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Abstrakt 
 

Bakalářská práce se zabývá tématem užívání internetu dívkami trpícími poruchami 

příjmu potravy. Je rozdělena na část teoretickou, která čerpá z odborné literaturya která 

seznamuje čtenáře s formami poruch příjmu potravy, s internetem jakožto fenoménem 

současné doby a s ideálem krásy, jejž nám média dennodenně zprostředkovávají, a načást 

praktickou, která představuje realizovaný kvalitativní výzkum. Výzkumné šetření proběhlo 

formou polostrukturovaných rozhovorů s dívkami diagnostikovanými poruchami příjmu 

potravy. Cílem mého projektu bylo zjistit, jak dívky využívají internet ve vztahu ke své 

chorobě. 
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Teoretickáčást 

Úvod 
 

Na úvod své práce bych ráda objasnila, z jakých důvodů jsem se rozhodla zpracovávat právě 

dané téma. 

 

Předmětem mého výzkumu je internet v rukou dívek s diagnózou poruchy příjmu 

potravy. Téma jsem si zvolila proto, že poruchy příjmu potravy představují v naší společnosti 

rozšířený problém, který má mnoho lidí stále tendenci podceňovat s myšlenkou „to se mě 

netýká“ nebo „to se mi nemůže stát“, a to i přesto, že se jedná o téma dle mého názoru 

aktuální, a navzdory faktu, že o něm média hovoří mnohem více než kdykoliv předtím 

(Maloney&Kranzová, 1997,s. 68/69). Opak je bohužel pravdou. Této zrádné a velice 

komplikované nemoci je vystaveno stále větší procento lidí. Na vině je více faktorů, které 

v teoretické části přiblížím, nicméně stěžejním faktorem, kterým se v bakalářské práci 

zabývám,je zesilující tlaknových médií, která pronikají čím dál hlouběji do našich životů a 

která nám zprostředkovávají realitu po svém (Novák, 2010, s. 7). Na mysli mám především 

prezentování štíhlého těla jako něčeho pro život zcela zásadního a intenzivní prezentování 

čím dál hubenějších žen, které jsou interpretovány jako líbivý ideál. I z tohoto důvodu se 

poruchy příjmu potravy týkají především mladých dívek, neboť ty se stávají se svým tělem 

nespokojené. Jako potvrzující příklad lze uvést prof. Krcha, jenž zmiňuje ve své publikaci 

z roku 2002, že 60 % českých středoškolaček není spokojeno se svojí postavou a polovina 

z nich by si přála zhubnout (Krch, 2002, s. 52). Jedním z důvodů realizace této práce je 

potřeba, aby se o tomto problému hovořilo, aby ho vzala společnost na vědomí jako vážné 

riziko, které ohrožuje především mladé dívky.  

Zaměřila jsem se na aspekt internetu, neboť pro mladistvé, kteří, jak níže rozvedu, 

touto nemocí trpí nejvíce, představuje internet každodenní součást života, která má 

především na dospívající nepopiratelný vliv. Buerman upozorňuje na radikální změnu týkající 

se přístupu k médiím obecně. Zatímco zprvu byly technické výdobytky spravovány 

dospělými, dnes se stáváme svědky určitého obratu, kdy se děti samy mění v „odborníky“, 

jež jsou ochotnými rádci v otázce pořizování a fungování přístrojů, ať už se jedná o televizor, 
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nebo počítač. Nicméně tento převrat je citelný obzvláště u komunikačních médií, jako je 

mobilní telefon či internet (Buerman, 2009, s. 37).  

Pokud hovoříme o internetu jako o fenoménu, který se týká zejména mladé generace, 

je to i z toho důvodu, že mladí lidé s internetem vyrůstali, tudíž se jim život bez přístupu na 

internet jeví nepředstavitelný na rozdíl od těch jedinců, kteří část svého života strávili bez 

něj. Americký spisovatel MarcPrensky zcela příhodně nazývá tu část populace, která se do 

„doby internetové“ již narodila, digitálními domorodci (digitalnatives), zatímco zbytek, tedy 

starší generaci, označuje jako digitální přistěhovalce (digitalimmigrants). Pro ty internetový 

svět již není takovou samozřejmostí (Prensky, 2001).Svět online je pro dospívající 

současného moderního světa druhým domovem, kde tráví mnoho času, a to nejenv práci, či 

ve škole, ale i v době svého osobního volna. Představuje prostor pro získávání nepřeberného 

množství informací, ale i doménu poskytující řadu prostředků pro odreagování. Autoři 

Eckertová a Dočekal uvádějí, že mladí lidé již nerozlišují hranici mezi online a offline světem. 

S internetem se seznámili již v brzkém věku, vyrůstali s ním a nyní by bez něj již nemohli 

existovat. S rozmachem mobilních telefonů a přenosného internetu mají zajištěný přístup na 

internet nonstop, a tak ho mohou mít neustále s sebou (Eckertová&Dočekal, 2013, s. 25). 

Jejich tvrzení lze podložit například výzkumem Buermana, který došel k závěru, že ženy 

vyspělých zemí (tedy dalo by se říct naše cílová skupina, neboť ženy, jak později literaturou 

podložím, jsou ohroženy poruchami příjmu potravy více) ve věkové kategorii 21–28 let 

disponují soukromým přístupem na internet v celých 92,3 %. 

Nicméně dostáváme se k otázce, jak vůbec internet souvisí s tematikou poruch příjmu 

potravy. Ačkoliv je determinantů vedoucích k poruchám příjmu potravy mnoho, internet jako 

součást masových médií může být také jedním z tzv. rizikových podpůrných faktorů. Mladší 

generace je tedy k poruchám příjmu potravy náchylnějšítaké i z toho důvodu, že je, jak si níže 

doložíme, více vystavena vlivu internetu, který jí dennodenně mimo jinézprostředkovává 

obraz současného ideálu krásy, jenž je ve dvacátém prvním století až nezdravě vyhublý. 

Internet spolu s dalšími médii prezentuje na kost vyhublé modelky a nejrůznější diety jako 

vzor normálního stravování. Navíc počítačové úpravy fotografií, které jsou dnes zcela běžné 

(všechny známé tváře, zpěvačky, herečky, moderátorky, se nechávají upravovat ve 

photoshopu, aby vypadaly štíhlejší, a tím i na základě soudobého vzoru ideálu krásy 

přitažlivější), vedou k falešným představám a ideálům štíhlosti (Papežová&Hanusová, 2012, 

s. 10). Krch říká, že v dnešní době v takové míře manipulované médii a zjednodušenou 
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představou o dokonalosti, za kterou není třeba platit, není výskyt poruch příjmu potravy 

ničím překvapivým (Krch, 2002, s. 52). Ve svém výzkumu jsem se rozhodla zabývat 

konkrétním médiem – internetem, přičemž mým cílem bylo zjistit, jak dané médium vnímají 

dívky trpící poruchou příjmu potravy v souvislosti se svojí nemocí. 

 

 



 

5 

 

Seznámení s poruchami příjmu potravy 
 

Poruchy příjmu potravy jsou velmi vážným psychickým onemocněním, které populaci 

ohrožuje v čím dál větší míře(Novák, 2010, s.7). Jak Marádová uvádí, i navzdory mnohým 

studiím provedeným v nedávné minulosti, jež potvrzují rizikovost této poruchy, v praxi se 

neustále setkáváme s jejím podceňováním a bagatelizováním. I z tohoto důvodu počet 

nemocných neustále roste (Marádová, 2007, s.5).V  dnešní době se tak především mentální 

anorexie stává velmi rozšířeným problémem, a to zejména mezi dospívajícími dívkami. 

Ačkoliv jsou ohroženi i chlapci či dospělí muži, studie uvádí poměr nemocných mužů vůči 

ženám 1:10 (Papežová &Hanusová, 2012, s.7). Rizikovou skupinu tedy představují dívky, kdy 

dle odhadů odborníků trpí některou z forem poruchy příjmu potravy každá dvacátá v České 

republice. To se rovná až 6% (Švédová &Mičová 2010, s. 3)! Rozhodně se tedy nejedná o 

zanedbatelné číslo. 

Tato psychická porucha může nabývat rozličných podob, avšak všechny mají jedno 

společné. Specificky přehnaný zájem o svůj vzhled a zaměření pozornosti na jídlo a tělesnou 

hmotnost.Samozřejmě, že se každý více či méně zabývá tím, jak vypadá, a stejně tak se 

všichni rádi věnujeme jídlu a pokládáme ho za samozřejmou a důležitou součást života. 

Nicméně jak Maloney a Kranzová ve své knize úderně uvádějí, pro některé z nás se myšlenky 

a starosti spojené s jídlem stanou důležitější než cokoliv jiného. Takový jedinci se potýkají 

s poruchami příjmu potravy (Maloney&Kranzová, 1997, s. 6).  

 Obecně lze tedy konstatovat, že naše stravovací návyky se stávají poruchovými ve 

chvíli, kdy se veškeré dění našeho života začne přizpůsobovat a zároveň podléhat našemu 

jídelnímu chování jako něčemuzcela prioritnímu (Maloney&Kranzová,1997, s. 8). V praxi to 

pro představu vypadá tak, že se straníme společenských oslav, pracovních akcí a všech 

jednotlivých aktivit, které představují potenciální hrozbu v podobě nabízených pokrmů či 

kalorických tekutin. Jedinec v zajetí poruchy příjmu potravy je doslova posedlý snahou co 

nejvíce zhubnout a je ochoten tomuto cíli obětovat cokoliv a kdykoliv (Švédová, 2012, s. 8). 
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V souhrnu lze říci, že ačkoliv poruch příjmu potravy existuje celá řada a vznikají z celé 

škály rozličných vzájemně se doplňujících faktorů, všechny mají jedno společné. Je-lijimi 

člověk sužován, neustále se potýká s myšlenkami na jídlo, tělesnou hmotnost a dietu jako 

takovou (Maloney&Kranzová, 1997, s. 7) 

Mezinárodní klasifikace nemocí 
 

Poruchy příjmu potravy neboli v anglickém znění „eatingdisorders“ se neomezují jen 

na dvě veřejností nejznámější formy - mentální anorexii a mentální bulimii. Mezinárodní 

klasifikace chorob1 z roku 2006 specifikuje hned osm poruch příjmu potravy: mentální 

anorexii (F 50.0), atypickou mentální anorexii (F 50.1), mentální bulimii (F 50.2), atypickou 

mentální bulimii (F50.3), přejídání spojené s jinými psychickými poruchami (F50.4), zvracení 

spojenés jinými psychickými poruchami (F 50.5), jiné poruchy příjmu potravy  

(F 50.8) a poruchy příjmu potravy nespecifikované (F 50.9). Ráda bych rozvedla dvě 

nejdiskutovanější podoby této poruchy - mentální anorexii a mentální bulimii (Novák, 2010, 

s.9). Nejen z toho důvodu, že jsou nejběžnějšími, ale také proto, že participantky, se kterými 

jsem realizovala výzkum, trpí právě jednou z těchto forem, nebo se potýkají s oběma. 

 

F 50.0 Mentální anorexie 

F 50.1 Atypická mentální anorexie 

F 50.2 Mentální bulimie 

F 50.3 Atypická mentální bulimie 

F 50.4 Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami 

F 50.5 Zvracení spojené s jinými psychickými poruchami 

F 50.8 Jiné poruchy příjmu potravy 

F 50.9 Poruchy příjmu potravy nespecifikované 

 

 
 

                                                 
1Mezinárodnístatistickáklasifikacenemocí a přidruženýchzdravotníchproblémů - MKN-10 - je výsledkemrevize, 
jejížpřípravukoordinovalaSvětovázdravotnickáorganizace (WHO) a na které se podílelařadaodborníků, komisí a 
konferencí na mezinárodní i národníúrovni. Na přípravědesátérevize se 
svýmipřipomínkamiodzástupcůodbornýchspolečnostípodílela i Českárepublika (Zdroj: 
http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.htm). 
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Mentální anorexie(AnorexiaNervosa) 
 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) aktualizovaná verze k 1.4 2014 mentální anorexii 

definuje následovně: 

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná úmyslnýmzhubnutím‚ které si pacient 

sám vyvolal a dále je udržuje. Poruchase objevuje nejčastěji u adolescentních dívek a 

mladých žen‚avšak i dospívající chlapci a mladí muži mohou být postiženi‚podobně jako děti 

kolem puberty a starší ženy až do menopauzy.Choroba je spojená se specifickou 

psychopatologií‚ kde strach zeztloustnutí a ochablosti tvaru těla přetrvává jakožto vtíravá‚ 

ovládavá myšlenka‚ takže pacienti usilují o nižší tělesnou váhu.Obvykle je přítomna 

podvýživa, různé potíže se sekundárnímiendokrinními a metabolickými změnami a 

poruchami tělesných funkcí. Příznaky jsou: omezený výběr jídla‚ nadměrná tělesnáčinnost‚ 

vyvolávání zvracení a průjmu a užívání anorektika diuretik2. 

 

Mentální anorexie je velmi závažné psychické onemocnění, kterému jsou vystaveny 

především ženy, a to bez ohledu na rozdíly ve společenském postavení, rase či věku (Krch, 

2002, s. 54). Jedná se o poruchu, kdy pacient odmítá přijímat dostatečné množství potravy ze 

strachu z přibrání na váze. Nemoc většinou začíná zcela nenápadně a nevinně, kdy dívka 

pociťuje radost a příval sebevědomí s prvními shozenými kily. Po čase sa však její zájem o 

tělesnou hmotnost a vzhled stává patologickým, dívka se jídlu vyhýbá čím dál více, až ji začne 

jídlo téměř děsit. Svůj jídelníček redukuje na čím dál menší počet takzvaně „povolených 

potravin“, až nakonec přijímá opravdu minimální počet kalorií za den.  

Jedinci trpící touto poruchou mají o svém těle zkreslené představy, a tak nedokáží 

reálně vidět, jak moc jsou hubení. Zcela neadekvátně hodnotí svoji váhu i jednotlivé tělesné 

proporce.Buermanuvádí: „Anorektici trpí výraznou poruchou vnímání vlastního těla. Často 

tvrdí, že mají nadváhu tvářív tvář jasným důkazům o opaku.“ (Buerman, 2009,s. 82)To 

znamená, že nemocný jedinec se často i přes značnou podvýživu považuje za nedostatečně 

štíhlého, a tak vyvíjí co největší úsilí, aby i nadále hubl. Záměrně tedy přijímá jen velmi 

omezené množství energie a naopak přes značnou únavu, kterou pacienti s mentální anorexií 

                                                 
2Zdroj: http://www.uzis.cz/zpravy/upravena-verze-mkn-10 
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v důsledku redukce přijímaných živin pociťují, se snaží být co nejvíce aktivní, aby výdej 

energie co nejvíce převyšoval příjem (Papežová, 2000, s. 11). 

Zatímco zdravému člověku dobré jídlo a pití, relaxace a odpočinek jako takový, 

sexualita či prostá pasivita přináší potěšení, pro dívku nemocnou mentální anorexií jsou výše 

jmenované jevy zdrojem úzkosti, utrpení a pocitů ohrožení. Únik od daných stěží snášejících 

pocitů hledají v asketickém chování a ve snaze mít vše maximálně pod kontrolou 

(Kocourková, 1997 cit. dle Vágnerové, 2004, s.463). 

 

Vsoučasné době panuje všeobecně rozšířený a výzkumy podložený názor, že 

v posledních 30 letech se případy mentální anorexie drasticky rozrostly (Jane Ogden, 2010, 

s. 213).Maloney a Kranzová uvádí, že ačkoliv se tato psychická porucha před několika 

desetiletími objevovala v podstatě pouze jako teoretický problém rozebíraný v učebnicích a 

psychologických příručkách, zatímco v reálném životě byla vzácná, v dnešní době je jeví 

výskyt bohužel více jak častýa po právu ve společnosti vysoce diskutovaný 

(Maloney&Kranzová, 1997, s. 68/69). Tento fakt byl také stěžejním důvodem mého 

rozhodnutí, zabývat se právě poruchami příjmu potravy. 

 

Mentální anorexie primárně jako problém dívek 
 

Během posledních dvaceti let se mentální anorexie stává stále větší hrozbou 

především pro středoškolské a vysokoškolské studentky.„V průmyslových zemích 

zaznamenáváme v posledních desetiletích trvalý nárůst počtu případů anorexie a bulímie. 

Přes 90 % osob postižených jednou z těchto poruch je ženské pohlaví“, říká Karsten 

(Kartsen,2006, s. 105). 

Ogden ve své knize „Psychology ofeating“ také zdůrazňuje, že drtivou většinu 

nemocných mentální anorexií představují ženy. Jedná se o dlouhá léta potvrzovanou 

zkušenost lékařů. Od dob, kdy tato nemoc začala ohrožovat životy jedinců a kdy začaly být 

extrémní případy hospitalizovány a umísťovány na lůžkové jednotky nemocničních zařízení, 

lékaři čelí tváří v tvář skutečnosti, že nemoc se týká především zástupců ženského pohlaví. 

Toto tvrzení je podpořeno klinickými i komunitními studiemi. Poměr nemocných mužů a žen, 

byl v roce 2010 1:10 (např.Hsu, 1990 cit. dleJane Ogden, s. 216). 
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Jedním z důvodů, proč mentální anorexie postihuje zejména dívky, je biologická 

stavba těla a jeho změny typické pro období puberty a adolescence (vizkap. Příčiny vzniku 

PPP). Morganová, autorka knihy pro náctileté, upozorňuje na stres, který může dítě prožívat 

v důsledku rychlejšího či naopak pomalejšího tělesného vývoje, než je patrné u ostatních 

kamarádů a obecně vrstevníků (Morganová, 2016, s. 71). 

Zatímco chlapci se vytahují do výškya nabírají svalovou hmotu, což je pro ně žádoucí, 

dívky získávají ženské tvary a křivky. Mnohé z nich jsou změnou zaskočeny a mohou vůči ní a 

svému měnícímu se tělu zaujmout odmítavý postoj.Pro chlapce znamená fyzický vývoj 

v období dospívání změny, skrze které se přibližuje k maskulinnímu ideálu. Valnou většinou 

je dospívání vnímáno jako pozitivní, co se tělesné stavby týče. I většina jedinců, kteří měli 

dříve lehkou nadváhu, v důsledku růstu do výšky ztrácí otylé rysy a měníse k obrazu, jenž je 

preferovanější. Pro dívku to představuje pravý opak. Jedná se o odklon od současného, 

všeobecně přijímaného ideálu ženské krásy. Jednoduše řečeno, z útlých drobných dívek se 

stávají ženy s boky a prsy, na což některé z nich nejsou připravené (Tanner, 1987, cit. dle 

Krch, 1999, s. 62).  

 

Dopad mentální anorexie na život a zdraví jedince 
 

Mentální anorexie je velmi nebezpečné psychické onemocnění, které s sebou přináší 

mnohá zdravotní rizika. Nejedná se pouze o celou řadu somatických následků, v nejhorších 

případech může jíti o boj o holý život. Mentální anorexie končí smrtí nejčastěji ze všech 

psychických poruch (Krch, 1999, s.95). Vzhledem k obrovským rizikům, která narušené jídelní 

chování přináší, je velmi důležité včasné zachycení problému, avšak odhalit toto patologické 

chování vůči vlastnímu tělu je někdy velmi problematické. Pro jedince, kteří trpí mentální 

anorexií či jinými formami poruch příjmu potravy je typická vynalézavost, se kterou se dokáží 

všemožně vyhýbat jídlu. Takto nemocní lidé jídlo schovávají všude, kde se dá, nenápadně ho 

vyhazují do odpadkových košů nebo splachují do toalety. Lžou svým blízkým o tom, co za den 

snědli, případně vypili, hledají jakoukoliv záminku, aby se vyhnuli jídlu, které jim bylo 

předloženo. 

Důležitým indexem, který může posloužit k posouzení závažnosti problému, je 

v případě pacientek trpících mentální anorexií váha. Jedinci trpící nemocí vnímají své tělo 
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zkresleně. Neuvědomují si, že jsou již nezdravě vyhublí a strach z přibírání na váze jim 

neumožňuje dostat se na optimální váhu. Pomocným ukazatelem je tzv. BMI, tedy body 

mass index.3 Zdravá dívka by se měla dle BMI pohybovat v rozmezí 20-25 BMI. Pro podváhu 

Světová zdravotnická organizace stanovila hranici 17,5 BMI. Pokud BMI klesne až na 13,5 

BMI, tedy kg/m2, je dívce doporučována hospitalizace (Papežová 2000, str.54). 

 

BMI Váhová kategorie Zdravotní rizika 

pod 18,5 podváha nebezpečí anorexie 

18,5-24,9 normální rozmezí minimální 

25-29,9 nadváha středně vysoká 

30-39,9 obezita vysoká 

40 a více těžká obezita velmi vysoká 
Zdroj: http://info.hubnout.kvalitne.sweb.cz/tabulky.htm 

 

Dívka s vysokou podváhou ztrácí menstruaci, řídnou jí vlasy a snadno se ji tvoří 

modřiny. Trpí zimomřivostí, a to i když setrvává v přetopeném pokoji. Také se ji často 

výrazně zhorší pleť a může se objevovat nadměrné ochlupení. Trápí ji nespavost či 

nejrůznější noční můry. Trpí osteoporózou,ochablostí svalstva, častým následkem mentální 

anorexie je také zácpa (Marádová, 2007, s.13). Výčet zdravotních komplikací je 

nespočetný.Co je všakrelevantní, u vážně nemocných hrozí až v 90 % případů kardiální 

komplikace, které mohou způsobit i smrt v podobě srdeční zástavy (Krch, 1999, s. 96). 

