy pacientek i symptomalika onemocnění. 

• Vyšší počet mentálních bulimiček mělo homosexuální pohlavní styk. Důvodem 

mohou být osobnostní rysy těchto pacientek, sycení specifických potřeb spjatých 

s onemocněním, nejistota ohledně sexuální orientace podepřená zážitkem 

sexuálního zneužití či sexuálního násilí 

• Vyšší počet bulimiček v minulosti i v době výzkumu trpělo nějakou sexuální 

poruchou. Výskyt sexuální dysfunkce v minulosti statisticky významně 

prokázala anorgasmii. Výskyt anorgasmie jako specifické sexuální poruchy v 

době výzkumu se neprokázal jako statisticky významně rozdílný od normy, 

avšak problémy s dosažením orgasmu při souloži má signifikantně více 

bulimiček než žen z obecné populace. Důvodem může být důsledek onemocnění 

anorexií či bulimií v minulosti nebo bulimií v době výzkumu. Dále osobnost 

pacientek, sebepojetí pacientek, nestabilní partnerské vztahy, nejistá sexuální 

orientace, zkušenost se sexuálním násilím a sexuálním zneužitím v minulosti aj. 
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• Vyšší počet bulimiček při pohlavních aktivitách s partnerem předstírá orgasmus. 

Důvodem mohou být osobnostní rysy pacientek, které ze strachu z opuštění 

předstírají, že je partner sexuálně uspokojuje. 

• Vyšší počet bulimiček bylo v minulosti k pohlavnímu styku donuceno násilím. 

Důvodem mohou být osobnostní rysy pacientek a jejich nízká sexuální 

asertivita. 

• Vyšší počet bulimiček je se svým sexuálním životem nespokojeno. Důvodem 

může být důsledek onemocnění anorexií či bulimií v minulosti nebo bulimií v 

době výzkumu. Dále osobnost pacientek, sebepojetí pacientek, nestabilní 

partnerské vztahy, nejistá sexuální orientace, zkušenost se sexuálním násilím a 

sexuálním zneužitím v minulosti aj. 

Domníváme se, že zjištěné výsledky jsou přínosem. Věříme v to z důvodu, že 

výzkum porovnávající sexualitu a sexuální chování dívek nemocných mentální bulimií 

je obohacením pro diagnostiku onemocnění poruchy příjmu potravy i pro 

psychoterapeutickou péči, jejíž těžiště má těsnou souvislost se sexualitou. 

Psychoterapeutická práce s klientkami se těsně dotýká interpersonálních vztahů, a to 

přátelských i sexuálních, které souvisí s negativním osobnostním a tělesným 

sebepojetím těchto pacientek. Z našeho úhlu pohledu je jádrem psychoterapie právě 

přijetí všech aspektů klientky, a to především jejího vzhledu, její osobnosti i sexuality. 

Doufám, že předložený výzkum popisující specifika sexuálního chování dívek 

s mentální bulimií pomůže mnohým dívkám v pochopení sebe samé a jejich vnitřní 

proces vlastního přijetí jim ulehčí. 
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PŘÍLOHA 

Dotazník žena 

NIKAM NEPIŠTE SVÉ JMÉNO ! DOTAZNÍK JE ANONYMNÍ ! NIKDO 
NEBUDE ZNÁT VAŠE ODPOVĚDI, ANI VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ! 
DĚKUJI ZA JEHO PRAVDIVÉ VYPLNĚNÍ. 

1. Kolik je Vám let? (Uveďte číslem) ..................... .let 

2. Jaké je Vaše současné zaměstnání? (Uveďte co nejvýstižněji, tedy i to, zda jste 
studentka, důchodkyně, případně, zda jste nezaměstnaná nebo soukromě podnikáte, 
hospodaříte.) 