 

Následky poruch příjmu potravy jsou velmi závažné a vypořádat se s nimi zcela, je 

leckdy nemožné. Nezasahují pouze do roviny fyzické. Pokud je dívka léčena včas, je velká 

šance, že za podpory rodiny a blízkých dokáže přibrat na pro život přijatelnou váhu. Nicméně 

nemoc přináší vážné psychické a sociální důsledky, se kterými se žena často vypořádává celý 

život. Dívka ví, že se musí začít normálně stravovat, ale zároveň pociťuje úzkost při každém 

pozřeném soustu. Její nálada přímo závisí na číslu, které jí váha ukazuje. Mohou se objevovat 

deprese a nenávistné myšlenky vůči vlastnímu tělu jsou na denním pořádku (Papežová 

                                                 
3
Váha v kilogramechdělenádruhoumocninouvýškyuvedené v metrech 
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2000,s. 36). Přílišná kontrola v oblasti stravování a upnutí se na číslo, které jí ukazuje váha, 

musí jít při léčbě stranou a dívka se musí vyrovnat s tím, že aby mohla žít, bude muset 

překonat svůj největší strach. Strach z jídla a přibírání na váze. To je pro pacientky, kteří se 

potýkají s poruchou potravy nepředstavitelně těžké. Ve vážných případech se mohou objevit 

i myšlenky na sebevraždu, proto je zapotřebí, aby pacientky byly pod dohledem profesionála 

a byla jim poskytnuta opravdu řádná péče. 

Nemoc v neposlední řadě zasahuje i do roviny sociální. A to ať už se jedná o počáteční 

stadium mentální anorexie, či dívku, která musela být hospitalizována. V okamžiku, kdy se u 

mladé dívky začne nemoc rozvíjet, mnohé aktivity,které doposud byly každodenní součástí 

života, se stávají problematickými. Dívka se vyhýbá jídlu, distancuje se od spolužáků, kteří 

jdou hromadně na oběd, vyhýbá se všemožným oslavám či srazům s kamarádkami, ke 

kterým patří káva se zákuskem nebo koktejl. I běžná návštěva příbuzných pro ni představuje 

obrovský stres a plánování, jak se vyhne servírovanému jídlu.Dívka se stává introvertní, 

ačkoliv nikdy předtím neměla problémy začlenit se do kolektivu. S postupem času a 

rozvíjením se nemoci se dívkačím dál víc izoluje od okolí. Až 30% případů poruch příjmu 

potravy se stává chronickými, vyžadujícími opakované hospitalizace. Dívka musí zanechat 

školy, práce, je izolována, v některých případech je jí uznán invalidní důchod. Pacientka tak 

většinou zůstává uzavřená, odtržená od sociálního okolí (Švédová&Mičová, 2010, s. 3). 

Jen zřídka kdy lze boj s touto zákeřnou nemocí vyhrát bez pomoci odborníka. Je 

potřeba co nejrychleji vyhledat profesionální pomoc lékaře, který navrhne přesné postupy 

léčby a doporučí vhodnou terapii. Papežová upozorňuje, že spojení mezi pacientem, rodiči a 

odborníkem je vůbec to nejdůležitější. „Důležitější než hledat zázračné pilulky či postupy.“ 

(Papežová, 2000, s. 15) 

Zachycení nemoci bývá velkým problémem. Dívky si samy nepřipouští, že jsou 

nemocné, alarmující úbytky na váze jim přináší pocit uspokojení a samy sobě nalhávají, že 

mají vztah k jídlu pod kontrolou.Následky mentální anorexie jsou o to závažnější, zneužívá-li 

nemocí postižená dívka nejrůznější návykové látky či léky podporující úbytky na váze. 
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Mentální bulimie(BulimiaNervosa) 
 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) aktualizovaná verze k 1.4 2014 mentální 

bulimii definuje následovně: 

 

Mentální bulimie je syndrom charakterizovaný opakovanými záchvaty přejídání a 

nadměrnou kontrolou své tělesné váhy‚ vedoucí k přejídání‚ následovaném zvracením nebo 

používáním projímadel. Tato porucha má mnohé psychologické rysy shodné s mentální 

anorexií‚ včetně zvýšeného pozorování vlastní tělesné hmotnosti a tvaru těla. V anamnéze je 

častá mentální anorexie‚ trvající od několika měsíců po několik let 4. 

DSM5rozlišuje dva typy mentální bulimie. Typ, kdy dotyčný jedinec zvrací – tzv. 

purgativní typ, a typ, kdy jedinec nezvrací – tzv. nepurgativní typ. V případě nepurgativního 

typu se jedinec snaží své epizody přejídání vykompenzovat dietami a nadměrným cvičením. 

Častější je však výskyt purgativního typu. V tomto případě je mentální bulimie často 

spojována se záchvatovým přejídáním (Bingeeating) a až poté následným cíleně vyvolaným 

zvracením, ve snaze zmírnit dopad pozřeného jídla na tělesnou hmotnost.  

Mentální bulimie je stejně tak jako mentální anorexie velmi nebezpečnou záležitostí. 

Jak Peggy Claude Pierre uvádí, jedná se o střídání dvou krajností – hladovění a přejídání se 

(Claude-Pierre, 2001, s. 60/61). Jedinec se točí v začarovaném kruhu, ze kterého je velmi 

těžké vystoupit. Na jedné straně je urputná snaha hnaná touhou po štíhlé postavě, kdy si 

jedinec jídlo zcela odpírá, nadruhé straně vysílené tělo, jež touží po doplnění živin, které se 

mu nedostávají, někdy přivede nemocného jedince k překonání asketického způsobu 

stravování, jehož vědomí je náhle zavaleno nezadržitelnou touhou po potravě. Po epizodě 

přejídání, kdy je jedinec zcela zbaven veškerých zábran schopen spořádat vše, co je v dosahu, 

přichází výčitky a panická hrůza z pozřených kalorií. Člověk trpící mentální bulimií v tomto 

okamžiku sáhne po řešení, které se mu nabízí a které je vždy dostupné – vyzvrací se. Ogden 

                                                 
4
Zdroj: http://www.uzis.cz/zpravy/upravena-verze-mkn-10 

5
 DSM –Diagnostický a statistickýmanuálmentálníchporuch je 

mezinárodněužívanápříručkavytvořenáamerickoupsychiatrickouspolečností (APA) pro klasifikaci a 
statistikumentálníchporuch. 
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toto záměrně vyvolané zvracení nazývá „kompenzačním chováním“, ke kterému se jedinec 

uchýlí ve snaze zpětně se zbavit pozřeného jídla a ulevit svému žaludku. Tento akt je schopno 

přibližně 25 % všech bulimiček ovládat až do té míry, že pro vyvolání kýženého reflexu 

zvracení jim stačí naklonit se dopředu či přitisknout si ruku lehce na žaludek (Cooper, 1995, 

s.28). 

Mentální bulimie - kritéria 
 

Anglický psychiatr GerardRusell jižroku 1979 definoval tři základní kritéria pro 

vymezení pojmu mentální bulimie – 1. silná a nepotlačitelná touha se přejídat, 2. snaha 

zabránit „tloustnutí“ záměrně vyvolaným zvracením nebo nadměrným užíváním 

purgativ6,nebo obojím, 3. chorobný strach z tloušťky (Rusell, 1979 cit. dleKrcha, 1999, s. 17). 

Ačkoliv jsou zmíněná kritéria starší jak třicet let., stále jsou platná a aktuální odbornou 

literaturou probíraná a diskutovaná jakožto základní opěrná zeď. Ráda bych je jednotlivě 

rozebrala. 

 

Silná a nepotlačitelná touha se přejídat 

Je potřeba uvést, že pojem „přejídat se“ u pacientek trpících mentální bulimií nabírá 

zcela jiných rozměrů, než představuje běžné přejedení se, které známe z narozeninových 

oslav, návštěvy babičky či z večeře v restauraci, kde nám přinesou větší porci, než na kterou 

jsme zvyklí. Pacientky, které podléhají záchvatovému přejídání, jsou schopné pozřít pro 

běžného průměrně se stravujícího jedince nepředstavitelné množství jídla najednou. 

DSM7 –IV. v popisu diagnostických kritérii mentální bulimie uvádí, že se jedná o 

konzumaci mnohem většího jídla během určitého souvislého časového úseku (například 

během dvou hodin), než by většina lidí dokázala sníst ve stejné době (DSM, cit. dle Krcha,  

1999, s. 17). Jedinec jakoby během této doby ztratil schopnost ovládat se. Většinou 

zkonzumuje vše, co je k dispozici. Krch uvádí: „Některé bulimičky dokážou sníst až 20 000 

kcal a hltají bez výběru jakékoliv potraviny, včetně základních surovin,jako jsou mouka nebo 

máslo.“ (Krch 2003, s.22)Poté dochází k určitému prozření, kdy se jedinec začne navracet 

                                                 
6
 Purgativum nebolilaxativumčiprojímadlo je látkapodporujícívyprazďnování 

7
Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch 
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zpět do reality, s čímž přicházejí výčitky z obrovského množství přijatých kalorií. Ve většině 

případů poté následuje záměrně vyvolané zvracení. 

Nicméně množství pozřeného jídla během záchvatového přejídání není samozřejmě 

ničím přesně stanoveným. Jak intenzita opakovaní záchvatů, tak množství pozřených 

pochutin se liší případ od případu. Jak Cooper uvádí, zatímco některé bulimičky jsou schopny 

dosáhnout až neuvěřitelného čísla 20 000 kalorií (pro představu se jedná o necelých 38 

stogramových čokolád Milka8), běžněji se setkáváme se situací, kdy se míra pozřených kalorií 

pohybuje v rozmezí 1500 – 3500 kalorií (Cooper, 1995, s. 23). 

Jako tomu je i u jiných psychických poruch, také u poruch přijímání potravy se faktory 

vzniku poruchy, průběh nemoci či její intenzita liší jedinec od jedince. Stejně tak i epizody 

záchvatového přejídání jsou prožívány různě a vnímány vždy subjektivně. Některé dívky trpící 

mentální bulimií a záchvatovým přejídáním se neubrání touze „spořádat“ vše v dosahu 

jednou za čas. Jiné se do této situace dostávají dnes a denně, některé extrémní případy i 

několikrát za den. 

 

Snaha zabránit tloustnutí vyvoláním zvracení nebo nadměrným užíváním purgativ nebo 

obojím 

Hlavním charakteristickým znakem jak pro mentální anorexii, tak pro mentální bulimii 

je strach z přibírání na váze. Pro pacienty není nic horšího než představa, že si stoupnou na 

váhu a budou mít byť jen o půl kila navíc. I člověk zcela zdravý někdy zažil ten nepříjemný 

pocit přejedení. Nicméně pro pacientky trpící poruchami příjmu potravy je tento pocit 

natolik drásající a nepřijatelný, že sáhnou po řešení, které jim okamžitě uleví – vyzvrací se. 

Švédová a Mičová uvádí: „Každé přejedení je bezprostředně provázeno pocity těžkých výčitek 

a depresí ze selhání, následuje tedy kompenzační chování – zvracení, které dlouhodobě 

odstraňuje strach z přibírání a vede k dalšímu přejídání, čímž se upevňuje bludný kruh 

onemocnění.“ (Švédová&Mičová, 2010, s. 6) 

 

Chorobný strach z tloušťky 

Pročlověkapostiženého mentální bulimií je charakteristický chorobný strach 

z přibírání. Jídlo pro něj najednu stranu představuje jakousi obsesi, kterou si není schopný 

odepřít narozdíl od nemocných jedinců trpících mentální anorexií, nadruhou stranu pozřené 
                                                 
8Zdroj:http://www.kaloricketabulky.cz/milka-cokolada-mlecna/ 
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jídlo pro něj představuje zdroj utrpení a přináší pocit zoufalství, nenávisti vůči sobě a tomu, 

co činí. Peter J Cooper uvádí: „Bulimičky oceňují samy sebe především podle své hmotnosti a 

postavy. Žádný jiný aspekt nehraje v jejich sebehodnocení tak významnou roli Jejich život 

ovládají starosti o váhu a tvar postavy. Mnoho z nich je zcela pohlcenou touhou zhubnout a 

stát se štíhlou. Považují za naprostou katastrofu, jestliže se jim začne zdát, že přibraly na váze 

nebo ztloustly.“ (Cooper, 1995, s. 33) 

 

Následky mentální bulimie 
 

Dívky trpící mentální bulimií čelí celé řadě zdravotních somatických komplikací 

způsobených pravidelným zvracením. Vedle ne tak závažných zdravotních potíží, jako je 

suchá pleť, kožní vyrážka či obstipace, které jsou z velké části způsobené dehydratací, jež je 

výsledkem užívání laxativ a záměrného zvracení, se objevují i velmi vážné zdravotní následky. 

„Dobře známým příznakem mentální bulimie je benigní zduření parotických slinných žláz, 

které se objevuje u 25–50 % postižených“ (Krch, 1999, s. 98). Pravidelným cíleně vyvolaným 

zvracením dívky opakovaně vystavují ústní dutinu vlivu žaludečních šťáv, které mají za 

následek nejen poškození zubní skloviny a celkové zvýšení kazivosti zubů, ale můžou vést ke 

vzniku vředů na jícnu. Jedná se o velice nebezpečnou záležitost, kdy postiženému jedinci 

hrozí v extrémních případech protržení jícnu, které může vést až ke smrti. Mentální bulimie 

stejně tak jako mentální anorexie způsobuje poruchy srdeční činnosti.Nerovnováha 

elektrolytu (nesprávné množství sodíku a draslíku v organismu) může vést ke svalovým 

křečím, problémům s ledvinami nebo k srdečnímu selhání(Mgr.Monika Plocová, 

spoluzakladatelka o. s. ALMA FEMINA9).Mimo fyzické dopady je mentální bulimie provázena 

řadou psychických problémů. Nemocní pociťují deprese ze své postavy, které jsou 

mnohonásobně prohloubeny po každé epizodě přejedení (Cooper, 1995, s.26).

                                                 
9
Dostupné z: http://www.monikaplocova.cz/bulimie 
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Porovnání MA a MB 
 

Ačkoliv se od sebe jednotlivé typy poruch příjmu potravy na první pohled velmi liší, 

jak již bylo řečeno výše, mají zásadní charakteristické rysy společné. Ať už je jedinec 

sužovaný mentální anorexií nebo mentální bulimií, jsou pro něj příznačné neustálé myšlenky 

ohledně jídla a stravování obecně, posedlost svojí tělesnou hmotností a zájem o diety 

(Maloney&Krazová, 1997, s.7).  Váha a jídlo se stávají naprostou prioritou nemocného. 

Zakladatel Společnosti pro výzkum a terapii anorexie a bulimie (SVATAB) PhDr. F.D. Krch říká: 

 „Přes zdánlivou odlišnost vyhublých anorektiček jsou si obě poruchy velmi podobné. 

Je pro ně příznačné intenzivní úsilí o dosažení štíhlosti spojené s omezováním energetického 

příjmu a zvyšováním energetického výdeje, strach z tloušťky a nadměrná pozornost věnovaná 

jídlu, vlastnímu vzhledu a váze.“ (Krch, 2002, s. 22)  

 

Ačkoliv jsou si poruchy blízké, na rozdíl od mentální anorexie, kterou doprovází 

mnoho fyzických viditelných příznaků, je mentální bulimiestěží rozpoznatelná. Zatímco u 

dívek trpících mentální anorexií lze spatřovat rychlé a velké váhové úbytky, u bulimiček 

nemusí být na první pohled vůbec poznat, že jsou nemocné. Dívky trpící mentální bulimií 

nijak nehubnou, naopak často přibírají na váze. Jediným indikátorem, který lze postřehnout, 

jsou časté a dlouhé návštěvy toalety.Nadruhou stranu, zatímco dívky trpící mentální anorexií 

si svoji poruchu nepřipouští a žijí v domnění, že mají vše pod kontrolou a z „rozjetého vlaku“ 

hladovění mohou kdykoliv vystoupit, pacientky s mentální bulimií si jsou většinou vědomy 

neadekvátnosti svého chování a po překonání studu v mnohých případech samy vyhledají 

odbornou pomoc. 

Hovořit však lzeo jakési kauzalitě mezi mentální anorexií a následující mentální 

bulimií. Přibližně jedna třetina osob s mentální bulímií v minulosti trpěla mentální anorexií. U 

spousty pacientů byl zaznamenán alespoň jeden ze stěžejních rysů mentální anorexie 

(Cooper, 1995,s. 76). 
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Příčiny vzniku PPP 

 

Poruchy příjmu potravy nemají vždy přesně stanovenou příčinu. Většinou se na 

vzniku nemoci podílí celá řada více či méně významných faktorů, které se vzájemně prolínají, 

podporují a doplňují. Jak uvádí Vágnerová, poruchy příjmu potravy se s největší 

pravděpodobností rozvijí jako důsledek komplexního působení biologických, psychických i 

sociálních faktorů(Vágnerová, 2004, s. 467).Kombinace a vzájemné působení faktorů jsou 

individuální záležitostí, lišící se případ od případu. Přestože pro mnou realizovaný kvalitativní 

výzkum jsou stěžejní sociální a kulturní determinanty, vzhledem k tématu práce a 

zmiňovanému vzájemnému prolínání jednotlivých faktorů, jsem považovala za důležité 

nastínit i ostatní. 

 

Možné příčiny vzniku poruchy příjmu potravy skvěle shrnula MUDr. Veronika Cardová 

citovaná v knize MichalyJendruchové „Už je to za mnou“. 

 

MUDr. Veronika Cardová: 

„Spouštěčem tak závažného onemocnění nikdy není jen jediná konkrétní věta či situace.Vždy 

je to souhra mnoha vlivů. Faktorů je celá řada. Jedním z nich je puberta, kdy se mění 

postava, rostou prsa, dívka se s tím nedokáže vyrovnat a přijmout to. Velkou roli hrají i 

vztahy v rodině, návaznost na rodiče i jejich přehnané nároky. Podstatná je také určitě 

osobnost pacientky. Perfekcionistická holčička chce mít vše pod kontrolou. V omezování se 

v jídle jí to jde právě dobře. „Ostatní jedí a já si to umím odřeknout“.Ony vaří, adobře, rády 

někoho nakrmí. Ale samy se jídla nedotknou. Jak člověk ubývá na váze, tak u něj navíc 

dochází ke změnám vnímání a myšlení, takže si ani nepřipadá tak hubený.“ (Jendruchová, 

2013, s. 24) 

 

Stejně tak Copper hovoří o vzájemné interakci fyzických, psychologických a sociálních 

faktorů, co se týká otázky příčiny poruchy příjmu potravy– v tomto konkrétním přpadě 

bulimie (Cooper, 1995, s.51). Autorky Fraňková, Pařízková a Malichová pak užívají termínu 

„multifaktoriální povaha“ a zdůrazňují, že ohrožující faktory, jež mohou představovat riziko 
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vzniku poruchy jídelního stravování, mají kumulativní charakter (Fraňková, 

Pařízková,&Malichová, 2013, s. 117). 

 

Biologické determinanty 
 

Stěžejním biologickým faktorem, který představuje potencionální riziko rozvinutí 

poruchy příjmu potravy je dědičnost. Švédová a Mičová uvádí, že co se týká genetického 

podílu při vzniku anorexie, hovoří se o 50až 90 %. V případě mentální bulimie se jedná o 35 

až 83 % (Švédová &Mičová, 2010, s.8). Dalším významným biologickým faktorem je pohlaví. 

Zkušenosti ukazují, že ženské pohlaví trpí poruchami příjmu potravy mnohonásobně více, 

než je tomu u mužských protějšků. Ohroženy jsou především dívky v období dospívání, kdy 

prodělávají adolescentní tělesný vývoj a fyzickou stavbou se začínají přibližovat ženám. To 

může být pro mnohé jedince psychicky velice náročné. V případě dívek se totiž jedná o 

změny, jež odporují představám současného kulturního ideálu krásy (Rašticová, 2009, s. 33). 

Na vzniku poruch příjmu potravy se může podílet i genetika. Rodiče nám předali 

určitou genetickou výbavu, mnoho osobnostních rysů, které mohou být pro vznik poruch 

příjmu potravy rizikové (Krch, 1999, s.66).Cooper uvádí , žev rodinách, kde je již někdo léčen 

z poruchy příjmu potravy jsou časté deprese, nicméně jedna třetina pacientů trpěla 

depresemi již před propuknutím nemoci. Tento poznatek dovedl odborníky k názoru, že 

zděděné předpoklady k tomu být náchylný k depresivním pocitům jsou jedním z faktorů 

podporujících vznik poruchy příjmu potravy (Cooper, 1995, s. 52). 

 

Psychologické determinanty 
 

Prof. Hana Papežová ve své knize uvádí pět rizikových povahových rysů – 

perfekcionizmus, zranitelnost, nestálost, puritánství/asketizmus a sebetrestání (Papežová 

2000, s. 15).Dívka perfekcionistka vynakládá obrovské úsilí, aby dosáhla dokonalosti ve všech 

směrech. Zakládá si na výsledcích ve škole či úspěších ve sportu. Ačkoliv se jeví jako 

„dokonalá“, svým přehnaně perfekcionistickým jednáním maskuje vlastní nejistotu, nízké 

sebevědomí a sebekritičnost. Švédová a Míčová uvádí, že„Perfekcionizmus se projevuje 

například snahou o přísné a dokonalé dodržování jídelníčku, při selhání dochází k pocitům 
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viny a k dalšímu zpřísnění jídelního režimu.“ (Švédová &Mičová, 2010, s. 9)O problematice 

perfekcionismu hovoří i Cooper, když říká, že perfekcionisté neváhají vyvinout obrovské úsilí, 

aby došli naplnění vytyčených cílů. Odborníci na poruchy příjmu potravy usuzují, že je to 

právě kombinace perfekcionismu a zároveň nízkého sebevědomí a pocitu neschopnosti, 

která je zvláště nebezpečným faktorem mající tu moc vyústit až v patologické poruchové 

stravování (Cooper, 1995, s.54). 

Co se týká zranitelnosti, dívka se snaží zmírnit kritický pohled na sebe samu skrze 

přehnanou snahu zalíbit se ostatním, což v současné době znamená především důraz na 

fyzický vzhled. Štíhlost se v dnešním postmoderním světě v našem sociokulturním prostředí 

stává velmi žádoucí až přeceňovanou hodnotou, která představuje symbol sebekontroly a 

pevné ruky nad svým životem. S tím souvisí i puritánství a asketizmus. Opět se jedná o 

ukazatel sebekontroly, schopnosti vše zvládnout, navíc se jedná o akt morální, očisťující. 

Jedním z faktorů vzniku poruch příjmu potravy může být i sebetrestání. Dívka, která se 

domnívá, že v něčem selhala nebo má velmi nízké sebehodnocení, se sama trestá za to, že 

neumí vyřešit nějaký problém a vnímá sebe samu jakoneschopnou. Kompenzuje tyto pocity 

hubnutím, neboť se domnívá, že mít kontrolu nad jídlem znamená mít kontrolu nad sebou 

samou a tím se vyrovnat s pocity vlastní neschopnosti.Maloney a Kranzová uvádí, že právě 

skrze schopnost mít nad věcmi kontrolu dívky často kompenzují bezmocnost vůči určitým 

špatným myšlenkám (Maloney&Kranozvá, 1997, s. 10). 

Životní události 
 

Mnoho odborníků se shoduje, že některé životní události se mohou stát skutečným 

spouštěčem poruch přijímání potravy. Jedná se především o mezní situace a silně 

traumatické zážitky, jakým je například znásilnění. Nicméně významnou roli na vznikporuchy 

můžou sehrát i soukromé změny v životě dívky, např. rozvod rodičů či stěhování se do jiného 

města. Někdy za rozvojem poruch příjmu potravy stojí i nevinná poznámka týkající se 

postavy od spolužáka, kolegy v práci či člena rodiny (Krch, 1999, s.65). 
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Rodinné determinanty 
 

Cooper uvádí, že „uvnitř rodiny působí určité sociální faktory, které mohou 

predisponovat vznik jídelních poruch“ (Cooper, 1995, s. 55/56). Rodiče jsou pro děti vzorem. 

Pokud matka patří mezi „dietářky“, je více než pravděpodobné, že i dcery si tento návyk 

osvojí. Působení rodiny jako možného faktoru podporujícího vznik a vývoj poruchy příjmu 

potravy dokládá fakt, že mnohé pacientky popisují své rodinné prostředí jako problematické 

(Cooper, 1995, s.56).Děti jsou navíc od dětství zvyklé jíst, co je jim doma naservírováno. Jsou 

to tedy vědomosti a zkušenosti rodičů ohledně způsobu stravování a vybíraných pokrmů, 

které jsou předávány dětem a které se na nich podepisují. Představy ohledně jídla a 

stravování si děti vytváří podle vzoru svých rodičů (Fraňková, Pařízková, &Malichová, 2013, s. 

77).Někteříautoři setakédomnívají, ženejpravděpodobnějšíúloha 

v rozvojionemocněníspočívá v podněcovánínemoci. Členovérodinychválíštíhlostpacientek a 

závidíjimjejichsebekontrolu a disciplínu. Tatozdánlivápodporamnohdypřetrváváaž do chvíle, 

kdy se pacientkastáváextrémněvyhublou (Novák, 2010, s. 22).Tento fakt 

všechnyparticipantky do jednépotvrdily! 

Rodinné prostředí, výchova a péče, která je dětem dána, je tedy stěžejním faktorem 

majícím vliv na prevenci či naopak podporu vzniku a rozvoje poruchy.Rodiče, kteří mají 

extrémně vysoké nároky a očekávání vůči svým dětem, kteří jsou přehnaně ctižádostiví a 

vedou děti až urputně k co nejlepším výkonům, je vystavují riziku vzniku poruch příjmu 

potravy. Dítě má pod takovým to náporem tendence veškeré průměrné výkony považovat za 

osobní selhání a nedostatečnost. Stává se přehnaně sebekritickým, což může vést k rozvoji 

poruchy.Studie také ukazují, že ohroženější jsou ty děti, především dívky, v jejichž rodinách 

se vyskytují alkoholici či jiní závislí (Švédová&Mičová, 2010, s. 10). 
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Sociální a kulturní determinanty 
 

Důkazem působení sociálně kulturních determinantů je fakt, že poruchy příjmu 

potravy nejsou problémem celosvětovým. Paradoxně se jedná o problém těch zemí, které 

mají dostatek zdrojů pro život. Sarah Grogan uvádí, že je to dáno především tím, že 

v bohatých západních zemích je štíhlé tělo ceněno, neboť je považováno za známku úspěchu, 

mladí a společenské přijatelnosti, zatímco nadváha je uváděna do souvislosti s leností a 

nedostatkem sebekontroly (Grogan, 2000, s. 15). 

Vzhledem k tématu práce se pro mne však stává stěžejním jiný determinant. Fakt, že 

se v současné době setkáváme s poruchami příjmu potravy více než kdykoliv předtím, není 

jev náhodný. Ideál krásy, který dnes představují nezdravě vyhublé modelky, je nám 

zprostředkováván dennodenně skrze média, která se ve 21. století stávají součástí života 

většiny domácností moderního světa. Nejen dospívající dívky tak musí čelit společenskému 

tlaku vyžadujícímu naprostou štíhlost jako všeobecně přijímaný ideál (Rašticová, 2009, s. 34). 

V bakalářské práci pracuji s pohledem na lidské tělo jako na sociální konstrukt, který je 

v současné době vytvářen i za pomocí internetu. Skrze analýzu dat jsem se snažila zjistit, do 

jaké míry, pokud vůbec, lze hovořit o souvislosti mezi internetem a poruchou příjmu potravy, 

kterou participantky jsou nebo v minulosti byly sužovány. Pozitivní se mi jeví být zjištění, že 

participantky si jsou vědomy vlivu mediálně prezentovaných štíhlých modelek i nereálnosti 

tělesné stavby zachycených těl, nicméně i přes racionalizaci dávalyparticipantky najevo 

touhu se tomuto současnému vyhublému mýtu krásy přiblížit a interpetovaly mediální 

obrazy krásných žen jako zdroj frustrace a nespokojenosti se sebou samou. 
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Ideál krásy 21.stol 
 

Teoretických východisek, prostřednictvím kterých lze uchopit tělesnou krásu je celá 

řada.  Mnohým z nás jako první na mysli vyvstane otázka biologické podmíněnosti lidské 

krásy, kde má slovo především sociobiologie. V této práci se však stěžejními stávají kulturní 

determinanty. Na ideál krásy pohlížím jako na kulturní konstrukt, v jehož utváření mají slovo i 

nová média, včetně internetu. 

Absolutní štíhlost jako líbivý ideál dnešní doby je výsledkem historického vývoje 

posledních desetiletí (Grogan, 2000, s. 21). Ideál krásy není něčím stálým neměnným, ale 

podléhá změnám dynamického vývoje společnosti. Umberto Eco již v samém úvodu svého 

díla „Dějiny krásy“ zdůrazňuje, že ona krása nikdy nebyla něčím absolutním daným, ale že 

podléhá změnám a bere na sebe nejrůznější podoby, vyvíjející se s dobou a lišící se kulturu 

od kultury (Eco, 2004, s.14). Ženy bohatých společností, kde lidé netrpí hlady, a jídlo je 

považováno za samozřejmost, usilují o dosažení štíhlé linie a to bez ohledu na to, zda jsou 

chudé nebo bohaté (Jackson, 2005,s. 125). 

Proměnlivost preferovaného vzhledu ženského těla je evidentní, zaměříme-li se na 

oblast výtvarného umění. Jako příklad nám může posloužit malíř 17. století Peter Paul 

Rubens aAmedeoModigliani tvořící na přelomu 19. a 20. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatímco dříve byly plné tvary, oblé boky a velká prsa známkou zdravé plodné ženy a 

tím pádem i atraktivity, dnes žijeme v době, kdy je žádoucí štíhlost. A za slovem štíhlost se 

skrývá opravdu až nereálný ideál, jemuž se přiblížit znamená velké úsilí a překonání sebe 
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samé. Do popředí zájmu se dostává postava, jež připomíná postavu spíše chlapeckou, 

s minimálním množstvím tuku. Maloney spolu s Kranzovou uvádí, že „norma štíhlosti nikdy 

v minulosti nebyla tak nerealistická, jako je tomu dnes“ (Maloney&Kranzová, 1997, s. 6). 

Navíc žijeme v době, kdy je na fyzický vzhled kladen mimořádný důraz. Stal se podstatnou 

součástí každého a je významným prvkem ve spoluutváření naší identity. Být atraktivní již 

neznamená „bonus“ navíc, je to společností vyžadovaná nezbytnost. Skrze naši fyzickou 

schránku nabýváme na sociální hodnotě (Vágnerová, 2004, s. 464/465). Zatímco hubení 

jedinci v lidech probouzí pozitivní asociace, jakými jsou sebekontrola, pevná vůle, odhodlání 

či úspěch jako takový, jedinci s nadváhou jsou automaticky uváděni ve spojení s negativními 

konotacemi a jsou nuceni čelit mnohým předsudkům. Maloney a Kranzová uvádí, že většina 

lidí v naší společnosti je přesvědčena, že být štíhlý automaticky znamená být lepší 

(Maloney&Kranzová, 1997, s. 54). Význam vzhledu v dnešní společnosti potvrzuje i Koudelka 

s kolektivem ve svém tvrzení, že vysoce postavení lidé svoji příslušnost k honorovaným 

vrstvám dávají najevo mimo jiné itím, jak vypadají. Stejně tak jako jedinci, toužící se dostat 

ve společenském žebříčku výš pracují na svém zevnějšku (Koudelka a spol., 2012, s.9). 

Vývoj, který dospěl k této absurdní idealizaci extrémně štíhlého ženského těla, je 

jevem poměrně novodobým, jehož počátky lze vystopovat do dvacátých let dvacátého 

století. Mnozí kritici tohoto mentálního nastavení si kladou otázku, co k němu vedlo. Ve 

valné většině je vina přisuzována módnímu průmyslu (Grogan,2000, s. 21).
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Internetjako fenomén dnešní doby 
 

Je až neuvěřitelné, jak rychlého technologického pokroku je lidstvo schopné. To, co 

bylo před několika lety nepředstavitelné, je dnes naprosto běžnou součástí života většiny lidí 

moderní západní společnosti. Žijeme v době, kdy se lze propojit s druhým během pár chvil, 

třebaže je na opačné straně zeměkoule. Technologie pronikají do každodenních činností 

všedních dnů a my se na nich pomalu, ale jistě stáváme závislí. 

Na úvod zmíním pár průkazných faktů. Podle výzkumu provedeného před pár lety 

mělo v roce 2007 přístup na internet 73 % Američanů, pokud vezmeme v potaz mladší 

věkovou skupinu 18–29 let, jedná se o číslo ještě o něco vyšší – 89 % (Ditmar 2007, cit. 

dleGiles, 2007, s. 143). Výsledky studie Susan Greenfieldové zase ukázaly, že v roce 2013 si 

celých 25 % uživatelů chytrých telefonů nebylo schopno vzpomenout ani na jedinou situaci, 

ve které by neměli svůj mobilní telefon po ruce, nebo by alespoň nebyl přítomen ve stejné 

místnosti(Greenfield, 2016, s.36).David Gilesprozměnu uvádí, že v roce 2006 měl MySpace 

(spuštěný roku 2003) 20 milionů členů a Facebook (spuštěný roku 2004) téměř 10 milionů 

(Giles, 2012, s. 154). 

Technologie, které máme dnes, nám dávají možnost sdílet své zážitky, názory a životy 

se všemi „připojenými“ lidmi z celého světa. Ve svém výzkumu se zabývám fenoménem 

internetu. Důvod se mi jeví být zřejmý. Současná mladá generace a internet jdou ruku v ruce. 

Samozřejmě, že i starší generace v současné době hojně užívá přístupu na internet, nicméně 

současná mladá generace se do „světa internetu“ již narodila. Věk, kdy se děti stávají 

aktivními uživateli internetu, se neustále snižuje a počet jedinců, kteří tráví určitou část dne 

ve světě online, neustále přibývá. Z věkové kategorie 10–24 let, tedy z mladé generace, je 

aktivními uživateli internetu 96% lidí!10 Internet užívá osm českých domácností 

z deseti.11Český statistický úřad uvedl, že se roku 2014 Česká republika historicky poprvé 

zařadila mezi země s nadprůměrným počtem uživatelů internetu, přičemž internet užívají 

                                                 
10

Zdroj - sdružení pro internetovýrozvoj. Audit navstevnostiinternetu 
11

Zdroj - http://www.gfk.com/cz/insights/news/internet-fenomen-dnesni-doby/ 
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až3/4 domácností. Romana Malečková12 z Českého statistického úřadu dále informovala o 

tom, že 7% Čechů ve věkovém rozmezí 16–24 let tráví na internetu více jak 10 hodin týdně.  

Češi se také drží na prvních příčkách v intenzitě čtení onlinového zpravodajství. Jsme 

národem, který v roce 2014 předběhl v návštěvnosti internetových novin, časopisů či 

magazínů 23 z 28 členských států EU. O rok později, tedy v roce 2015, se české internetové 

zpravodajství mohlo těšit z přízně celých 2/3 obyvatel, což představuje neuvěřitelných 86% 

uživatelů internetu.13Tato fakta spolu s mnohými dalšími dokazují, že internet opravdu 

nezadržitelně proniká do života celé naší společnosti. 

Co bylo pro mé rozhodnutí zabývat se internetem ještě podstatnější, je fakt, 

ževýzkumy potvrzují, že internet má nadospívající nepopiratelný dopad(Helus,2004, s. 64; 

EuKids online, 2004; Nešpor, 2004, s. 46).Helus např. konkrétně uvádí, že média „oslabují 

vnímavost proto, co lze nazvat životem z první ruky“ (Helus, 2004, s. 64). To výzkumná 

analýza dat více než jednou potvrdila. Především v otázce ideálu krásy si participantky 

všímaly zejména reality „virtuální“, která zprostředkovává zkreslené informace, od 

skutečného života leckdy velmi vzdálené. Ač si tohoto faktu byly participantky vědomy, 

postavy nereálně vyhublých žen na fotografiích označovaly za cíl, kterého chtějí dosáhnout 

nebo se mu alespoň přiblížit. 

 

Média se pomalu, ale jistě stávají dostupnějšími a pronikají stále hlouběji do života 

dospívající mládeže i velmi malých dětí. Začínají obsazovat významné pozice v prioritách 

trávení volného času a stávají se samozřejmostí našich domovů. Zatímco zprvu technologické 

objevy, jakým byl například televizor, stmelovaly rodinu dohromady, ta se kolem 

nějshlukovala a obrazovka představovala epicentrum rodinné zábavy, dynamický vývoj 

jakožto příčina tohoto dění pokračoval dále a technika se pomalu rozptylovala do prostorů 

celých obydlí, včetně dětských pokojů (Buerman, 2009, s.41,44,46).Dostali jsme se do fáze, 

kdy masová média, dříve představující jeden z prostředků trávení společného rodinného 

času, díky své dostupnosti pronikla už nejen do rodinného jádra, ale i dál do života všech 

členů jednotlivě. Počítače, televize, přenosné notebooky či tablety, které dnes nejsou ničím 

neobvyklým, postupně začaly okupovat celý obytný prostor, což logicky usnadnilo šíření 

jejich obsahů a jejich privátní konzumování nejen u dospělých, ale i u dětí. Dnes již 

                                                 
12

oddělenístatistikyvýzkumu, vývoje a informačníspolečnosti 
13

Zdroj https://www.czso.cz/csu/czso/poctem-uzivatelu-internetu-jsme-preskocili-evropu 
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přítomnost počítače s přístupem na internet v dětském pokoji není ničím zarážejícím. V Praze 

má v dětském pokoji počítač s internetem 40% dětí, v celé České republice je to o něco méně 

– 37%. 14 Ačkoliv je rozhodnutí rodičů zajistit dítěti přístup na internet učiněno s dobrým 

úmyslem, je málo těch, kteří si uvědomují, jak reálná jsou rizika internetu. Spitzer například 

mimo jiné upozorňuje, že zajištění přístupu k počítači v brzkém věku může vést k poruchám 

pozornosti či poruchám čtení. Americké a německé studie zase hovoří o tom, že se ve 

školním věku také čím dál více setkáváme s případy sociální izolace (digitální demence 

Spitzer).Tentýž autor ve své knize„Digitální demence“ zmiňuje výroční zprávu 

MetchthildDyckmansové15, jež byla publikována roku 2012, která uvádí, žepřibližně čtvrt 

milionu osob mezi čtrnácti a čtyřiadvaceti lety lze považovat za závislé nainternetu 

(Dyckmans 2012, cit. dleSpitzer, 2014, předmluva).

                                                 
14

KUNCOVÁ, Jana. Děti a média: vyhrávají televize a internet. In: Mediaguru[online]. 27.3.2012 [cit. 2015-01-

05
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2012/03/deti-a-media-vyhravaji-televize-a-internet/#.VGPNKfmG9S0 

15
pověřenkyně německé spolkové vlády pro problematiku závislostí 

http://www.mediaguru.cz/2012/03/deti-a-media-vyhravaji-televize-a-internet/#.VGPNKfmG9S0
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Média jako zprostředkovatel ideálu krásy 
21. století 

 

Masová média jsou příznačným rysem života ve 21. století. Jejich užívání patří mezi 

stěžejní charakteristiky současné moderní industriální doby.  Jejichtlak v západních zemích 

neustále narůstá a získává na síle. Především televize je médium, které působí velkou silou 

na představy a životní vzory současného člověka a zasahuje až nadmíru do života obyčejných 

lidí. Nicméně televizní obrazovku, jakožto nástroj propagace zboží či služeb, tedy reklamní 

doménu, dnes doplňuje i internet, který nám realitu také zprostředkovává po svém. 

Maloney a Kranzová hned z kraje knihy „O poruchách příjmu potravy“ ironicky 

pobízejí čtenáře, aby si pro zajímavost zapnuli jakoukoliv komerční televizní stanici anebo 

nahlédli do dívčích magazínů, určených především dospívajícím. V každém časopise se 

dočítáme, jak máme být sami sebou a záhy jsou nám na další straně poskytnuty informace, 

jak zhubnout pět kilo v deseti dnech. Veškeré formy masových médií včetně internetu 

zprostředkovávají reklamy, články či prostě a jednoduše fotografie, které najednu stranu 

ukazují nespočet nádherných atraktivních, často až nereálně štíhlých modelek a na stranu 

druhou lákavé pokrmy a jejich šťastné konzumenty (Maloney&Kranzová, 1997,s. 

5)S totožným tvrzením přicházín i Peggy Claude-Pierre, když tvrdí „že ženy jsou doslova 

bombardovány různými obrazy s ideály nedosažitelné ženské krásy“ (Claude-Pierre, 2001, s. 

83).  

Jsme tak nuceni čelit neustálému tlaku ze strany médií, jakožto zprostředkovateli 

reality, který nás zásobuje obrazy dokonalých šťastných žen – nejen modelek, ale i hereček, 

zpěvaček a dalších populárních osobností, jež se prezentují jako krásné, štíhlé a významně 

pečující o svůj zevnějšek a jež jsou zároveň osobami, které mají tu moc stát se naším vzorem 

(Papežová, 2000, s. 13).  

Ať už se jedná o televizní obrazovky, monitory počítačů, či zvukové přenašeče, média 

mají velkou moc. Jsou schopna přesvědčit jedince, již jsou působení médií dnes a denně 

vystavováni o tom, co je pro ně žádoucí, významné či přímo nutné a naopak. Mají tedy až 

nebezpečně velký vliv na představy jedinců a utváření jejich názorů. Skrze různorodou 
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prezentaci toho, co se objeví na internetu, v televizi či v rozhlasovém vysílání a interpretaci 

daných jevů si lidé tříbí myšlenky a názory na daná témata, aniž by si byli vědomi, jak moc 

jsou vůči médiím důvěřiví (Jirák&Kopplová, 2015, s. 112). Například kladní hrdinové, úspěšní 

a šťastní lidé jsou jednostraně vykreslováni jako hubení jedinci, zatímco obézní jedinci jsou 

spojováni s vlastnostmi negativními a jsou nuceni čelit mnohým předsudkům (Krch, 2002, s. 

35).  Zvláště ohroženou skupinou osvojující si v médiích prezentované vzory jsou malé děti. 

Jak David Giles uvádí, je tomu tak zejména proto, že děti nízkého věku ještě nedosáhli 

určitého stádia kognitivního vývoje, které je uschopní porozumět implikacím reklamy a učiní 

je odolnějším vůči jejím obsahům.  Tato skutečnost byla potvrzena řadou výzkumů (Giles, 

2012, s. 64). 