3. Váš rodinný stav: 
SVUUUUHÚ ....................... 1 
vdaná ............................. 2 
rozvedená ...................... 3 
vdova ............................. 4 

4. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání: 
základní - nevyučena . .. . . . 1 
základní - vyučena .......... 2 
další bez maturity ............ 3 
vyučena s maturitou ........ 4 
střední s maturitou .......... 5 
vysokoškolské ................. 6 

5. Jaký je Váš vztah k náboženství: 
jste římskokatolického vyznání .............................. 1 
jste jiného vyznání a jakého (vypište) .................... 2 
věříte v Boha, ale nehlásíte se k žádné církvi ......... 3 
jste nevěřící .............................................................. 4 

6. První sňatek jste uskutečnila: 
dosud nikdy ...................... 1 
již ano ............................... 2 a to poprvé ve věku .............. let 

7. Poprvé jste se rozvedla: 
dosud nikdy ...................... 1 
již ano ............................... 2 a to poprvé ve věku .... let po .... Jetém manželství 

8. Kolikrát za celý život jste byla vdaná: ............. (uveďte počet) 
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9. Kolik máte vlastních dětí: .............. (uveďte počet) 

10. S jakým onemocněním se v současné době léčíte? 
mentální anorexie .................. 1 
mentální bulimie .................... 2 

jiné, uveďte prosím jaké .................................... . 

ll. Od kolika let trpíte poruchou příjmu potravy? Od ............ do ........... .let 
a to anorektická fáze (pokud jste v takové fázi byla) od .............. do .......... .let 
a to bulimická fáze (pokud jste v takové fázi byla) od ............... do ......... .let 

12. Jakou máte váhu v kg ........................... kg 

13. Jakou máte výšku v cm ......................... cm 

14. Jakou psychologickou či psychiatrickou léčbu jste podstoupila? 
individuální psychoterapie .... ano ne ........ od ........ do .......... .let 
rodinná terapie ..................... ano ne .............. od ......... do ........... .let 
hospitalizace na psychiatrii ... ano ne ............. od ......... do ........... .let 
stacionář na klinice ............... ano ne ............. od .......... do ........... .let 
jiný typ léčby, a to ................ ano ne .............. od .......... do .......... .let 

uveďte prosím jaký typ léčby, nemusíte uvádět konkrétní zařízení 

15. První delší partnerský vztah s mužem (delší než 6 měsíců) jste: 
dosud neměla . . . . . . . . . 1 
již měla ................... 2 a to poprvé v .......... letech 

za celý život jste měla takových vztahů 
celkem .......... (uveďte číslem) 

16. Poprvé jste souložila s nějakým mužem: 
dosud nikdy ............. 1 
již ano ...................... 2 a to poprvé ve věku ............ let 

17. První soulož se uskutečnila především z iniciativy: 
dosud nikdy ..................... 1 
z mé iniciativy .................. 2 
z iniciativy partnera .......... 3 
z iniciativy obou ............... 4 

18. První pohlavní styk jste uskutečnila: 
s náhodným partnerem .......... 1 
se stálým partnerem .............. 2 a to po .............. měsících známosti 
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19. Jaký byl pro vás první pohlavní styk? 
bolestivý a nepříjemný ............... 1 
nic jsem necítila ......................... 2 
příjemný, ale bez vyvrcholení ..... 3 
příjemný, s vyvrcholením ........... 4 

20. Poprvé jste onanovala (sama se dráždila na přirození): 
dosud nikdy ............ 1 
již ano ..................... 2 a to poprvé ve věku ........... let 

21. V současné době onanujete: 
vůbec ne ................. 1 
ano ......................... 2 a to v průměru ..................... krát měsíčně 

a to s vyvrcholením ................ krát měsíčně 
22. První orgasmus (pocitové vyvrcholení) při onanii: 

jsem dosud nezažila ...... 1 
jsemjiž zažila ................ 2 a to poprvé ve věku ............ let 

23. Máte v současné době stálý partnerský vztah s mužem? 
nemám ....................... 1 
mám ........................... 2 a to v trvání .............. měsíců 

24. Máte v současné době s tímto partnerem pohlavní styky? 
nemám ....................... 1 
mám ........................... 2 a to v průměru ............... krát měsíčně 