 Tiskem a médii jsme tedy každý den zahrnuty nerealistickými vyobrazeními štíhlých 

žen. Pro většinu lidí je však nejen stavba těla prezentovaných modelek nedosažitelná, ale i 

životní styl zahrnující jak zdravou životosprávu, tak pohyb (Maloney&Kranzová, 1997, 

s.5/6).David Giles říká, že „celé roky používáme krásné lidi z médií jako modely pro náš vlastní 

styl“. Tato záliba nacházet vzory v populárních mediálně prezentovaných jedincích a 

následná snaha dosáhnout kýžené nápodoby, však nabývá čím dál tím víc na síle. Od 

inspirace šatníku, přes sestřih vlasů se dostáváme do doby, kdy jedinci podnikají operativní 

estetické zákroky, aby se svým oblíbencům navenek přiblížili. Toto prohlášení podporuje 

Koudelka svým tvrzením, že na prosazení současného ideálu krásy se nejvíce podílí média 

spolu s kosmetickým průmyslem (Koudelka a kol., 2012, s. 25). Dle Davida Gilese je tedy na 

místě klást si otázku, kam až jsme schopni v tomto tažení za krásou dojít (Giles, 2012, s. 69).
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Internet a riziko poruch příjmu potravy 
 

Autoři Švédová a Mičová uvádějí, že biologické a psychologické faktory jsou ve 

většině případů zodpovědní za závažnost a průběh nemoci, zatímco média, jakožto 

společenský faktor zdůrazňující důležitost fyzického vzhledu a především štíhlosti, jsou 

bezprostředně zodpovědná za nárůst výskytu poruch příjmu potravy (Švédová&Mičová, 

2010, s. 10). 

Internet nejen prostřednictvím reklamy každý den mladým lidem zprostředkovává 

informace o ideálu krásy 21.století a vystavuje je jeho nesčetným Vysekalová, internet se stal 

v posledních letech významným pro marketing, neboť představuje oblast, kde se střetávají 

ve vzájemných interakcích mnohé potenciální cílové skupiny. Internet tedy představuje 

strategický terč marketingových snah. Návštěvnost webových stránek neustále stoupá a s 

tím také částky, jež agentury neváhají investovat do zobrazení. Jak uvádí internetových 

reklam (Vysekalová a kol., 2012, s. 274). 

Co se konkrétně poruch příjmu potravy týká, výzkumy vlivu médií se ve většině 

případů zaměřují na fyzický vzhled postav osob v reklamách účinkujících. Veškeré produkty 

jsou zde prodávány za pomocí krásných, vysoce atraktivních, štíhlých, usměvavých lidí 

(Koudelka a kol.,2012, s. 211). Tvůrce reklamy se snaží docílit toho, aby z ní měl její 

konzument pozitivní pocit. Osvědčeným, a v reklamě hojně využívaným nástrojem pro 

dosažení cíle, se v tomto případě stává užívání usměvavých lidí (Vysekalová a kol., 2012, 

s.107). 

Vzhledem ke zvyšujícím se tendencím využívat internet jako reklamní nástroj a k 

neustálému posouvání ideálukrásy za hranice zdravého tělesného typu, jsou všichni uživatelé 

internetu častěji vystavovániobrazům nezdravě hubených jedinců, zejména žen, které jsou 

prezentovány jako ideálykrásy. Navíc dietní stravování je prostřednictvím těchto mediálně 

zobrazovaných osob prezentováno jako norma pro příjem potravy, nikoliv jako výjimka 

(Papežová, 2000,s. 13). 

Rizikovým faktorem se stává i fakt, že podstatnou součástí virtuálního světa a všech 

interakcí odehrávajících se v tomto do jisté míry anonymním prostředí, je idealizace 

jednotlivých internetových uživatelů. Vysekalová uvádí, že sociální sítě jsou sice snadno 
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dostupným zdrojem informací, avšak tyto informace jsou ve většině případů neověřené, 

klamavé a vytržené z kontextu (Vysekalová,2014, s. 72). Kšiňan upozorňuje na problematiku 

kvality sociálních kontaktů, kdy vidíme jen to, co je nám předkládáno, ale nevíme, co vše je 

nám skryto (Kšiňan2010, cit. dle Vysekalové, s. 29). Jeho tvrzení lze použít nejen na 

informativní stránku, ale i na oblast fyzické propagace sebe samé, kdy se každý snaží 

prezentovat fyzicky conejpřitažlivější. 

Média, především televizní obrazovky, jsou často kritizována pro jejich násilné 

obsahy, které jsou dostupné všem bez rozdílu věku a objevují se ve standartním vysílacím 

čase, tedy i přes den. Nicméně problém, o kterém se již tolik v laické společnosti neví a 

nehovoří, je riziko spojené s osvojováním si fyzických vzorů, které nám média, včetně 

internetu,předkládají. Touha přiblížit se vizuálně vyzáblým, často až nezdravě podvyživeným 

modelkám přivádí mnoho žen k dietám a jejich následná snaha dosáhnout vytyčeného cíle 

stůj co stůj pak může vést k vážným poruchám stravovacích návyků a posléze vykrystalizovat 

až k patologickému chování – k poruchám příjmu potravy. To, že internet může být jedním z 

aspektů vzniku poruch příjmu potravy, potvrzuje rozsáhlý výzkum EU Kids16 online 

provedený v roce 2014, který přinesl zajímavé poznatky ve vývoji nebezpečí a rizik internetu 

pro děti a který tvrdí, že s rozšířením dostupnosti internetu, roste i riziko vzniku poruch 

příjmu potravy (EuKids online, 2004).  

Je však nutné zdůraznit, že vlivinternetových médií může být pouze jedním z aspektů 

vedoucím k poruchám příjmu potravy či podporujících vznik a posilující průběh nemoci. Hana 

Papežová ve své publikaci zdůrazňuje, že neexistuje jediná příčina vzniku anorexie. Obvykle 

se jedná o souhrn několika okolností, které vedou ke vzniku onemocnění či onemocnění 

udržují (Papežová, 2010, s. 13).Také Ria Černá ze sociálního poradentství Anabell17 uvádí jako 

jeden z možnýchfaktorů média. Hovoří o tom, že ačkoliv se může zdát, že poruchabyla 

spuštěna jedním konkrétním faktorem (samy pacientky hovoří o konkrétníchpoznámkách o 

jejich vzhledu, rozvodu rodičů nebo například rozchodu s partnerem), veskutečnosti nemoc 

vzniká v důsledku souhry mnoha faktorů. Jedním z těchto faktorů může být i tlak médií 

(Černá, 2008, s. 6). 

                                                 
16

EU Kids Online je projekt, jenž proběhl roku 2014 pod záštitou EU. Cílem tohoto projektu bylo vyvodit závěry z 
již existujících či probíhajících výzkumů zabývajících se dětmi a online technologiemi, které jsou prováděny v 
Evropě. 
17

Anabell je odborné sociální poradenství, které nabízí komplexní služby v oblasti poruch příjmu potravy – 
poradenství, terapie, ambulantní léčba, a to v Brně, Praze, Kladně a v Ostravě 
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Studie dopadu médií na chování a psychiku jedince se v posledních letech těší čím dál 

většího pokroku. Probírané názory, které byly pouhými předměty spekulací v rukou lékařů, 

odborníků, ale i kritiků médií, byly díky mnohým výzkumům a studiím potvrzeny nebo 

vyvráceny (Buerman, 2009, s. 154).Vliv v médiích prezentovaného ideálu na vnímání 

vlastního těla jako nelíbivého se stává hojně diskutovaným. Koudelka přímo uvádí, že na 

základě těchto mediálních obrazů dokonalých žen pak vykrystalizovává ve společnosti mezi 

lidmi jakýsi diskurz, jehož tématem jsou média a módní průmysl jakožto jevy mající stěžejní 

podíl viny na vzniku nezdravého ideálu krásy, který má následně dopad primárně na ženskou 

část populace(Wolf 2002, cit. dleKoudelky, 2012, str.13). 

  Přinést průkazné důkazy o tom, že neodbytnost všudypřítomných reklam na nás 

vskutku působí, se pokusily roku 2004 Dittmarová a Howardová. Použily fotografie 

„průměrných“ modelek a předložily je účastníkům daného šetření. Po jejich zhlédnutí se 

opravdu nepříjemné pocity vůči vlastnímu tělu u všech účastníků výrazně snížily, čímž 

autorky došly k závěru, že pokud by v médiích byly více užívány ženy průměrných tvarů, lidí 

nespokojených s tělem by zákonitě muselo ubýt (Dittmarová&Howardová, 2004cit. dleGiles, 

2012, s. 75). 

Australští vědci se do této otázky také snažili vnést trochu světla studií, jejíž výsledky 

jsou přímo alarmující. Bylo prokázáno, že i dívky tak nízké věkové kategorie, jako je 5-8 let, 

jsou ovlivněny v otázkách týkajících se tzv. body image18 prostřednictvím 

médií(Dohnt&Tiggemann, 2006cit. dleRašticová, 2009, s. 34). To odpovídá tvrzení, že vůči 

reklamě jsou vulnerabilní menší děti, jelikož jejich kognitivní struktury, jež jsou zodpovědné 

za rozlišování mezi tím, co je a co není reálné, nebyly dostatečně vyvinuty, což má za 

následek jejich zcela nekritický postoj k informacím prezentovaným formou reklamy 

(Fraňková, Malichová,& Pařízková,2013, s. 236).Buerman uvádí děti do souvislosti 

s negativním dopadem médií v tom smyslu, že počet negativních zpráv vysoce převažuje nad 

počtem zpráv dobrých. Katastrofické scénáře, násilí, beznaděj či soutěživost jsou jevy pro 

senzacechtivá média přitažlivé, zatímco dobrých zpráv člověk vidí jen pomálu. To dle autora 

vede u dětí k přesvědčení, že jakákoliv snaha učinit tento svět lepší je beznadějná, což je 

následně kompenzováno snahou o zdokonalení sebe samého (Buerman, 2009, s. 68). 

Koudelka s kol. ve své knize demonstruje riziko vlivu médií na děti a na jejich vnímání 

fyzického vzhledu jako velmi důležitého, kdy uvádí výsledky výzkumu provedeného přímo 
                                                 
18

Definice podle Sarah Grogan: „Způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a cítí 
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v České republice. Agentura Ipsos – Tambor19 provedla studii zabývající se mediálním 

chováním dětí a jejich vztahem k různým marketingovým značkám. Jedním z objevů, které 

tento výzkum přinesl, je fakt, že dívky řadily mezi nejoblíbenější značky Activia, Avon a 

Barbie. Zatímco Activia je prezentována jako značka zdravého životního stylu, Avon usiluje o 

pozornost spotřebitelů skrze reklamy na krásnou pleť a celkově na přitažlivý fyzický vzhled a 

Barbie je, dalo by se s trochou nadsázky říci, přímým znázorněním ideálu krásy. Za zmínku 

také stojí, že zmiňovaná celosvětově proslulá panenka Barbie se od uvedení na trhu roku 

1959 vyrábí čím dál štíhlejší. Pokud by proporce Barbie měly představovat proporce 

průměrné ženy, musely by takové ženy být běžně o více jak půl metru vyšší, mít o 12,7 cm 

objemnější poprsí, o 8 cm delší krk a především být v pase o celých 15 cm užší (Freedman; 

Brownellová; Napolitanocit. dleOgdenové, 2010). 

Ačkoliv je internet mocným nástrojem, který nám usnadňuje život nejen v práci, 

jedná se o médium nesoucí tedy i stinné stránky. Buerman upozorňuje na skutečnost, že 

internet představuje virtuální svět obsáhlých informací, těch zcestných nevyjímaje. Veškeré 

skrze internet zveřejněné chorobné obsahy představují potenciální riziko, neboť poškozující 

poselství, jež šíří, může u konzumenta daného internetového obsahu nebezpečné myšlenky 

probudit, třebaže na ně nikdy předtím nepomyslel (Buerman, 2009, s. 133).  Příkladem 

mohou být por-ana blogy, které představují společenství anorektických dívek, kde si 

předávají nebezpečné rady ohledně hubnutí, cvičení a maskování svého problému před svým 

okolím. Tyto stránky se začaly objevovat kolem roku 2000 a vzbudily vlnu pohoršení napříč 

celou společností (Giles, 2012, s.76). 

 

Masová média, do kterých dnes bezesporu řadíme i internet, mají velký vliv na 

představy o životních hodnotách, protože vytvářejí imaginární svět, který zároveň konstituují 

jako normu pro hodnocení toho, co je žádoucí a akceptovatelné a co je naopak nežádoucí a 

nepřijatelné. Poskytují nám nejen vzory fyzických ideálů, ale předkládají nám, jaké způsoby 

chování jsou pro dané role odpovídající a žádoucí. Televize, mobilní telefon, iPad či 

notebook, to vše představuje nástroje, jež zcela nekompromisně mění naše životní styly, 

vnitřní myšlenky a posléze i identitu. Technologie, které Greenfieldová úderně pojí 

s přívlastky invazivní a všudypřítomné, jsou schopny nejen měnit naše názory, ale i způsob, 

jakým o věcech přemýšlíme (Greenfield, 2016, s. 22, s. 62). Zmíněná fakta se objevovala a 
                                                 
19Přední agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění v České republice 
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prostupovala napříč celým výzkumným šetřením. Participantky samy často argumentovaly 

tím, že fotografie hubených žen se dnes objevují všude a tím pádem být extrémně hubený je 

zcela „normální“. Virtuální realitu tedy považovaly za legitimizaci své snahy být až nereálně 

hubená. Dále připouštěly, že internet užívaly jako největší zdroj informací, jako opěrný bod, 

který jim pomáhal v hubnutí a ve vytříbení vhodného a nevhodného chování vzhledem 

k danému cíli.Podrobněji výsledky analýzy uvádím na konci bakalářské práce.
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Praktickáčást 
 

Úvod 
 

Předmětem praktické části mé bakalářské práce je mnou realizované kvalitativní 

šetření, jehož obsah se opírá o poznatky, jež představuje teoretická část výše. Nejprve bych 

čtenáře ráda seznámila s metodologií výzkumu, tedy s postupy, zvolenou technikou šetření, 

neopomenu ani etické otázky, které se mi jeví v tomto konkrétním případě velmi důležité. 

Dále zhodnotím kvalitu celého výzkumu. V závěru pak přistoupím k tomu nejpodstatnějšímu, 

k analýze provedeného výzkumu. Na úvod bych opět ráda zopakovala, co je náplní mé práce. 

 

Tématem výzkumného projektu je internet v rukou dívek trpících poruchou příjmu 

potravy. Dané téma jsem se rozhodla zkoumat na základě mé osobní zkušenosti s touto 

nemocí, kdy mě blízké osobě byla diagnostikována Mentální anorexie. V rámci snahy pomoci 

mé kamarádce, jsem se dozvídala o poruchách příjmu potravy čím dál tím více informací a 

byla jsem přímo zděšena tím, o jak rozšířený problém se jedná. 

Poruchy příjmu potravy jsou opravdu vážným, leckdy až život ohrožujícím psychickým 

onemocněním, jímž jsou nejvíce ohroženy mladé a dospívající ženy. Claude Pierre přímo 

uvádí, že se jedná o poruchu, jež se potýká s nejvyšším procentem úmrtnosti v psychiatrické 

praxi. 10 – 25 % lidí této zákeřné a zprvu nenápadné poruše podléhá, zbytek přeživších se 

potýká s nepředstavitelnými psychickými problémy (Claude-Pierre, 2001, s.24).Cesta z této 

poruchy je během na dlouhou trať a i těm jedincům, kterým se podaří tuto zákeřnou nemoc 

porazit, zůstávají v mysli její pozůstatky, které dané osobydennodenně nahlodávají a nutí 

pozastavovat se nad každým soustem. „Mnoho lékařů mi řeklo, že anorexii nelze vyléčit, že 

mé dítě s ní bude muset žít po zbytek života,“ dodává Peggy Claude Pierre(Claude-Pierre, 

2001, s.22). 

 

 O závažném problému poruch příjmu potravy je zapotřebí více hovořit a zapojit do 

debaty širší veřejnost. Je třeba, aby si společnost uvědomila, že jde o rozsáhlý problém, který 

je třeba řešit. 
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Na aspekt internetu jsem se zaměřila z důvodu, že se zvláště pro mladou generaci stává 

nezbytnou součástí všedních dnů a že tlak, kterým na nás nová média působí, neustále 

narůstá.Giles uvádí:„Internet ovlivnil naše životy natolik, že stejně tak jako například 

automobily, se stal každodenní součástí našich životů a každodenní existence, už ho 

nevnímáme jako oddělenou entitu.“ (Giles, 2012, s. 141)
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Metodologie 

Výzkumná strategie 
 

Pro svoji práci jsem se vzhledem k charakteru tématu a povaze zkoumaných dat 

rozhodla zvolit kvalitativní přístup. Chtěla jsem porozumět tomu, jakou roli hraje internet 

v životě dívek v souvislosti s jejich diagnózou.Disman uvádí, že posláním kvalitativního 

výzkumu je porozumění lidem v sociálních situacích a já jsem se v rámci výzkumu chtěla 

dopátrat a porozumět souvislosti mezi užíváním internetu diagnostikovanýmidívkami a 

poruchami příjmu potravy (Disman, 2011, s. 289). Neméně podstatným důvodem mého 

rozhodnutí zvolit kvalitativní přístup byl fakt, že chci dané problematice porozumět do 

hloubky, získat podrobné, obsáhle a komplexní informace, což tato metoda umožňuje 

(Švaříček &Šeďová, 2007, s.13). Získané poznatky srovnám s odbornou literaturou a 

s informacemi podloženými odbornou literaturou, jež zahrnuje teoretická část. 

 

 

 

 

Výzkumné otázky 

 

Stanovila jsem si tři základní výzkumné otázky: 

 

1. Využívají dívky internetv souvislosti se svojí nemocí? 

2. Vnímají dívky určitou souvislost mezi internetovými obsahy aporuchami příjmu 

potravy? 

3. Vyvíjí se využívání internetu ve vztahu k jejich nemoci v čase? 
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Dále jsem si určila několik okruhů otázek, kterých jsem se v průběhu realizace rozhovorů 

s participantkami držela. 

 

Úvodní okruhy: 

1. Život s internetem 

2. Já a moje nemoc 

 

Výzkumné okruhy: 

1. Užívání internetu v praxi 

2.  Pohled na internet jako rizikový faktor 

 

 

1. Život s internetem 

 

Okruh otázek nazvaný „Život s internetem“ jsem volila na samý začátek rozhovoru. 

Důvodem tohoto rozhodnutí byla snaha nepokládat dívkám příliš složité a osobní otázky 

hned z kraje interview, aby nejprve došlo k určitému prolomení bariéry mezi mnou, tedy 

výzkumníkem a participantkou.Dále jsem zvolila tuto tematickou oblast na začátekproto, že 

předtím, než jsem chtělazačít pokládat otázky týkající se spojitosti mezi internetem a 

nemocí, chtěla jsem na úvod doložit výzkumy mnohokrát zdůrazňované tvrzení, že je dnes 

internet nepostradatelnou součástí každodenního života. Jean – Claude Kaufmann radí, že 

nejlepší je začínat prostými, nijak zapeklitými otázkami, které prolomí ledy (Kaufmann, 2010, 

s. 53).Říká, že skrze první otázky se respondent zorientujea vymezí si rámec rozhovoru. To 

mu pomůže setřást nervozitu a cítit se ve své pozici jistější. Aby pak vedoucí výzkumu získal 

patřičné kýžené informace rozhodující o výsledcích výzkumné otázky či otázek, musí se 

bezpodmínečně přiblížit konverzačnímu stylu, ale zároveň se nenechat vtáhnout do 

konverzace (Kauffmann, 2010, s.57). Proto mi ne až tak osobní téma „internet“ přišlo na 

začátek vhodné. 
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Ukázka otázek: 

Jaký je váš vztah k internetu? 

K jakým účelům užíváte internet? 

Umíte si představit život bez internetu?Případně proč ne? 

 

2. Já a moje nemoc 

Přesto, že samotný průběha okolnosti nemoci není pro mnou stanovené výzkumné otázky 

důležitý, chtěla jsem pochopit, čím si dívky prošly a nadále procházejí. Jevilo se mi být 

důležité participantkya příběh jejich nemoci lépe poznat, neboť tím spíš jsem měla šanci jim 

porozumět. 

 

3. Užívání internetu v praxi 

V tomto okruhu jsem se již zabývala využitím internetu v souvislosti s počátečním hubnutím i 

rozvinutou poruchou. Zajímalo mě, jakým způsobem využívají internet v souvislosti s nemocí, 

jaké konkrétní stránky ve vztahu k hubnutí a následně rozvinuté porušenavštěvují, příp. 

navštěvovaly, co je k tomu motivovalo, co je na nich konkrétně zajímalo, co jim pomáhalo a 

co naopak. Tedy zda využívají internet ve vztahu k nemoci a současně i léčbě a jak. 

 

4. Pohled na internet jako rizikový faktor 

Název tohoto okruhu je pracovní a sloužil pouze mě. Vycházela jsem z tvrzení, které je 

předmětem teoretické části, že média a internet mohou představovat rizikový faktor pro 

vznik a rozvoj poruch příjmu potravy. Toto tvrzení jsem před dívkami nezmiňovala, aby 

nedošlo k jejich ovlivňování. Participantek jsem se ptala, co je napadne, když řeknu spojení 

„poruchy příjmu potravy a internet“, „současný ideál krásy a média“ apod. Odpovědi pak 

určily směr, kterým se zbytek rozhovoru ubíral. K mému překvapení se však všechny 

participantky shodovaly a stále se tak opakovala ta samá témata. Výsledky analýzy získaných 

dat podrobněji rozebírám níže. 
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Technika sběru dat 
 

 Konkrétně jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Rozhodující pro 

mne byl fakt, že polostrukturovaný rozhovor poskytuje dostatečný prostor jak pro 

participanta, tak pro vedoucího výzkumu. Nejsou vázáni limity, tudíž se badatel o zkoumané 

problematice dozví mnohem více informací (Miovský, 2006, s. 160). Jak uvádí Jiří Reichel, 

polostrukturovaný rozhovor, rozhovor podle návodu či jinak řečeno částečně řízený rozhovor 

představuje metodu kvalitativního výzkumu, kdy máme již předem stanovený soubor témat 

nebo konkrétních otázek, který se stane jeho předmětem s tím, že pořadí otázek není 

striktně dáno a lze ho měnit dle potřeby (Reichel, 2009, s. 111). 

Postupovala jsem tedy podle okruhu otázek, které jsem si předem připravila, nicméně 

zvolená forma rozhovoru mi umožnila dotazy rozšiřovat, redukovat a měnit podle potřeby, 

popřípadě měnit i pořadí tematických okruhů, na základě vyvíjející se situace. Možnost 

pokládat doplňující otázky se mi jevila být velkou výhodou. Jak Miovský uvádí, v kvalitativní 

metodě výzkumník sám sebe využívá jako nástroj k modelování situace, tudíž průběh 

výzkumu lze označit jako flexibilní a výzkumný plán lze měnit dle potřeb (Miovský, 2006, s. 

73). 

Tato metoda se mi od začátku zdála být nejvhodnější vzhledem k oblasti zkoumaného 

zájmu, neboť mou snahou bylo získat detailní a komplexní informace daného jevu, pro cožje 

polostrukturovaný rozhovor příhodný (Švaříček &Šeďová, 2007, s. 13). Polostrukturované 

rozhovory vyžadují čas (v praxi mi každý trval 90-120 minut), nicméně umožní pochopit 

danou problematiku do hloubky, a to pro mě bylo stěžejní.Kvalitativní přístup jsem volila i 

z dalšího prostého důvodu, kterým byla snaha dát respondentům dostatečný prostor. Jak 

Švaříček uvádí, kvalitativní přístup v sociálních vědách vychází z toho, jak jsou různé pojmy a 

vztahy chápány aktéry sociální reality (Švaříček &Šeďová, 2007, s. 18). 

V případě kvalitativních metod je velice důležité mít na paměti, že participantky se na 

výzkumu podílí stejnou, ne-li větší měrou než samotný výzkumník, tedy já. Kauffmann uvádí: 

„Chápající přístup se zakládá na přesvědčení, že lidé nejsou pouhými nositeli struktur, ale jsou 

aktivními tvůrci sociálna, atím strážci významného vědění, které je třeba pochopi zevnitř, 
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prostřednictvím hodnotového systému jedinců, začíná tedy intropatií“ (Kauffmann, 2010, 

s.30). Tudíž bylo v mém vlastním zájmu postarat se o to, aby byly dívky ochotné výzkumu se 

zúčastnit a setrvat v něm. Proto jsem se participantkám také snažila vyjít maximálně vstříc, 

co se týká všech požadavků, ať už se jednalo o místo, kde byl rozhovor realizován, či čas, 

který se jim hodil. Neustále jsem měla na paměti i fakt, že se jedná o téma citlivé a je 

potřeba dát participantkám možnost a dostatečný čas pro vyjádření veškerých myšlenek, 

které jim v souvislosti s položenou otázkou vyvstanou na mysl. 

 

„Respondent musí cítit, že to, co říká, má pro tazatele velkou cenu, že ten ho upřímné 

poslouchá, a že je přitom ochoten odchýlit se od svých otázek, aby mu dal prostor 

okomentovat důležitou informaci, kterou nadnesl příliš stručně.“ (Kaufmann, 2010, s. 57) 

 

Vzhledem k choulostivosti tématu byparticipantka mohla být ovlivněna např. studem 

při svých výpovědích. Proto bylo i v mém zájmu, tedy v zájmu badatele, poskytnout 

dotazovanému co největší pohodlí, aby se cítilco nejlépe, uvolněně a pojal vůči výzkumníkovi 

a celému výzkumu důvěru. O to jsem se snažila především.Rozhovory jsem realizovala 

s každou participantkou zvlášť, v prostředí, jež si sama zvolila. Každé participantce jsem 

objasnila účel výzkumu a předpokládaný postup. Před pokládáním samotných výzkumných 

otázek jsem se vždy ujistila, že se participantka cítí bezpečně a pohodlně a je ochotna a 

připravena se výzkumu zúčastnit. Ve všech případech jsem před zahájením „oficiálního“ 

rozhovoru, před kladením výzkumných otázek pohovořila o nějakém neutrálním tématu, 

abych navodila přátelskou atmosféru. 

 

Co pro mne bylo důležité, je fakt, že díky metodě polostrukturovaných rozhovorů 

jsem získala i přes nevelký počet participantek (celkem se jednalo o 12 dívek), mnoho 

důležitých informací a dat, jež mi umožnily v závěru určité vyhodnocení zkoumaných otázek. 
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Výběr vzorku 
 

Jelikož jsem se v rámci bakalářské práce rozhodla pro formu kvalitativní metody, 

výběr participantek nebyl, a ani nemohl být náhodný (Hendl, 2005, str. 10). Užívám pojem 

participantek v ženském rodě, neboť ačkoliv jsem to původně neplánovala, mého výzkumu 

se účastnily pouze dívky. Tento fakt lze brát za určité potvrzení skutečnosti, že ženy trpí 

poruchami příjmu potravy více než muži. A to inavzdory tomu, že případů nemocných mužů 

v posledních letech přibývá (Karsten, 2006, s. 105; Krch, 1999, s. 21; Papežová, 2000, s.10). 

Maloney a Kranzová uvádí, že pouze 5% osob trpících anorexií představuje zástupce 

mužského pohlaví a jinak tomu není ani co se týká mentální bulimie (Maloney&Kranzová, 

1997, s. 9). Tento fakt potvrzuje i zakladatel Společnosti pro výzkum a terapii anorexie a 

bulimie (SVATAB) František David Krch, který ve své knize uvádífakt dokazovaný výzkumy, že 

20 %-70 % mladých žen není spokojeno se svým tělem, přičemž tato nespokojenost ženy 

vede ke snaze zhubnout (Krch, 2002, s. 56). Přestože se nejednalo o původní záměr, subjekty 

mého výzkumu se tedy staly pouzeženy. 

Získat první participatku pro mě nebylo složité, jelikožmě velmi blízká osoba, jejíž 

jméno vjejím zájmu a v rámci zachování anonymity výzkumu nebudu uvádět, trpí poruchou 

příjmu potravy. Ji samotnou jsem vzhledem k mé osobní vazbě k ní do výzkumu nezahrnula, 

nicméně jsem skrze tuto dívku získala hned sedm kontaktů na další dívky trpící poruchami 

příjmu potravy, které spolu s ní navštěvují, nebo v nedávné minulosti navštěvovaly denní 

stacionář pro poruchy s příjmem potravy v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ze 

sedmi kontaktovaných pět souhlasilo se schůzkou a k mému potěšení všechny přikývly na 

účast ve výzkumu.Dále jsem postupovala nepravděpodobnostní metodou výzkumného 

souboru, konkrétně metodou sněhové koule (Hendl, 2005, s. 154; Miovský, 2006, s. 131; 

Disman, 2002, s. 114).  

Prostřednictvím prvních pěti participantek jsem se zkontaktovala s dalšími dívkami. 

Jak již bylo řečeno, všech pět dívek dochází do denního stacionáře, kde se pravidelně setkává 
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s dívkami s obdobným zdravotním problémem, tedy nebylo těžké získat kontakty na další 

dívky trpící poruchou příjmu potravy.  

Jiří Reichel říká: „Postup kvalitativního zkoumání podle teoretického výběru vypadá 

tak, že výzkumník (na základě úsudku nebo snowballu atp.) postupně šetří další a další 

jednotky. Zkoumání a tedy i výběr ukončí ve fázi, kdy se již ke zkoumanému problému 

přestává dozvídat cokoliv nového, rozšiřujícího, obohacujícího, vysvětlujícího atp., kdy 

dochází k tzv. teoretickému nasycení, teoretické saturaci.“ (Reichel, 2009, s. 88) 

Ačkoliv se mi metoda sněhové koule zdála být pro tuto konkrétní situaci více než 

vhodná, byla jsem si vědoma rizika, které zvolená metoda přináší. Otázkou je, do jaké míry je 

vybraný soubor participantů reprezentativní. Může zde nastat situace, že participanti 

nominují lidi, které nejlépe znají, a tito jedinci pak mohou doporučit ty stejné osoby, neboť 

se pohybují v obdobných kruzích. Hrozí zde tedy uvíznutí v jakési smyčce neustále se 

opakujících nominovaných jmen (Hartnoll a kol., 2003, s. 14). Dané úskalí této metody mě 

dovedlo k tomu, že vzorek participantů, kteří se výzkumu zúčastnili, představovaly pouze 

ženy, respektive dívky, které v současné době docházejí nebo v minulosti docházely do 

denního stacionáře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tento fakt jsem nepovažovala 

vzhledem k tématu práce za problematický. Ačkoliv jsem se zprvu obávala vzájemného 

ovlivnění, kdy si právě daná skupina pacientek může předávat informace, a tudíž využívat 

internet na základě určitých doporučení ke stejným účelům, všechny participantkymě ujistily, 

že si nejsou vědomy toho, že by o tematice internetu dříve s někým hovořily. Navíc čtyři 

dívky již do stacionáře nechodí a pět dívek sem začalo docházet před velmi krátkým časem. 

Jedna participantka uvedla, že zde byla zatím pouze jednou. Tudíž fakt, že se možná některé 

pacientky v denním stacionáři setkaly, nepovažuji za zásadní problém. 

Předběžně jsem si stanovila číslo deset, jakožto dostatečný počet participantů stím, 

že pokud se mi vzorek nebude zdát jako dostatečně nasycený a výzkum si to bude žádat, 

počet participantek rozšířím (Disman, 2002, s. 304). Nicméně ačkoliv se mi opravdu počet 

deseti dívek zdál být přijatelný, přišla mi škoda nevyužít dalších nabídek, a tak jsem skončila 

u počtu dvanácti participantek. Pro přehledné zpracování dat jsem vypracovala tabulku 

s informacemi, které se mi vzhledem k tématu výzkumu, zdály být základní. 
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VĚK 

POČET HODIN STRÁVENÝCH DENNĚ NA 

INTERNETU TRVÁNÍ NEMOCI 

Natálie 18 2 3 ROKY 

Veronika 19 2 2 ROKY 

Lucie 19 3 2 ROKY 

Kateřina 18 3 - 4 3 ROKY 

Dominika 25 4 10 LET 

Katka 18 2 3 ROKY 

Karolína 20 3 5 LET 

Anna 21 4 - 5 6 LET 

Dita 22 3 2 ROKY 

Kristýna 18 4 2 ROKY 

Barbora 17 2 6 -7 LET 

Aneta 19 2 1 ROK 

 

 

V práci participantky opakovaně nazývám dívkami, neboť žádná z nich není vdaná, 

všechny účastnice výzkumu jsou mladé ženy (nejstarší je 25 let) a všechny mi nabídly tykání. 

Označení „dívky“ se mi tudíž nejeví být nevhodné. 
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Technické a praktické otázky realizace 
rozhovorů 
 

Ze všeho nejdříve jsem dívky informovala o etické dimenzi výzkumu a požádala je o 

podepsání písemného souhlasu se zpracováním dat v anonymní rovině a jejich využitím pro 

výzkum. Písemný souhlas jsem měla předem připravený. Zeptala jsem se jich, zda si mohu 

zaznamenat jejich křestní jméno a věk pro přehlednost výzkumu, s čímž všechny souhlasily. 

Dále jsem se informovala o tom, kolik času denně tráví online a kolik let trpí poruchou příjmu 

potravy. Tato základní data jsem poté před analýzou dat zpětně zanesla do tabulky. 

Před samotným šetřením jsem dívky upozornila, že rozhovor bude nahráván, a to jak 

na diktafon, tak na můj osobní mobilní telefon, abych měla pojistku, kdyby jedno ze zařízení 

selhalo. Také jsem dívky poprosila, aby svůj souhlas se zvukovou nahrávkou a fakt, že jsou si 

vědomy zvukového záznamu, vyslovily na začátku rozhovoru (Reichel, 2009, s.178). Dále 

jsem participantkám poskytla možnost kdykoliv odprojektu odstoupit a získaná data pro 

analýzu neposkytnout. 

Celkem jsem realizovala dvanáct rozhovorů, na dvanácti různýchmístech. Dle Jiřího 

Reichela je jedním z aspektů polostrukturovaného rozhovoru určitá standardizace prostředí, 

ve kterém realizovaný rozhovor proběhne (Reichel, 2009, s. 112). 

Ve mnou vedeném výzkumu, byly ve třech případech hovory uskutečněny v domácím 

prostředí participantek, ve dvou případech u mne doma, v pěti případech ve veřejných 

prostorách kaváren či restaurací a ve dvou případech venku. O místu, kde rozhovor 

proběhne, jsem vždy nechala rozhodnout samotnou participantku. Ve snaze zajistit ji co 

nejpříjemnější podmínky, aby se cítila uvolněně a tím spíše byly její odpovědi upřímné, jsem 

se předem dotázala, zda preferuje určité standardizované prostředí,nebo upřednostňuje 

např. nekonvenčnímu prostředí kavárny. Snažila jsem se učinit vše proto, aby se každá dívka 

vždy cítila klidně, aby chápala, že ji vnímám jako rovnocenného účastníka rozhovoru(Hendl, 

2005, s. 170). 
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Analytické postupy 
 

Mým prvním krokem po ukončení rozhovoru s danou participantkou byla kontrola 

nahraných dat, a to jak na diktafonu, tak v mobilním telefonu. Pokud byla data v pořádku 

uložena, což se naštěstí povedlo ve všech případech, následoval krok druhý. Tím byla 

doslovná transkripce interview. Pro doslovnou transkripci jsem se rozhodla z toho důvodu, 

abych zachovala autentičnost výpovědí participantek.  

Tento postup jsem realizovala v průběhu celého terénního šetření, neboť jak Jiří 

Reichel uvádí, jeden z mnohých rozdílů mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem je 

právě ten, že data získaná v rámci kvalitativního výzkumu jsou zpracovávána postupně „za 

pochodu“, nikoliv až po ukončení terénní části výzkumu (Reichel, 2009, s.165). 

Pro analýzu dat jsem používala metodu segmentace a kódování. Text jsem členila na 

jednotlivé části, které se týkaly odpovědí na jednu ze zkoumaných otázek, které jsem 

považovala za přínosné pro daný výzkum, a které směřovaly k mnou sledované 

problematice(Hendl, 2005, s.228). 

Tyto segmenty jsem si označila kódy. Konkrétně jsem užívala techniku otevřeného 

Kódování.Hledala jsem pravidelnosti a podobnosti v datech. Kódy představovala výstižná 

slovníspojení, která šla k povaze výpovědi. Zároveň jsem poznámkovala, tzn., že jsem 

v režimupoznámek zaznamenávala první interpretace dat, propojení s literaturou, popřípadě 

poznámky k metodologii výzkumu. Tyto poznámky vytvořené v průběhu kódování, mi 

významně přispěly a pomohly k vytváření kategorií.Dalším krokem analýzy bylo hledání 

vztahů mezi kódy, tzn., že v tomto kroku jsem již začala směřovat k vytváření kategorií, které 

se ukázaly být významné pro interpretaci dat, tedy prozodpovězení výzkumných otázek. 

Neustále jsem přitom pamatovala na svůj cíl, tedy tematickérozkrytí textu (Hendl, 2005, s. 

247). Tyto kategorie, tedy představovaly získané kódy, které jsem předtím podrobila třídění, 

hierarchizaci a vzájemnému porovnání, a které se staly páteří následné analýzy.  

Vzhledem k neuvěřitelnému množství nasbíraných dat, jsem získala opravdu mnoho 

zajímavých poznatků, za což jsem opravdu vděčná. Jediným problematickým jevem se mi tak 

v otázce analýzy ukázala být časová náročnost. 
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Hodnocení kvality výzkumu 
 

Hned v samotném úvodu bych chtěla zmínit trefný názor Dismana, který uvádí, že 

v kvalitativním výzkumu o redukci dat de facto rozhodují zkoumané osoby. Výzkumník vede 

respondenta k tomu, aby řekl co možná nejvíce, a doufá, že zkoumaná osoba vybere vše, co 

je pro výzkum relevantní (Disman, 2002, s. 290). Bylo důležité mít na paměti, že výzkum není 

výhradně v rukou výzkumníka, tedy mé osoby, ale i v rukou participantů, kteří se podílí na 

šetření naprosto stejnou, ne-li větší měrou. 

Tím se dostávám k prvnímu problematickému bodu, kterýmse mi jeví být samotné 

téma výzkumu. Míním tím hledisko, že participantky mohly být při svých výpovědích zcela 

logicky ovlivněny základními osobnostními rysy. Jejich diagnóza je velmi citlivé osobní téma a 

tak o stoprocentní upřímnosti odpovědí lze polemizovat. Je těžké rozlišit mezi prezentací a 

praxí. Dívky se například pod vlivem studu mohly prezentovat jinak, než tomu ve skutečnosti 

je. Tomu jsem se snažila předejít tím, že jsem je několikrát upozornila na fakt, že se jedná o 

rozhovor opravdu anonymní, že se nemusí ničeho bát, a že je prosím o upřímnost. Dále jsem 

se snažila, aby pojaly vůči mně důvěru, stejně tak jako vůči celému realizovanému 

kvalitativnímu výzkumu. 

Na kvalitě výzkumu se podílím samozřejmě i já samajakožto výzkumná osoba. 

Způsob, jakým jsem vedla šetření a analyzovala výsledky je velmi podstatný. Na některé 

aspekty jsem se snažila dávat zvlášť pozor. Jak Hendl uvádí, je důležité udržet odstup a 

nezaujatý postoj, aby nedošlo ke zkreslení ze strany výzkumníka, což jsem se snažila mít 

neustále na paměti (Hendl, 2005, s.148). Dále jsem se pokusila výzkum zkvalitnit skrze úsilí 

zkoumané problematice porozumět do hloubky, a to za pomoci obsáhlé literatury, statistik, 

ale i prostřednictvím již vypracovaných bakalářských a diplomových prací obdobné tématiky 

(Reichel, 2009, s. 34). Kauffmannprozměnuupozorňuje na riziko, že se výzkumník může 

nechat unést zavádějícími interpretacemi, což může posléze celý výzkum velmi znehodnotit 

(Kauffmann, 2010, s. 34). I vůči tomuto riziku jsem se snažila býti ostražitá a problému 

předejít skrze konzultace s jinými do výzkumu nezainteresovanými osobami (Kauffmann, 

2010, s. 32/37). Obdobně hovoří i Reichel, když uvádí, že i přes zaujetí řešeným tématem, 

které u mě bylo značné vzhledem ke zkušenostem s blízkou nemocnou osobou, vedoucí 

výzkumu musí zůstat za každou cenu objektivní a zaujmout citlivý náhled, aby byl schopný 

identifikovat a akceptovat i informace, jež neodpovídají jeho původním představám, nebo 
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jsou dokonce zcela protichůdné (Reichel, 2009, s. 175). Byla jsem si tedy vědoma, že kvalita 

výzkumu velmi závisí i na mně osobně, a snažila jsem se učinit maximum, abych výsledky 

nijak neznehodnotila. 

Dalším úskalím provedeného šetření se mi jeví být fakt, že validita, která se často 

stává předmětem kritiky této kvalitativní metody, může být prokázána až s odstupem času. I 

proto je potřeba, jak Kauffmann uvádí, užít co nejvíce nástrojů validizace (Kauffmann, 2010, 

s. 32/37).Neopomenutelným problémem kvalitativního výzkumu je dále fakt, že z mých 

výsledků nelzečinit širší závěry pro populaci. Nemožnostgeneralizace se jeví jako největší 

úskalí této výzkumné metody. Nicméně se domnívám, že výsledkymého šetření lze i přesto 

považovat za hodnotné a způsobilé přispět k vědecké či veřejné debatě o závažném 

problému, kterým poruchy příjmu potravy jsou. 
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Etické otázky 
 

Jak Miovský uvádí, v kvalitativním výzkumu existují mnohem přísnější pravidla pro 

udílení souhlasů etických komisí a je požadováno procedurální ošetření dodatečného 

vysvětlení spolu se zajištěním adekvátní podpory v případě výskytu jakýchkoli komplikací 

(Miovský, 2006, s. 77).Vzhledem k citlivosti tématu jsem nejprve participantky dopodrobna 

informovala ocelém výzkumu a svých záměrech. Participantkám jsem zdůraznila, že jde o 

anonymní výzkum.Respektování anonymity je základním požadavkem výzkumné etiky 

(Disman, 2011, s. 152). Protože zahrnout do výzkumného šetření osobu, bez jejího 

písemného či informovaného souhlasu je nepřijatelné, vybrané participantky jsem požádala 

o písemný souhlas a zároveň jsem jim předložila závazné prohlášení týkající se mé osoby 

(Reichel, 2009, s. 177) v následujícím znění: 

 

„Já Barbora Bláhová se osobně zavazuji, že budu plně respektovat etické zásady a 

pokusím se „jméno XX“ poskytnout co nejpříjemnější podmínky. Po celou dobu a všech 

aspektech výzkumu se budu řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Vybrané dívce poskytuji možnost od výzkumu kdykoliv z vlastního rozhodnutí odstoupit.“ 

 

Dívkám jsem dále poskytla prostor, aby semohly na cokoliv zeptat a vyjasnit si 

nesrozumitelnosti.Veškerá datasouvisející s výzkumem mámnyní zakódovaná a uložená pod 

heslem ve svém osobnímpracovním počítači a o tomto záměru jsem je informovala 

také.Součástí eticky správně provedeného výzkumu je také ověření, zda jsou účastníci 

výzkumu schopni zpracovat, co jim účast na výzkumu přinesla, nebo také vzala, a vyrovnat se 

s tím (Miovský, 2006, s. 34). Z tohoto důvodu jsem dívky sama později znovu kontaktovala, 

abych se opětovně přesvědčila, že s analýzou poskytnutého rozhovoru opravdu souhlasí. 
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Analýza a interpretace získaných informací 
 

Ve výzkumu jsem chtěla získat odpovědi na tři výzkumné otázky. 