Jaké používáte praktiky při sexu s muži? vždy v polovině a méně než v nikdy 
více polovině 

penis do pochvy 1 2 3 4 

penis do úst 1 2 3 4 
ejakulace do úst 1 2 3 4 
penis do konečníku 1 2 3 4 
penis do ruky 1 2 3 4 
penis do jinam 1 2 3 4 
ústa na pochvu 1 2 3 4 
ústa na konečník 1 2 3 4 

25. Délku milostné předehry při styku s partnerem odhadujete v průměru 
na .............. minut (uveďte počet minut) 

26. Dobu trvání soulože s partnerem odhadujete v průměru 
na .............. minut (uveďte počet minut) 

27. V současné době byste potřebovala pohlavní vybití: 
nepotřebovala vůbec . . . . . . . . . . . . . . . 1 
potřebovala .............................. 2 a to měsíčně .............. krát 
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28. V současné době máte pohlavní vybití (z jakéhokoliv zdroje, tedy soulož, onanie 
atd.): 

nemám žádné .......................... 1 
mám ......................................... 2 a to měsíčně ............... krát 

29. Největší sexuální potřebu jste cítila ve věku .............. let 

30. Ve srovnání se svým sexuálním partnerem se považujete za: 
nemám partnera ....................................... 0 
sexuálně náročnější ................................ 1 
sexuálně méně náročnou ....................... 2 
naše sexuální potřeby jsou stejné .......... .3 

31. Sexuálního vzrušení dosahujete především: 
drážděním poštěváčku (klitorisu) ................... 1 
drážděním poševního vchodu ......................... 2 
drážděním v hloubce pochvy .......................... 3 
drážděním klitorisu i pochvy ......................... .4 
necítím žádné sexuální vzrušení .................... .5 

32. První orgasmus (pocitové vyvrcholení) jsem při souloži s mužem zažila: 
dosud nikdy ne .......................... 1 
již ano ....................................... 2 a pokud ano, pak to bylo : 

hned při prvém pohlavním styku . . . . . . 1 
až po určité době od prvého styku .... 2 

33. Jak často dosahujete při pohlavním styku s partnerem vyvrcholení (orgasmu)
lhostejno jestli při souloži, nebo při jiném dráždění: 

nikdy .............................................. 1 
v menšině případů ......................... 2 
asi v polovině ................................. 3 
ve většině případů ......................... 4 
téměř vždy ..................................... 5 

34. Jste schopna prožít během jedné soulože více orgasmů (pocitových vyvrcholení)? 
nedosahuji vůbec orgasmů ............. 1 
zpravidla pouze jeden orgasmus .... 2 
dosahuji více orgasmů .................... 3 nejvíce to bylo ............... krát 

35. Předstírala jste někdy v životě při pohlavním styku orgasmus? 
ano, ojediněle ............... 1 
ano, často ..................... 2 
ano, téměř pokaždé ...... 3 
ne, nikdy ....................... 4 

36. Délku trvání svého pocitového vyvrcholení (orgasmu) při jakékoliv sexuální aktivitě 
odhadujete v průměru na 

.............. vteřin (uveďte počet vteřin) 
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37. Trpěla jste někdy ve svém životě nějakou sexuální poruchou? 
žádnou ....................... 1 
ano ............................. 2, a to: 

nedostatkem sexuální potfeby, touhy 00000000000 

neschopností dosáhnout orgasmu o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

nadměrnou sexuální potfebou o o o. o. o •••• o o ••••• o. o o o o 

bolestmi a ncpříjcmnými pocity při souloži o o 

vaginismem (křečovitým stažením svalstva 
poševního vchodu) oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

nedostatečným zvlhčením pochvy o 000 00000 o 000 00 o o 

jinou poruchou o 00 0000 00 00 0000 0000000000 00 000 00000 o 000 000 000 o o 

Ano Ne 
1 2 
1 2 
I 2 
1 2 

1 2 
1 2 
1 2 

uved'te jakou: o•o•o.L., ••••• o~·····················o·······················o·o······· 