 

1. Využívají dívky internet v souvislosti se svojí nemocí? 

2. Vnímají dívky určitou souvislost mezi internetovými obsahy a poruchami příjmu 

potravy? 

3. Vyvíjí se využívání internetu ve vztahu k jejich nemoci v čase? 

 

Ráda bych probrala výsledky jednotlivých okruhů předložených otázek a srovnala zjištěné 

poznatky s jinými výzkumy a odbornou literaturou. 

 

Pro lepší orientaci opět přikládám tabulku základních údajů participantek. 

 

 

VĚK 

POČET HODIN STRÁVENÝCH DENNĚ NA 

INTERNETU TRVÁNÍ NEMOCI 

Natálie 18 2 3 ROKY 

Veronika 19 2 2 ROKY 

Lucie 19 3 2 ROKY 

Kateřina 18 3 - 4 3 ROKY 

Dominika 25 4 10 LET 

Katka 18 2 3 ROKY 

Karolína 20 3 5 LET 

Anna 21 4 - 5 6 LET 

Dita 22 3 2 ROKY 

Kristýna 18 4 2 ROKY 

Barbora 17 2 6 -7 LET 

Aneta 19 2 1 ROK 
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Život s internetem 
 

Ačkoliv jsem si vědoma toho, že tento okruh, se přímo netýká výzkumných otázek, 

získala jsem od participantek mnoho zajímavých informací, skrze které bych chtěla na úvod  

vyzdvihnout a potvrdit to, co uvádím v kapitole „Internet jako fenomén dnešní doby“.Jak 

uvádí David Giles, žijeme v době médií, která nás obklopují, všude doprovází a která 

ustavičně konzumujeme, aniž bychom si toho byli vědomi. Televizní obrazovky, internet či 

zdroje reklamy se staly součástí našich životů. Mobilní telefony, sociální sítě či jiná 

komunikační zařízení využíváme den co den a přitom se ocitáme ve stavu „mediální slepoty“. 

Tedy v rozpoložení, kdy média přijímáme jako všední každodennost, a kdy si jejich existenci a 

vliv na naše rozhodování, postoje a přesvědčení již ani neuvědomujeme (Giles, 2012, s.11). 

Ačkoliv jsem se v průběhu šetření „pročítala“ mnohou odbornou literaturou a ve 

většině případů se setkávala s názory, jež souhlasně „přikyvovaly“ vlivu médií, existují i 

protichůdné postoje. Zastáncem názoru, že vliv médií, především masové komunikace, 

zejména na tvorbu veřejného mínění, je často přeceňován, je mimo jiné český pedagogický 

psychologRudolf Kohoutek20. Nicméně analýza získaných dat se jednoznačně přikláněla k tezi 

první. 

Neodmyslitelnost technologií, které dnes a denně využíváme, potvrzovaly všechny 

dívky. Participantky se shodovaly v tom, že internet pro ně představuje neodmyslitelnou 

součástživota, že na něm tráví dennodenně mnoho času, a už by si jen stěží dokázaly 

představit život bez něj.Na otázku, zda si umí představit život bez internetu,jedenáct dívek 

z dvanácti reagovalo ve prospěch internetu. 

 

Natálie:  „No, asi ani ne…, vlastně používám internet úplně ke všemu.“ 

Veronika: „Já jsem nervózní, když se mi vybije telefon jak před maturitou…, na internetu jsem 

fakt pořád.“ 

Kateřina: „Tak to už by nešlo, být bez internetu…, myslím, že jsou na něm závislí už úplně 

všichni.“ 

                                                 
20

Zdroj: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/socialni-komunikace 
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Barbora: „Pracuji jako módní redaktorka pro online časopis, takže se vlastně internetem 

živím. A i když zrovna nepracuju, tak se na internetu odreágovávám. Koukám na online 

seriály, komunikuju přes net s kamarádama. Takže bych bez něj určitě nemohla být.“ 

 

Zajímavé bylo zjištění, že participantky užívají slova „mobil“ a „internet“ jako 

synonyma. Například Dita citovaná níže uvedla: „Jsem závislák. S mobilem v ruce usínám a 

ráno probouzím“. V kontextu rozhovoru však bylo patrné, že s mobilem v ruce usíná, 

z důvodu zajištění neustálého přístupu na internet. To mě přivedlo k myšlence, že současné 

výzkumy potvrzující závislosti na mobilních telefonech, lze v určité míře považovat za 

výzkumy zároveň deklarující závislost na internetovém připojení.Susan Greenfieldová ve své 

knize dokládá naši závislost na mobilních telefonech, když prezentuje výsledky výzkumu, 

které uvádí, žepo probuzení v 62 % případech nejprve zkontrolujeme svůj chytrý telefon a 

v 79% případech ho zřejmě budeme i v následujících 15 minutách průběžně kontrolovat 

(Greenfield, 2016, s. 36). 

 

Lucie: „Už jenom Facebook kontroluju každých pět minut, i když se tam nic nemohlo za tu 

chvilku změnit. A to i vnoci, když se probudím,nebo hned po ránu.“ 

Dita: „Jsem závislák. S mobilem v ruce usínám a ráno probouzím.“ 

 

Také se potvrdila skutečnost diskutovaná mnohými současnýmivýzkumy ohledně 

dostupnosti internetu, která je předmětem teoretické části. 

 

Barbora: „Já mám osobní mobilní telefon a pracovní. Oba mám pořád u sebe a oba jsou 

s internetem. Doma má dva notebooky s připojením na internet a samozřejmě mám přístup 

na internet i v práci a ve škole.“ 

 

Všech dvanáct dívek má v pokoji osobní počítač nebo notebook s přístupem na 

internet. Všech dvanáctparticipantek má také možnost internetového připojení ve škole či na 

univerzitě, kde studují. Sedm dívek má přístup na internet také v práci nebo na brigádě. 

 

 



 

52 

Celkový počet dívek 12 domácí připojení na internet 100% 

Počet studujících dívek 11 
připojení na internet na škole 

či univerzitě 
100% 

Počet dívek majících 
práci/brigádu 

12 připojení na internet v práci 58% 

 

Jsem si vědoma faktu, že se jedná se o kvantitavní data, která nelze vzhledem ke 

kvalitativní metodě výzkumu považovat za zcela relevantní. Nicméně jsou průkazná, co se 

týká otázky dostupnosti internetu, což se mi jevilo být vzhledem k tématu práce vhodné. 

Korespondují s tématem kvalitativního šetření. 

UweBuerman provedl anketu, které se zúčastnilo 437 lidí. Výsledky ukázaly, že 60,4% 

dotazovaných disponuje soukromým přístupem na internet, 68,9% má výlučně, nebo spolu 

s ostatními členy rodiny přístup na internet a 55,8% dotazovaných disponuje přístupem na 

internet ve škole, respektive na univerzitě nebo na pracovišti. Ženy ve věkové skupině 21–28 

let, disponují soukromým přístupem na internet v neuvěřitelném počtu – 92,3 % (Buerman, 

2009, s. 76). Vzhledem k odborné literatuře a statistikám doloženým v teoretické části, není 

vysoké procento ničím překvapivým. Nicméně se opět jedná o fakta korespondující 

s poznatky získanými během výzkumného šetření. 

Inspirována výzkumem Susan Greenfieldové, jsem se dívek také zeptala, zda si dokáží 

vzpomenout na okamžik, kdy neměly svůj mobilní telefon po ruce, nebo alespoň na chvíli, 

kdy měly telefon v jiné místnosti, než ony samy (Greenfield, 2016, s. 36). Pět dívek si takovou 

situaci nevybavilo vůbec, čtyři dívky po delším přemýšlení a tři dívky uvedly práci nebo školu. 

 

 Veronika: „Možná tak během zkoušky, jinak těžko.“ 

 

Tento okruh otázek mi potvrdil mnohé poznatky získané z odborné literatury. 

Především fakt, že internet je pro mladou generaci opravdu nepostradatelný, a že se stává 

součástí našich životů.Pojem internet participantky pojily s přívlastky jako je 
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„nepostradatelný“, život bez internetu interpretovaly slovy „nepředstavitelný“, „nemožný“, 

„nereálný“. Nejenže tedy internet vnímají jako důležitý, ale přímo jako něco zcela zásadního, 

pro život nutného. Internet participantky asociovaly se zdrojem informací, ale i s předmětem 

zábavy. Ačkoliv jako významnou funkční vlastnost zdůrazňovaly usnadnění komunikace, 

vyzdvihovaly především všestrannost využití internetu.Uváděly, že ho využívají „ke všemu“. 

Zmíněné spojení proneslo deset dívek z dvanácti! Hojně se také vyskytl pojem „závislost“, 

který užilo hned osm participantek. Této „závislosti“ si dívky jsou ve všech případech vědomy 

a danou obsesi vnímají jako nežádoucí. Jako negativní dopad trávení mnohého času na 

internetu participantky uváděly především zanedbávání reálných sociálních vztahů, zejména 

doma s rodiči a nevšímavost vůči okolnímu světu, kdy jedna participantka např. uvedla, že i 

na ulici tráví čas ve virtuálním světě namísto vnímání okolí. Z výpovědí byl tedy patrný rozpor 

mezi praxí a tím, co považují za správné. Ačkoliv si dívky jsou vědomy faktu, že na internetu 

tráví až příliš času, souhlasně uváděly, že změny v otázce intenzity využívání internetu by 

nebyly schopné. Jedna dívka dokonce zmínila, že se již v minulosti na základě vlastního 

rozhodnutí pokusila omezit návštěvy internetu, nicméně bez úspěchu. 

 

Katka: „Nešlo to... Potřebujete ho ve škole, když chcete zjistit v kolik jede bus, jestli mají 

otevřeno v obchodě...Vzdala jsem to ještě ten den“. 

 

Nemožnost připojení k internetu participantky nazývaly pojmy „frustrující“, „děsný“ 

nebo dokonce „na zabití“, pocity, které participantky zažívají během okamžiků bez internetu, 

jsou „nervozita“, „vztek“, jedna dívka dokonce neváhala užít výraz „úzkost“. 

 

Závěrem tohoto okruhu bych ráda zmínila výzkum, který zveřejnila Vysekalová v knize 

psychologie reklamy. Data výzkumu NetMonitoru ukazují, že roku 2011 internetoví uživatelé 

nad deset let čítali 6 milionů osob, což v poměru k české populaci činilo 58 %. Lidí užívajících 

internet neustále přibývá, přičemž průměrné tempo přírůstku internetové populace je 10 % 

ročně. U vyšší věkové kategorie 25 let míra penetrace představuje celých 90 % (Vysekalová, 

2012, s. 275). I z důvodu neustále narůstajícího počtu nových uživatelů internetového 

připojení je nutné hovořit o nebezpečných stránkách tohoto fenoménu a zabývat se otázkou, 

jak případnému nebezpečí předcházet. Analýza dat okruhu „život s internetem“ zcela 
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potvrdila nesporný význam internetu, kdy je participantkamivnímán nejen jako přínosný, ale 

jako zcela nepostradatelný. 
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Já a moje nemoc 
 

Tento okruh stejně jako „Já a internet“pracovně nazývám okruhem úvodním, neboť 

se přímo nevěnuje výzkumným otázkám. Ačkoliv jsem získala mnoho zajímavých poznatků a 

dat, která by se mohla stát předmětem jiných výzkumů, budu hovořit jen o zjištění, která 

jsou vzhledem k výzkumným otázkám relevantní. 

Analýza získaných dat ukázala, že dívky vnímají určitou časovou posloupnost svého 

onemocnění.Participantkyhovořily odané poruše jako vyvíjející se v čase. Podstatné pro můj 

výzkum byl fakt, že toto časové členění se promítá i do užívání internetu, které je pro šetření 

klíčové. Proto bych jednotlivá stádia ráda nastínila. 

 

V rozhovorech lze vypozorovat určité dělení průběhu nemoci na čtyři časové úseky.  

Jedná se o fáze: 1.počátek nemoci, 2.vrchol nemoci, 3.zlom/diagnóza a 4.současný stav. 

Konkrétně dívky během vyprávění rozlišovaly mezi počátky hubnutí, kdy se stravovaly dietně, 

ale v rámci přijatelných mezí a okamžikem, kdy již jejich jídelní návyky začaly být poruchové. 

Dále pak hovořily o zlomu, který nastal v okamžiku, kdy byly někým z blízkých či přímo 

odborníkem diagnostikované a zvláště pak mluvily o současnosti. Tato fakta z části 

korespondují s členěním průběhu mentální anorexie do pěti stádií dle Papežové – popření, 

úvahy, příprava, akce a udržení (Papežová, 2000, s. 21).Papežová zde však nehovoří o 

počátku nemoci, který byl také předmětem rozhovoru s participantkami. Proto nelze říct, že 

získaná fakta zcela odpovídají tvrzení Papežové. Konkrétní shody a rozpory s touto teorií 

uvedu níže.Na následujících stránkách jednotlivá stádia rozeberu a doložím je skrze citace 

jednotlivých dívek. 

 

Počátky hubnutí 

Dívky hovořily o počátcích hubnutí, jakožto o konkrétním stádiu. Užívaly pojmů „na začátku“, 

„zpočátku“, „nejdříve“ apod.  

Lucie: „Když jsem začínala hubnout, nikdy by mě nenapadlo, kam až to zajde.“ 
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Karolína: „Na začátku to byla klasická dieta, žádný sladký, tučný, smažený…, pak jsem 

vyřadila pečivo, ovoce kvůli cukrům, ořechy kvůli tukům, prostě téměř všechno. A normální 

zdravá dietapřešla v posedlost.“ 

 

Nejen zmiňované citované dívky, ale i většina dalších participantek také potvrdila 

odbornou literaturou předkládané tvrzení, že poruchy příjmu potravy může uvést v život 

právě zprvu neškodná dieta. David Krch říká: „Většina studií zatím prokázala, že redukční 

diety významně zvyšují riziko vzniku mentální anorexie a mentální bulimie. V průměru 30 % 

redukčních diet přechází během jednoho až dvou let v to, co je nazýváno patologickou dietou. 

U 20 – 30 % těchto patologických dietářek dojde později k rozvoji příznaků PPP“ (Krch, 1999, 

s. 54). 

Dominika: „Holky ve třídě držely dietu, tak jsem do toho šla s nimi. Myslela jsem, že zdravě 

zhubnu pár kilo. Pak to ale nešlo zastavit a s diety se stala naprostá priorita.“ 

 

Deset dívek uvedlo, že nejprve chtělo zdravě zhubnout za pomoci diety, kterou 

interpretovaly jako „zdravou“, „obyčejnou“, avšak nejužívanějším bylo přídavné jméno 

„klasickou“. Samotné označení ukazuje, že držení diety je považováno za běžně se vyskytující 

jev. Během vyprávění o počátcích hubnutí dívky dávaly najevo smutek, ale zároveň i vztek na 

sebe samé. Ačkoliv ne vždy participantky dávaly rozvoj poruchy za vinu přímo samy sobě, ve 

dvou případech byl zmíněn otec, ve dvou partner, v několika sociální okolí, participantky se o 

sobě vyjadřovaly hanlivě, a vždy samy sebe považovaly za stěžejního viníka. 

 

Barbora:„ Jsem kráva (sic!), že jsem se do toho tenkrát dala.“ 

Lucie: „Byla jsem blbá (sic!), myslela jsem, že tím všechno vyřeším. Štve mě to. Ztratila jsem 

tím tolik.“ 

 

V souhrnu lze tedy konstatovat, že všechny dívky si byly vědomy určitého konkrétního 

okamžiku, kdy začaly hubnout a který je posléze dovedl až k patologickému stravování. V 

mnohých případech za poruchou příjmu potravyparticipantek stojí snaha shodit pouze pár 

kilo, zdravým neinvazivním způsobem, která se vymkla kontrole. Dietní stravování 

participantky vnímají jako zcela běžný, ve společnosti hojně rozšířený jev. 
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Rozvinutá porucha 

Kateřina: „ V tom nejhorším stádiu to byl děs. Prostě pořád myslíte jen na jídlo. 24 hodin 

denně sedm dní v týdnu.“ 

Lucie: „ Když jste v tom rozjetym vlaku, už vás nic nezastaví. Uděláte všechno proto, aby ste 

byla ještě hubenější...“ 

Přechod mezi počátečním stádiem a rozvinutou poruchou participantky popisovaly 

jako velmi rychlý.  Změna charakterizující tento přechod je výrazné snížení přijímaného jídla, 

kdy nejprve dívky konzumovaly potraviny, které nazývaly „zdravé“ avšak postupně se pro ně 

rozhodujícím faktem stala otázka, zda jsou „dietní“. Příkladem může být participantka, která 

zpočátku konzumovala množství ovoce, protože je zdravé, nicméně po čase ho z jídelníčku 

vyřadila pro množství cukrů. 

Analýza dat také ukázala, že období plně rozvinuté poruchyprobíhá kontinuálně se 

stádiem, jež Papežová nazývá „popřením“. Dívky jsou plně zaujaty hubnutím, dávají do snahy 

naplnit svůj cíl veškeré síly a nepřipouští si, že by něco bylo v nepořádku (Papežová, 2000, s. 

21). 

Natálie: „Zpětně si uvědomuju, jak rychle jsem přešla z relativně normální diety do 

naprostýho hladovění.Najednou jsem nebyla schopná sníst vůbec nic…, ale tenkrát mi to 

vlastně nijak divný nepřišlo, prostě jsem si jela to svoje.“ 

 

Ze všech dvanácti dívek pouze dvě připustily, že si byly vědomy, čemu tváří v tvář čelí. 

Tedy že si uvědomovaly fakt, že se jedná o poruchu příjmu potravy. To potvrzuje slova Krcha, 

jenž říká, že ve většině případů si dívky patologii svého chování neuvědomují (Krch, 1999, 

s.21) 

 

Zlom/diagnóza 

Dominika: „Teď je to jiný, než to bylo na začátku. Hodně mi pomohli rodiče, který mě 

dokopali k doktorce. Když jsem to slyšela nahlas, to „trpíte mentální anorexií“ uvědomila 

jsem si, že musím něco změnit.“ 

Aneta: „ Pořád si říkáte, jak to máte pod kontrolou. A najednou sedíte v ordinaci, vaše máma 

pláče, a vám dojde, že je to průser (sic!).“ 
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Natálie: „Nepřipadala jsem si nemocná, než jsem poprvé přišla k Papežový, která hned jak 

mě viděla, prohlásila, že bych měla nastoupit do denního stacionáře a prohodila poznámku o 

tom, proč jdu až teď.“ 

Dané stádium, které zde dívky popisují, koreluje s fázemi, které Papežová nazývá 

„úvaha“ a „příprava“. Dívky si již uvědomují,že jejich jednání není v pořádku. Začínají 

uvažovat nad symptomy, které je provází a shledávají svůj zdravotní stav problematickým. 

Pomalu si uvědomují, že je potřeba začít proti svým patologickým zvyklostem bojovat. 

Některým se odhodlání podaří převést v činy a aktivně se začnou snažit své návyky 

modifikovat k lepšímu zdravějšímu způsobu života, jiné dívky i přes vědomí patologie, které 

se dopouští, pokračují v hubnutí(Papežová, 2000, s. 22). 

 

Kristýna: „Takovej zvrat nastal ve chvíli, kdy jsem se poprvé účastnila sezení ve stacionáři. 

Koukala jsem na ty holky, co měly ještě o dvacet kilo míň než já a říkala jsem si, takhle skončit 

nechci.“ 

 

Faktory, jež dívky uváděly jako stěžejní pro rozhodnutí své stravovací návyky diametrálně 

změnit, byly především zdraví a sociální kontakt.  

 

Současnost 

Kateřina:„ I když to ještě v hlavě nemám úplně tak srovnaný, jsem tak ráda, že už to nejhorší 

je za mnou.“ 

Dita:„Nedá se říct, že jsem v pořádku. To zdaleka ne. Ale podstatný je, že už si svůj problém 

uvědomuju a připouštím. To jsem do nedávna neuměla.“ 

 

Mnoho participantek vypovědělo, že se nyní potýká s tím, co Papežová nazývá „akce“. 

Rozhodly se, že chtějí ve svém životě učinit významnou změnu a s poruchou začít bojovat. 

Reálně si uvědomují stav, ve kterém se nachází a nutnost obratu. Jak jsem již zmínila, 

participantky kromě zdraví vyjadřovaly smutek nad svým společenským životem. Mnoho z 

nich hovořilo o ztrátě přátel, izolaci od okolí, tři dívky zmínily, že jim nemoc vzala partnera, 

dvě hovořily o narušení partnerského vztahu.  

V tomto okamžiku, kdy si již dívky plně uvědomují nutnost léčby, je nejdůležitější, jak 

Papežová říká, vyhnout se relapsu (Papežová, 2000, s.22). Cooper uvádí, že riziko recidivy či 
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úplného návratu k chorobným stravovacím návykům je u léčících se pacientů obrovské. 

Uvádí, že i po delším časovém období, kdy se jedinci daří, může nastat zlom. Léčbu ohrožují 

především vypjaté a pro pacienta náročné či stresující situace, kterými může být hádka s 

partnerem, selhání v práci apod. (Cooper, 1995, s. 188). Tohoto rizika si participantky byly 

vědomy a samy dávaly najevo obavy z možné recidivy. 

Anna: „V současný době se snažím jíst normálně. A myslím, že mi to jakžtakž jde, i když je to 

těžký…, mám furt strach, že to zas zkazím“. 

 

Okruh nazvaný „Já a nemoc“ přinesl mnoho zajímavých dat, nicméně stěžejní se pro 

můj výzkum ukázalo vnímání časové posloupnosti, která se promítá do následujícího, pro 

zodpovězení výzkumných otázek již klíčového okruhu. Proto jsem nastínila právě časovou 

posloupnost. Získaná data jsem musela velmi zredukovat, neboť by stačila na samostatnou 

bakalářskou práci. Pro mé výzkumné otázky však tématika průběhu nemoci, nebyla až tak 

podstatná. 
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Nemoc a užívání internetu v praxi 
 

Důvodem, proč jsem časovou posloupnost nemoci, jež se objevovala u všech 

participantek, považovala za nutné výše rozebrat, je fakt, že se promítala i do užívání 

internetu v souvislosti s poruchou. Proto jsem i v této kapitole získaná data rozdělila do 

časových kapitol. 

 

Počátky hubnutí 

Téměř všechny participantky se shodly v tom, že v počátcích své nemoci, tedy v okamžiku, 

kdy se rozhodly aktivně hubnout, začaly pročítat nové internetové stránky, které dříve 

nenavštěvovaly. Už tento fakt reflektuje určité spojení mezi užíváním internetu a hubnutím, 

posléze nemocí. Tedy fakt, že dívky internet v souvislosti s hubnutím užívaly. 

Kristýna: „Myslím, že dřív jsem se nesetkala s pro–anablogama. Až když jsem začala blbnout, 

tak jsem narazila na jeden odkaz…, pak už jsem je začala vyhledávat sama.“ 

Dita: „Na STOBu21 jsem si začala zapisovat, co jsem za den snědla a vypila, a měla jsem tak 

kontrolu nad tím, že toho nejím moc. Na téhle stránce jsem nikdy dřív nebyla.“ 

 

Mnoho dívek během rozhovoru automaticky bez okolků a zcela sebejistě užívalo 

zkratky názvů nejrůznějších internetových stránek. Například výše zmíněné „stob“. Bylo 

patrné, že je považují za obecně známé. Reakcíparticipantek na moji otázku, zda mohou 

přiblížit, o co se jedná (v prvních rozhovorech jsem to netušila), bylo překvapení. Lze tak 

usuzovat, že internetové stránky výlučně zaměřené na úzké skupiny konzumentů, v tomto 

konkrétním případě na jedince držící dietu, pro participantky představují něco běžného, a 

vzhledem ke konsternovaným reakcím na mou neznalost i všeobecně známého. Zajímavý byl 

také poznatek, že dívky obecně vůči internetu, respektive vůči informacím internetem 

zprostředkovaným, pojímají velkou důvěru. O poznatcích získaných na internetu hovořily 

jako o faktech. Ať už mluvily o kalorických hodnotách, nebo konkrétních dietách, jejich 

projev byl jistý a sebevědomý. Jsem si vědoma toho, že zmíněné zjištění nelze takto 

                                                 
21

STOB - Společnost STOB se dlouhodobězaměřuje na hubnutí, a tocestoubezdiet a striktníchomezení. 

Zakladatelkouinternetovýchstránek je PhDr. Iva Málková 
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jednoduše bagatelizovat. Internet nemusel být ve všech případech jediným zdrojem dané 

informace. Nicméně dívky opakovaně užívaly výroky „vím jistě“, „to je určitě“, „pravdou je“ 

apod. ve spojitosti s informací získanou na internetu. 

Kristina: „ Jo, to je určitě pravda. Píšou o tom často na prokondici.“ 

 

Co se týká přímo užívání, dívky internet interpretovaly nejen jako praktického 

pomocníka v počátcích hubnutí (stránky, jež radí ohledně cvičení, diet, informují o 

kalorických hodnotách apod.), ale i jako významný zdroj podpory a motivace. Analýza dat 

přinesla tedy tři ústřední kategorie: motivaci, podporu a zdroj informací. Postupně budu 

hovořit o všech třech, nicméně i přes prolínání těchto kategorií napříč všemi stádii, v první 

fázi počátečního hubnutí výrazně převyšovala informativní funkce internetu. 

 

Anna: „ Na začátku jsem se v hubnutí nevyznala, tak jsem sháněla na netu veškeré potřebné 

info.“ 

Participantky na internetu vyhledávaly obsahy informující o konkrétních potravinách, 

specifických dietách a to, jak cvičit. Nicméně nehovořily pouze o věcných informacích, ale i o 

obsáhlých návodech, jak se stravovat, či dokonce o online článcích pojednávajících o 

současném životním stylu celkově, kterým je dobré se řídit, pokud chceme být, jak jedna 

participantka uvedla, „štíhlí a fit“. Participantky tedy hovořily o životním stylu celkově, ale i o 

konkrétních jednotlivých úkonech, které byly součástí těchto článků a které z těchto obsahů 

převzaly. 

 

Barbora: „ Jednou jsem na netu četla, že se má před každým jídlem vypít sklenice vody. Od tý 

doby nesním nic, dokud se předtím nenapiju. Na Facebooku to bylo, myslím.“ 

 

To odpovídá tvrzení, že sdělovací prostředky na nás nepůsobí pouze ve smyslu prezentování 

fyzických vzorů a podsouvání toho, co je v současné době módním ideálem, ale i na utváření 

představ ohledně společensky žádoucího a nežádoucího chování, a to oblasti zdravého 

stravování nevyjímaje (Fraňková, Pařízková &Malichová, 2013, s. 234).  
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Katka: „Na streamu22 je pořad, kde vždycky říkají, jaký hnusy (sic!) jsou v nějakých 

potravinách...Některý bych fakt už nedala do pusy“.  

 

Jak jsem již zmínila, významnou kategorií se ukázalo být cvičení. Mnoho participantek 

uvedlo, že na internetu vyhledávaly videa jak cvičit, jaké aerobní či naopak anaerobní fyzické 

aktivity volit, aby hubly, a zmiňovalo, že navštěvovaly stránky, kde lze zjistit, jakým sportem 

člověk spálí kolik kalorií. Pět dívek uvedlo Youtube jako zdroj inspirace, tři dívky hovořily o 

fitness skupině na Facebooku a jedna dívka uvedla jako návod ke cvičení Instagram. Celkem 

tedy devět dívek hovořilo o stránkách, na kterých lze dohledat obsahy zabývající se cvičením, 

což přadstavuje valnou většinu zúčastněných participantek. Tato zjištění odpovídají 

odbornou literaturou potvrzovanému faktu, že dívky i navzdory velkým úbytkům na váze a 

nedostatku energie vynakládají velké úsilí dále hubnout prostřednictvím pohybu a 

excesivního cvičení (Marádová, 2007, s. 11). Pozornost přitom participantky vždy věnovaly 

videím či návodům, které se přímo týkaly hubnutí, nikoliv např. zpevňování svalového 

korzetu či nabírání kondice. Snaha odbourávat tuky se stala zcela primární. Druhým 

významným aspektem, který se v rozhovorech objevoval, bylo upřednostňování těch 

cvičebních návodů, které lze provozovat doma bez návštěvy veřejných fitness center. 

 

Anna: „Nezajímalo mě, jak ty cviky správně provádět, ani jak nabírat svaly. Prostě jsem 

jenom chtěla hubnout.“ 

Lucie: „Na Youtube je spousty videí, jak cvičit doma, třeba i za pomoci židle, láhve s vodou 

atd. Takže to může dělat každý.“ 

 

Výhodu, kterou dívky spatřovaly ve cvičení doma, lze interpretovat jako důsledek 

studu, o kterém participantky hovořily v souvislosti s úvodním okruhem „já a nemoc“. 

Mluvily o určitém paradoxu, kdy přesto, že dál hladověly a pořád nebyly se svojí postavou 

spokojené, uvědomovaly si, že na ně ostatní pohlíží jako na nemocné a příliš hubené. 

Návštěva fitness centra by proto mohla být pro participantky nepříjemným, až stresujícím 

zážitkem. 
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Za zdroj informací participantky také označovaly sociální síť Facebook. Vysekalová 

uvádí, že umění sociálních sítí kumulovat a následně předávat virální informace v sobě skýtá 

velké možnosti na jedné straně, ale i velká rizika na straně druhé (Vysekalová, 2012, s. 27). 

V konkrétním případě poruch příjmu potravy se toto dané tvrzení ukázalo více než pravdivé. 

Participantky hovořily o mnohých návodech jak zhubnout, o kterých se dozvěděly právě 

skrze doménu Facebooku. 

 

Kristýna: „ O tom jsem se dozvěděla na Facebooku od kamarádky. Sdílela na to odkaz23.“ 

Aneta: „ Na Facebooku jsem četla o zeleninovém detoxu. Tak jsem ho vyzkoušela.“ 

 

Důležité se mi však jeví být zjištění, že sociální síť Facebook nenavštěvovaly přímo za 

účelem vyhledávání informací. Často hovořily o zábavě, zvědavosti a Facebook také 

interpretovaly jako prostředek komunikace s druhými. Nicméně i zde bezděčně narážely na 

obsahy spojené s hubnutím a na skutečnosti, které je vedly k zamyšlení nad svým tělem. 

Konkrétně hovořily o online článcích různých dámských magazínů, které se jim na 

facebookové zdi objevovaly. To lze považovat za určitý důkaz všudypřítomnosti mediálního 

tlaku na to, být štíhlý. Tato data dále mimo jiné ukazují, že zpočátku participantky internet 

nevyužívaly jako nástroj cesty za vysněnou postavou až tak intenzivně. Internetové připojení 

upotřebovávaly i k jiným činnostem (zmiňovaly např. školu, komunikaci s kamarády, zábavu) 

a internetové obsahy týkající se hubnutí vyhledávaly okrajově. Nicméně jmenovaly 

internetové stránky, na které by se dle jejich slov za jiných okolností nejspíše nedostaly. 

 

Konkrétní zmiňované stránky: 

Kaloricketabulky.cz (zmíněné 7x), stob.cz (zmíněno 7x), Prokondici.cz (zmíněné 3x), Zijzdrave 

(zmíněno 3x), vimcojim.cz (zmíněno 2x), zdravapotravina.cz (zmíněno 2x) 

 

Všechny dotyčné inernetové stránky se týkají zdravého životního stylu. Většina obsahuje 

databázi potravin, kde se za pomocí pár „kliků“ můžeme během chvíle dozvědět přesné 

nutriční informace o daných potravinách, včetně počtu kalorií. Tuto funkci dívky užívaly 

nejvíce. Odůvodněním byla především kontrola nad přijatým množstvím kalorií. Na 

zmiňovaných stránkách oceňovaly přehlednost a množství poskytovaných informací. To opět 
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Kristýna hovoří o mladém ječmenu, který je v současné době doporučován při hubnutí 
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koreluje s potřebou získat na počátku hubnutí informace, kterých dříve měly nedostatek. 

Dívky zjišťovaly, které potraviny jsou „povolené“ vzhledem ke snaze zhubnout a které nikoliv. 

Ve stádiu již rozvinuté poruchy dívky nejedly téměř nic, navíc jejich znalost ohledně hubnutí 

byla již na vysoké úrovni. Je tedy logické, že na začátku byla informativní funkce internetu 

stěžejní, zatímco později se ke slovu dostávají motivace a podpora. 

 

Rozvinutá porucha 

Zajímavým zjištěním byl fakt, že ačkoliv participantky uváděly, že stále navštěvovaly tytéž 

stránky jako v počátku nemoci, tak zatímco dříve je vnímaly jako doporučení, kterých by se 

měly držet, v pokročilém stádiu je spíše považovaly za motivaci k tomu být „lepší“. Vnímaly je 

jako určující meze, které je však nutné ještě překonat. Standartní diety, které např. 

doporučují jíst pětkrát denně, považovaly za jakýsi návod „běžného stravování“ a redukovaly 

tak již dietní stravování na ještě dietnější. 

 

Aneta:„Na začátku jsem jedla pětkrát denně. Všude psali, že je to tak správně. Pak jsem si 

řekla, že budu lepší a zredukovala to na dvě jídla denně.“ 

Dita: „Četla jsem, že přílohy se nesmějí vynechávat, že pak tělo začne strádat. Pro mě to 

logicky znamenalo, vynechej přílohy.“ 

 

V okamžiku, kdy participantky začaly hovořit o stádiu již plně rozvinuté nemoci, začaly 

se objevovat slovní spojení jako „být lepší“, „muset překonat“, „chtít dokázat“ apod. 

Z vyprávění bylo znát obrovské odhodlání zhubnout, které dívky před zahájením léčby měly a 

do kterého se zároveň promítala snaha být lepší než všichni ostatní. 

 

Katka: „Hodně mi pomáhaly fóra, kde se holky motivovaly a podporovaly v hubnutí. Někdo 

tam třeba napsal, že měl ten den jen jogurt a jablko, a já si řekla, že ho překonám a dám si 

jen jablko.“ 

 

Z výpovědí participantek je dále patrné, že ve stádiu vrcholu nemoci internet užívaly 

primárně pro vyhledávání obsahů spojených s hubnutím. To potvrzuje slovaBuermana, který 

říká, že pro jedince, kteří pěstují obzvláště neobvyklé zájmy, představuje internet mnohé. 
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Čím výlučnější je přitom zájem jedince, tím většího významu pro něj může internet 

nabývat.(Buerman, 2009, s. 132). 

 

Katka: „Chodila jsem pořád jen na chaty, kde jsme si vzájemně radili, jak hubnout, nic jinýho 

mě v tu dobu nezajímalo.“ 

Dita: „Neměla jsem na nic sílu. Pořád jsem jen ležela a pročítala na netu vše týkající se 

hubnutí.“ 

Kristina: „Točí se kolem toho vše…, i užívání netu.“ 

 

Jak jsem zmiňovala, dívky internet nevnímaly pouze jako nástroj vyhledávání 

informací, ale i jako motivaci a podporu při hubnutí. Podporu, kterou dívkám zpočátku 

dodávalo okolí - mnoho participantek uvedlo, že byly zpočátku chváleny, že jim to sluší, že 

hezky zhubly apod., a kterou ve většině případech vzhledem k velkým úbytkům na váze po 

čase ztratily (dle participantek okolí začalo jejich podvýživu vnímat jako nebezpečnou dříve, 

než si riziko začaly uvědomovat a připouštět i ony samy), dívky začaly čerpat z internetu. 

Hojně byly zmiňovány chaty a diskuzní fóra, která se zároveň stala stěžejním a primárním 

sociálním kontaktem, který dívkám poskytoval podporu a porozumění. Význam diskuzních 

fór a chatů na základě analýzy dat považuji za zcela klíčový. 

Kristýna: „Neměla jsem chuť bavit se s někým naživo, ale na chatech jsem vydržela probírat 

všechno hodiny,“ 

Dominika: „Jenom tam mi holky rozuměly. Doma mi nadávali a přikazovali jíst, ve škole na 

mě koukali divně, ale na těch diskuzí mě každý chápal.“ 

 

O podpoře, které se dívkám dostávalo skrze chaty a diskuzní fóra hovořilo deset 

participantek! Je zde patrný efekt tzv. „echo chambers“. Český překlad, který by nejspíše zněl 

„ozvěny komnaty“ se zatím neužívá. Tento medíální koncept nastíňuje situaci, kdy se na 

internetu na jednom místě seskupí lidé se stejnými názory, myšlenkami či zájmy a vytvoří tak 

určitou pevnost, která k sobě není ochotná připustit jakýkoliv diskurz zpochybňující sdílenou 

tezi, natož přímý protinázor. Síla argumentů zde s podporou ostatních roste a sdílené 

myšlenky se zde stávají legitimními24. Participantky hovořily o těchto chatech jako o jediném 

místě, kde se jim dostávalo či stále dostává porozumění, pochopení a podpory. Tyto jevy 
                                                 
24Zdroj:  http://www.osel.cz/8628-uzivatele-internetu-se-radi-uzaviraji-do-komnat-ozveny.html 



 

66 

zároveň pojily s útěchou, protože ve chvílích, kdy byly dívky sužovány již plně rozvinutou 

poruchou, trávily čas izolované od sociálního okolí, neboť jim dle jejich mínění ostatní 

nerozuměli a dívali se na ně jako na, slovy jedné participantky, „divné“. Zmíněná získaná data 

samozřejmě vedou k zamyšlení nad tím, že nebýt těchto diskuzí, možná by dívky k prozření a 

uvědomění si, že škodí svému zdraví a že jejich chování je patologické, došly mnohem dříve.  

Konkrétně participantky hojně zmiňovaly pro-ana blogy. Ty zejména v poslední době 

probouzí pohoršení napříč společností. Vlnu pozornosti vzbuzují zejména právě zmiňovaná 

fóra, jež jsou typickou součástí pro-ana blogů. Dívky si zde vyměňují mnohdy život ohrožující 

rady a názory ohledně rychlého a drastického hubnutí (Giles, 2012, s. 77). JakBuerman 

upozorňuje, riziko internetu je zvláště patrné v situacích, kdy se ve virtuálním prostoru 

začnou shlukovat komunity lidí, jejichž zájmy jsou nebezpečné, chorobné či nehumánní 

povahy. Ačkoliv jedinec trpící bludnými představami či společensky nebezpečnými 

myšlenkami nemusí být o svém smýšlení stoprocentně přesvědčen, jakmile se střetne 

s podobně uvažujícími jedinci, může být ve svých bludech posílen či přímo utvrzen (Buerman, 

2009, s. 132). Z výpovědí participantek lze bez větších pohyb usuzovat, že pro ně právě pro-

ana blogy či jiné skupinové internetové diskuze představovaly silný zdroj podpory v hubnutí 

a zároveň v nich i přiživovaly názor, že jejich chování je zcela relevantní a v pořádku. 

 

Kateřina: „Když jsem poprvý při hledání informací o dietách narazila na jeden z pro-ana, 

hrozně mě ten blog vyděsil... Byl tam takovej fakt hnusnej obrázek nahý hubený pomlácený 

holky. Říkala jsem si, takhle chce někdo vypadat? Pak jsem si tam ale začala pročítat rady 

ohledně hubnutí a najednou jsem na pro-ana byla denně.“ 

Veronika: „Na pro-ana je super ta podpora od jinejch holek. Najednou člověk vidí, že jsou lidi, 

co přemýšlejí úplně stejně, co vás neodsuzujou, ale naopak podporujou a chápou vás... To je 

super.“ 

Barbora: „Pro-ana navštěvuji celkem často. Třeba když mám už neovladatelnou chuť na něco 

sladkýho. Kouknu se a hned mě chuť přejde.“ 

Karolína: „Když už jste hubený moc, jakože prostě už nemocný, nikdo vás v hubnutí 

nepodpoří…, ale jdete na chat a najednou vám píše deset lidí, ať hubnutí nevzdávám.“ 
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Zjištění ohledně významnosti pro-ana blogů pro dívky trpící poruchou příjmu potravy 

potvrzuje slova Davida Gilese. Ten uvádí, že pro-ana blogy se zvláště v posledních letech staly 

velmi populárními pro určitou skupinu lidí. Je to místo, kde si především dívky předávají 

zkušenosti a rady ohledně hubnutí a kde se navzájem podporují v růstu své obsese získat 

anorektickou postavu. Zároveň si radí v otázkách, jak nemoc co nejlépe skrýt před svým 

okolím. (Giles, 2012, s. 70) 

Co se týká poslední kategorie „motivace“, participantky o ní hovořily především v 

souvislosti s obrazovým materiálem. Jmenované byly stránky Weheartit, Pinterest, Instagram 

a Facebook. Kromě Facebooku jsou všechny zmíněné stránky, které mimochodem lze 

stáhnout i do mobilních telefonů jako aplikace, založeny na principu galerie. Uživateli stránek 

stačí zadat heslo, které chce vyhledávat (participantky uváděly jako příklady „thin“, „slim“ 

nebo obecně „girls“) a na ploše se mu zobrazí nespočet fotografií daného tématu. Dívky 

zálibu prohlížet galerie hubených dívek dávaly do souvislosti právě s danou motivací. Jedna 

dívka přímo uvedla, že si vyhledávala fotografie hubených dívek, aby se tak donutila k 

intenzivnějším fyzickým výkonům.  

Barbora: „Když už jsem to chtěla vzdát, podívala jsem se na ty fotky a hned jsem věděla, že 

chci pokračovat, že mi to za to stojí.“ 

To mě opět přivedlo k zamyšlení, zda by nemoc, její průběh i závažnost nemohly být mírnější, 

nebýt internetu. Mnoho participantek obsahy získané na internetu interpretovalo jako 

motivaci, která jejich snahu opětovně aktivovala ve chvílích, kdy již hubnutí chtěly vzdát. 

Takto zpětně nad tím lze však pouze polemizovat. O výrazné motivaci hovořily také opět v 

souvislosti s již zmiňovanými pro-ana blogy. 

 

Charakteristickým znakem pro stádium rozvinuté poruchy se tedy ukázala být snaha 

„být lepší“, kdy dívky návodné internetové obsahy a doporučení jak správně jíst, jak často jíst 

či například jak a kdy cvičit, využívaly jako předlohy, které následně redukovaly (jedly menší 

množství, méně často), překonávaly (cvičily déle, intenzivněji) či zveličovaly jejich závažnost 

(např. striktní zákaz potravin, jejichž častá konzumace nebyla doporučována). 

Stěžejním rozdílem mezi užíváním internetu v počátcích hubnutí a užíváním internetu během 

již rozvinuté poruchy je přechod od vyhledávání praktických informací k nahlížení internetu 

jakožto zdroje podpory a pochopení. Participantky samy sebe v období kritické fáze poruchy 

prezentovaly jako „izolované“, „osamělé“, jedna dívka hovořila o pocitu „naprosté 
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opuštěnosti“. Internet, konkrétně diskuzní fóra, pro ně v tuto dobu představoval útočiště, 

kde se svěřovaly a kde hledaly „kontakt“. Chaty se pro ně staly ústřední záležitostí. Měly 

zásadní význam jak v otázce podpory hubnutí, tak v dodávání motivace a zároveň v jejich 

osamělé cestě za vysněnou postavou představovaly určitou formu virtuálního sociálního 

kontaktu. 