38. Trpíte nějakou sexuální poruchou v současné době? 
žádnou •o•o•o•o•o•••o•o•o···o·· 1 
ano .............................. 2 a to: 

nedostatkem sexuální potfeby, touhy 00000000000 

neschopností dosáhnout orgasmu o 000 000 o o o 00 o o o o o o 

nadměrnou sexuální potfebou o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

bolestmi a nepříjemnými pocity při souloži o o 

vaginismem (křečovitým stažením svalstva 
poševruno vchodu) OOOOOOOOOOOOOoooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

nedostatečným zvlhčením pochvy 00000000000000000 

jinou poruchou o 00 00 00 0000000 000000 O o ooo o o o 00 0000 000000 o 0000 o o 

Ano 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Ne 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

39. Pokud trpíte sexuální poruchou v současné době, tato porucha u vás trvá od doby, 
kdy jste zahájila sexuální život? 

ano oooooooo•o•o•o·o•oo•o•o•o•o•o··o•o••o•o········ 1 
ne, objevila se později .............. o o 0.2 

40. Pokud trpíte sexuální poruchou, tato porucha vám komplikuje partnerské soužití? 
nemám partnera 00 00 00 o o• o• 00 o •• o 1 
komplikuje ho .... o• o• o• o•· •••••••• 2, a to: velmi . •o•o•o··· ••••• o o• o ••••••• o .. o 1 

středně ····o•o•o•o···•oo•o•o······oo 2 
málo nebo vůbec ne ... o• o• o 3 

41. Byla jste někdy v životě léčena pro sexuální poruchu? 
ano .. o.ooooooooooo•o•o•oo•o•o•o•o· 1 
ne o•o•o••o•o•o····o•o············oo 2 

42. Za celý život jste souložila: 
dosud nikdy . 00 00 o o• 00 00 o o• o• o •••• 1 
ano ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 2 a to celkem s o•o••ooo•o•o·· partnery (uveďte počet) 

z toho za poslední rok s ooooooooooooooo•o•oo partnery (uveďte počet) 
z toho za posledních pět let s o•o•o•o•Oooo partnery (uveďte počet) 
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43. Pohlavní styk s příležitostným partnerem (na jednu noc) jste: 
dosud nikdy neměla ...... 1 
měla .............................. 2 a to celkem s ............ partnery (uveďte počet) 

z toho za poslední rok s .............. partnery (uveďte počet) 

44. Měla jste někdy mimopartnerské (mimomanželské) sexuální styky? 
nikdy jsem takové styky neměla ..................................... 1 
měla jsem takové styky .................................................. 2 

45. Mimopartnerské (mimomanželské) styky jste měla 
výjimečně ......................... 2 
příležitostně ..................... .3 
často ................................ 4 

46. Měla jste někdy pohlavní styk se ženou? 
ne, nikdy ...................... 1 
jednou .......................... 2 
opakovaně ..................... 3 a to celkem s ........... partnerkami (uveďte počet) 

47. Považujete se za homosexuálku (lesbičku)? 
ne ................................... 1 
nejsem si jista ................. 2 
ano ................................. 3 pokud ano, trvalý partnerský vztah se ženou 

v současné době: 
máte ............ 1 
nemáte ........ 2 

48. Považujete se za bisexuálku? 
ne ....................... 1 
ano ...................... 2 

49. Jste se svým sexuálním životem spokojena? 
ano ..................... 1 
ne ....................... 2 

pokud ne, co konkrétně byste si přála jinak ....................................................... . 

50. Byla jste někdy ve svém dětství (do 15let) sexuálně zneužita (obtěžována dospělou 
osobou)? 

nikdy nebyla ...................... 1 
byla, a to jednou ................ 2 
byla opakovaně ................. 3 ve věku ........... .let 
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51. Byla jste někdy k pohlavnímu styku přinucena násilím? 
ne ........................ 1 
ano, jednou ......... 2, 
ano, vícekrát ....... 3, a to poprvé ve věku ............... let 

****KONEC**** 

Vyplněný dotazník nepodepisujte a nedávejte nikomu k nahlédnutí. 
Vložte dotazník do obálky, zalepte ji a zajistěte přelepením. 
Vyplnčný dotazník poté pošlete na uvedenou adresu. 

MOC DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ ! ! ! 

117 