 

Zlom/Diagnóza 

Téměř polovina dívek uvedla, že v okamžiku diagnózy jim byly doporučeny internetové 

stránky, především diskuzní fóra, která by jim měla pomoci v léčbě. Ačkoliv to zní jako 

paradox vzhledem k faktu, že snahu usilovně hubnout v nich živily právě chaty, opět to 

reflektuje, že podpora od druhých, i když opačného rázu, je více než významná. To odpovídá 

tvrzení Papežové, že pro dívky může představovat významnou pomocnou ruku kontakt se 

stejně postiženými jedinci (Papežová, 2000, s. 11). Švédová uvádí, že možnost promluvit si o 

svém problému a svěřit se s tím, co prožíváme a pociťujeme, je více než žádoucí. Důležité je 

cítit se přitom v bezpečí a bezpodmínečně přijímaná (Švédová, 2012, s. 64). Ačkoliv autorka v 

daném prohlášení hovoří o blízké osobě, tuto potřebu promluvit si participantky 

uspokojovaly skrze internetová fóra, a to jak v době hladovění, tak i během léčby. 

 

Dominika: „Byly mi doporučeny stránky ideální.cz. To jsou stránky o poruchách, anorexii a 

tak…, chodím tam na diskuzní fóra. Jsem tam pořád.“ 

Dita: „Doktorka mě odkázala na stránky, kde si holky vyměňují rady, jak se z toho dostat. Ty 

věci, o kterých psaly, to bylo, jak kdybych to psala já. Říkala jsem si, aha, tak já jsem asi fakt 

nemocná.“ 

Natálie: „Ani doktorka, která se tím živí, nemůže pochopit, čím si procházíte tak jako ostatní 

holky, co si tím prochází taky. Proto na ty chaty chodím.“ 

Přestože jsem doposud ve své práci hovořila především o negativním vlivu internetu, 

bezesporu představuje i mnohá pozitiva.  Jedním z nich, jak Buerman uvádí, je fakt, že 

internet zprostředkovává prostor pro sdružování takové komunity lidí, která se nepotýká 

s celospolečensky známými a rozšířenými problémy a která by možná jinak nezískala 

příležitost, jak se vzájemně konfrontovat. Jedná se například o alkoholiky, lidi různě závislé, 

ale i právě lidi trpící poruchami příjmu potravy. Buerman říká, že na internetu lze cíleně 

dohledat množství soukromých iniciativ, které jinak veřejnosti zůstávají skryty. Zde si lidé 
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vzájemně pomáhají prostřednictvím rad i zkušeností (Buerman, 2009, s. 134). Stejně tak jako 

participantky potvrzovaly, že velkou podporu během hubnutí pro ně představovala 

internetová fóra, i v otázkách uzdravení čerpaly a ve většině případů stále čerpají sílu a 

podporu od jiných poruchou příjmu potravy postižených dívek na internetových diskuzích. 

Anna: „Nejvíc mě vyděsil příběh jedné paní, která kvůli anorexii už nikdy nebude mít děti... 

Nabádala ostatní, ať s tím skončí, dokud je čas. Tenkrát jsem si řekla, dneska toho zkusím 

sníst víc a myslela jsem to snad poprvé vážně!“ 

Lucie: „Tyholky jsou úžasný…, nikdy jsem je neviděla, ale dávají mi obrovskou sílu.“ 

 

Jak v případě diskuzí na pro-ana blogách, tak v případě diskuzí pomáhajících v léčbě 

participantky zdůrazňovaly aspekt anonymity. Tu interpretovaly jako obrovskou výhodu, 

převážně vzhledem ke studu, který v souvislosti s nemocí pociťují. 

Lucie: „Tam se nebojím zeptat na cokoliv. Můžu se zeptat na sebetrapnější věc, když nikdo 

neví, kdo jsem.“ 

 

V počátcích léčby tedy dívkám byla opět doporučeny diskuzní fóra s pacienty procházejícími 

obdobnou situací. Participantky se najednou musely „přeorientovat“ na „tým“, který bojuje 

za uzdravení představující mimo jiné přibírání na váze, zatímco předtím se usilovně snažily 

hubnout. Dané období popisovaly jako velmi stresující, přičemž sdílení pocitů s jinými 

pacienty popisovaly jako velmi uklidňující. 

 

Současnost 

Co se týká současnosti, participantky dávaly najevo strach z relapsu. Byly si přitom vědomy, 

že některé stránky by je k tomu mohly navést. I přes vědomí rizika některé přiznávaly, že se 

opakovaně navrací na stránky podporující hubnutí. Jako důvod většinou uváděly zvědavost. 

Nicméně tří dívky zmínily, že to, co je dříve motivovalo hubnout, je nyní podněcuje naopak 

přibírat. Zajímavým se mi také jeví poznatek, že dívky se ohledně vyhledávaných obsahů na 

internetu navrací do prvního stádia, které nazývám „počátky hubnutí“. 

 

Barbora: „Snažím se jíst normálně, ale pořád si to hodně hlídám. Stále si vyhledávám, co je 

dietní, co je zdravé, co přináší který vitamín. Ale už nehladovím.“ 
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V současné době tedy participantky stále zdůrazňují význam chatů s dívkami, které se také 

léčí, ale na velkém významu nabírá opět i informativní stránka internetu, kdy pečlivě 

vyhledávají, jak se stravovat, cvičit apod. Nicméně analýza dat poukazuje na jeden zajímavý 

posun. Participantky hovořící o současném stavu již neužívaly výrazu „dietní“, ale „zdravý“.  

 

 

Závěr 

V souhrnu lze konstatovat, že všech dvanáct dívek hovořilo o internetu jako o velkém 

pomocníkovi během snahy zhubnout, přičemž ve stádiu rozvinuté poruchy participantky 

internet užívaly téměř výlučně k  vyhledávání obsahů souvisejících s touhou zhubnout. 

Celkově internet využívaly k vyhledávání rozličných informací. Popisovaly ho nejen jako zdroj 

informací, ale i motivace a podpory. Velký význam participantky přisuzují skupinovým 

diskuzím a chatům, a to jak ve stádiu hubnutí, tak ve fázi léčby, přičemž velkou výhodu 

spatřují v anonymitě. Zajímavým poznatkem je také návrat k vnímání informační funkce 

internetových obsahů jako stěžejní během posledního časového úseku, tedy současnosti. 

Internet hlavně jako zdroj informací participantky vnímaly v počátcích hubnutí a k tomuto 

náhledu se vrací i dnes. V období rozvinuté poruchy pro ně představoval především zdroj 

zmiňované motivace a podpory. 
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Pohled na internet jako rizikový faktor 
 

 V rámci výzkumu jsem se chtěla dozvědět, zda si participantky uvědomují potenciální 

spojitost mezi poruchami příjmu potravy a internetem. Tedy jak internet v této souvislosti 

vnímají. Fakt, že internet může představovat rizikový faktor, přímé či nepřímé důkazy tohoto 

tvrzení jsem opakovaně vídala v rámci odborné literatury, kterou jsem k  bakalářské práci 

přečetla (např. Fraňková, Pařízková&Malichová; Giles; Grogan atd.), si samy participantky, 

jak analýza získaných dat ukázala, samy uvědomovaly. Zde bych chtěla zdůraznit, že jsem si 

dávala velký pozor, abych participantky v jejich výpovědích nijak neovlivňovala. Jak jsem 

uvedla v metodologii, pojem „riziko“ jsem nahlas nevyslovila, pokud ho nevyřkly ony samy.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že ačkoliv dívky nehodnotí internet jako primární spouštěč 

nemoci (zmiňovaly rodinu, partnera, konkrétní poznámky atd.), považují ho za jeden 

z faktorů, který je opakovaně přivádí na myšlenku, že by měly hubnout.  

Aneta: „Tak na internetu je každý druhý článek o tom, jak zhubnout. Je těžký zachovat si 

čistou hlavu.“ 

 

Tedy lze hovořit o částečné vině, kdy nás internet neustále „zavaluje“ návody, jak 

zhubnout, a dietní stravování prezentuje jako normu pod obecným heslem „nejedná se o 

dietu, ale o změnu životního stylu“ a o vině, kdy internetové obsahy přiživují v dívkách pocit, 

že jejich vzhled není dostatečně dobrý. Můžeme tak mluvit o určitém podílovém provinění. 

To odpovídá tvrzeníBuermanana: „U nových komunikačních médií a zacházení s novými 

možnostmi lze hovořit pouze o podílovém zapříčinění, nicméně tyto podíly je třeba brát 

v úvahu, jejich význam v celkové souvislosti příčin co nejpřesněji vymezit a důsledky, které 

z toho vyplynou pro zacházení s novými možnostmi, náležitě realizovat.“ (Buerman, 2009, s. 

154) 

 

Skutečností, která se v průběhu realizovaných rozhovorů potvrzovala nejvíce, se stal 

názor mnohých teoretiků a vědců, který jsem již v teoretické části podložila mnohou 

literaturou. Tím je fakt, že publikování mediálních obrazů nádherných žen činí mnohé z nás 
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nespokojenými se svým vlastním tělem (např. Grogan, 2000, s. 99). Participnatky tuto 

skutečnost mnohokrát během rozhovorů zdůraznily. 

 

Kristýna: „Všude jsou dokonalý holky. V reklamách, časopisech, všude…, člověk z toho prostě 

zblbne.“ 

Natálie: „Prostě ty holky vidíte25, a nejde si nepřipadat tlustá.“ 

 

 Nejen ve zmiňovaných citacích bylo patrné, že dívky mají velké tendence porovnávat 

se s druhými. Komparace se týkala módních fotografií, zmiňované byly slavné osobnosti, ale i 

vrstevnice, kamarádky či spolužačky. Participantky v rozhovorech nespočetněkrát užily 

komparativ. Popisovaly se jako „tlustší než“, „ošklivější než“ či „horší než“. Přitom nehovořily 

jen o svých siluetách, ale často zmiňovaly i jednotlivé části těl. V mnohých případech 

popisovaly konkrétní fotografie, které se jim vryly do paměti do nejmenších detailů. Osm 

dívek z dvanácti uvedlo, že se srovnávají s dívkami na internetu, ať už na facebookových 

fotografiích, Instagramu či prezentovaných v online magazínech, čtyři participantky zmínily, 

že určitou formu „komparace“ vědomě vyhledávají, aby tak byly motivovány dosáhnout 

svého cíle.  

 

Natálie: „Vzpomínám si, jak jsem jednou viděla fotografii tří holek na Facebooku. Ani nevím, 

kdo to byl, ale strašně se mi líbily. Všechny byly dokonalý, jakože postavou, a já si tenkrát 

řekla, že to dokážu, že prostě v létě taky takový tělo mít budu.“ 

Veronika: „Je to asi přirozený, porovnávat se s lidma. Nebo… Já to na sobě nesnáším, ale 

dělám to pořád. Jak v reálnym životě, tak i se slavnýma v časopisech na netu…, všude.“ 

 

Stejně tak jako Veronika i další participantky, i když leckdy nepřímo, vyjadřovaly vztek na 

sebe samé a na fakt, že se srovnávají. Ačkoliv samy nahlas situaci racionalizovaly a dávaly 

najevo, že jsou si vědomy, že by tak činit neměly, z rozhovorů byl patrný pocit marnosti 

snahy něco na této situaci změnit. Participantky  mediální obrazy vnímaly a stále vnímají jako 

vzory, kterým by se chtěly přiblížit, a to nejen navzdory tomu, že jsou si vědomy, že jim 

porovnávání se s druhými neprospívá, ale i přesobeznámenost s retušovacími 

                                                 
25

Natálie hovoří o fotografii dívek, která byla prezentována v rámci online časopisu Elle na Facebooku 
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programy.Dívky tyto obrazy žen interpretovaly především jako motivaci k tomu být „lepší“, 

ale i jako zdroj zábavy. 

 

Anna: „Prostě mě to baví, koukat na hezký fotky hezkých holek. Tak nějak mě to fascinuje.“ 

 

 Zároveň však dívky uváděly, že jim sledování fotografií krásných žen působí pocity frustrace 

a nespokojenosti se sebou samým (viz níže). A to i navzdory tomu, že polovina dívek zmínila, 

že moc dobře ví o retušování a upravování fotografií modelek využívaných např. 

v reklamách. Na riziko prezentování retušovaných modelek upozorňuje Koudelka 

s kolektivem. Zdůrazňují, že retušovací programy a další nástroje na úpravu fotografií se 

zvláště v posledních letech těší  obrovské popularitě a dnes bychom tak jen stěží hledali 

v magazínech či na internetu módní nebo reklamní fotografii, která by neprošla rukama 

grafiků (Koudelka a kol.,2012, s. 25). 

Veronika: „Teď jsem viděla fotku neupravený Kim26, to je fakt joke(sic!). Všude měla 

celulitidu…, prostě byla tlustá. Ale když ji vidím na těch oficiálních fotkách, stejně chci 

vypadat jako ona.“ 

Barbora: „Všechno projde úpravama. Vím to…, pracuju v časopisu. Sama to upravuju a stejně 

pak zírám na ty ženský a chci vypadat jako ony.“ 

 

Tento rozpor souhlasně potvrzovaly výpovědi všech participantek. Navzdory tomu, že 

si uvědomují leckdy až nereálnost obrazů žen, toužily se jim přiblížit. Grogan přímo uvádí, že 

ženy jsou si vědomy faktu, že modelky, jež jsou nám skrze média předkládány, jsou 

nerealistické a díky úpravám až přes příliš hubené. Z tohoto důvodu konzumentky 

sdělovaných obsahů zaujímají kritický postoj vůči tomuto jevu a vůči snaze médií a módního 

průmyslu manipulovat jejich vlastním přesvědčení o líbivosti či nelíbivosti svého těla 

(Grogan, 2000, s. 101). I participantky vyjadřovaly zlost vůči prezentovaným ideálům. 

Koudelka toto tvrzení doplňuje o konkrétní čísla získaná na základě provedeného výzkumu. 

Zatímco ženy v pokročilém věku si jsou zcela vědomy faktu, že obrazy žen v médiích jsou 

přehnaně dokonalé, až nerealistické (78 %), mladší ženy věkové kategorie do 29 let si tuto 

skutečnost berou k srdci o něco méně (73 %). (Koudelka, 2012, s. 115) To dokládá 

                                                 
26Kim Kardashian – herečka proslavená seriálem „Keeping up withtheKardashians“ 
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skutečnost, že mladší ženy jsou ohroženy o něco více, neboť za medializovanými obrazy žen 

nevidí až tak nedosažitelnou skutečnost. 

 

Karolína: „Je jasný, že dneska je všechno „vyphotoshopovaný“, ale i když to člověk ví, stejně 

tak chce vypadat…, štve mě to.“ 

Participantky přiznávaly nejen vztek, ale i pocity závisti a frustrace. Zajímavým 

poznatkem se mi jeví být fakt, že pojem „frustrace“ dívky užívaly ve spojení s módními či 

ilustračními fotografiemi žen, zatímco závist uváděly participantky do souvislosti 

s fotografiemi žen, které znají osobně. To z části koresponduje s výsledky výzkumu 

Humboldtovy a darmstadtskéTechnikcé univerzity ve vedení s HannouKrasnovou, který skrze 

600 zúčastněných participantů dokázal, že sociální sítě jako např. Facebook můžou vést 

k negativním pocitům, jako je závist, ale i celková nespokojenost se svým životem a se sebou 

samým27. Osobně známí jedinci v rozhovorech ztělesňovali něco reálného, byli žívým 

důkazem, čeho lze opravdu dosáhnout, zatímco módní fotografie dívky sice nazývaly vzorem, 

ale spíše je popisovaly jako určitý vrchol krásy, kterému se lze pouze přibížit. 

Pojem „závist“ se během realizovaných rozhovorů objevoval opakovaně. Avšak vždy, 

když ho dívky použily, bylo na jejich výrazu i zabarvení hlasu patrné, že se za to stydí, několik 

dívek to přímo nahlas vyslovilo. 

Dominika: „Měla jsem ve třídě jednu spolužačku. Furt jsem se koukala na její fotky na 

Facebooku a přála si vypadat jako ona. Záviděla jsem jí hlavně dlouhý,mega hubený nožičky.“ 

Barbora: „Strašně všem holkám závidím takovou tu mezeru mezi stehnama, na fotkách to 

vypadá skvěle. Vím, že je to povrchní, ale nemůžu si pomoct.“ 

 

Líbivost hubených těl je často přisuzována módnímu průmyslu. Štíhlost se dostává do 

popředí zájmu celého módního světa. Nicméně jak Papežová uvádí, obrazy vyhublých žen, 

které nám média nabízejí, jsou vážným faktorem zvyšujícím riziko poruch příjmu potravy. 

Většina společensky známých osobností, modelky, herečky, zpěvačky usilují v souvislosti se 

současným trendem o přehnaně štíhlou postavu. Dietní návyky jsou médii prezentovány jako 

                                                 
27

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vedci-facebook-je-masina-na-zavist-tady-jsou-
dukazy/r~i:article:770376/ 
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norma stravování. Tyto faktory mohou nemoc nejen spustit, ale i udržovat a posilovat 

(Papežová, 2000, s. 13). I s tímto tvrzením získaná data korespondovala. 

Participantkyvýzkumu se pozastavovaly nad nepochopením ze strany svého okolí navzdory 

tomu, že dietní stravování je dnes naprostou samozřejmostí. 

 

Barbora: „Teď se všichni snaží jíst zdravě, v dnešní době je to normální, tak nevím, proč bych 

nemohla já.“ 

Dita: „Když je někdo vegetarián, vegan nebo nevím…, třeba frutarián28, tak je to ok…, je to in 

mít nějakou svoji filozofii, že jo. Stejně jako celkově jíst zdravě…, to je prostě teď v módě.“ 

 

Mediálně, tedy i za pomoci internetu prezentované extrémně štíhlé ženy 

participantky užívaly jako legitimizaci a ospravedlnění svého stavu. Peter J. Cooper otevřeně 

hovoří o souvislosti mezi prezentovanými fotografiemi žen a poruchami příjmu potravy, když 

zmiňuje, že čím více jsou modelky štíhlé, tím více případů poruch příjmu potravy se objevuje, 

a dodává, že kauzalitu tak nelze vyloučit. Módní průmysl dle něj probouzí v ženách pocity 

nespokojenosti vůči vlastnímu tělu, čímž je přivádí k dietě, a tyto diety se mohou následně 

stát patologickými a změnit se až v poruchy příjmu potravy (Cooper,1995, s. 55). Novák v 

této souvislosti hovoří o problematice, kdy ve společnosti, kde je extrémní štíhlost žádoucí a 

vysoce ceněná, mohou být anorektické dívky idealizované. Mnozí jedinci se tak 

nepozastavují nad radikálními úbytky váhy, které lze u nemocných spatřovat, ale naopak 

oceňují disciplínu, kterou hubnoucí dívky v rámci stravování oplývají. To se mimochodem 

také v rozhovorech potvrdilo, kdy dívky uváděly, jak jsem již výše zmínila, že zpočátku 

hubnutí pociťovaly podporu svého okolí. Tento paradox stojí za vznikem hypotézy o tzv. 

skrytých anorektičkách, za které jsou považováni ti jedinci, kteří balancují na hraně normy a 

patologie (Novák, 2010, s. 66). Tenká hranice mezi tím, co je oceňováno, a tím, co je již bráno 

za poruchové jednání, pociťovaly i samy participantky. V rozhovorech byl v mnohých 

případech citelný vztek a pocit nepochopení či nespravedlnosti, když hovořily o své postavě a 

tělesných proporcích, které jsou dnes brány za ideál a v médiích prezentovány jako zcela 

žádoucí. 

Kristina: „Přijde mi, že teď mám postavu jako každá v časopise, jen jsem malá. Nechápu, proč 

mě teda nutěj přibírat.“ 
                                                 
28

Frutariánství je striktní forma veganství, kdy strava zahrnuje pouze ovoce, ořechy, semena a jiné plody 
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Katka:„Vím, že jíst musím. Ale štve mě, že všichni chtějí, abych přibrala tak moc.Znám 

spousty slavných, co mají pod padesát kilo, a jsou za to obdivovaný.“  

 

Výroky participantek také zcela potvrzovaly slova Maloneyho a Kranzové: „Tragická 

porucha příjmu potravy je svým způsobem logickým vyústěním přehnaného významu, který je 

v naši společnosti připisován štíhlé postavě žen.“ (Maloney&Kranzová, 1997, s. 55) Za daným 

významem se neskrývá jen tělesná krása, ale i kladné vlastnosti, které dívky se štíhlostí 

asociovaly a které v závěru činí jedince dle výpovědí participantek populárními. 

 

Kateřina: „Vím, jak blbě to zní, ale prostě ve škole nejsou oblíbený tlustý lidi, ale ti hubení, 

přitažlivý, o který je zájem.“ 

Karolína: „Když jste krásný, což prostě znamená v současný době být hubený, tak je život tak 

nějak jednodušší.“ 

 

Dívky pojem „hubený“ dávaly do souvislosti s atributem „krásný“. Ve většině případů se tato 

adjektiva vyskytovala ve větě vždy zároveň. 

Kristina: „Chtěla bych tak vypadat29. Být hubená, opálená s dlouhými vlasy, prostě být 

krásná.“ 

Z analyzovaných dat tak zcela jasně vyplynulo, že participantky štíhlost považují za 

stěžejní aspekt lidské krásy. Otázkou, co stojí za tím, že je v současné době žádoucí až tak 

přehnaná štíhlost, se zabýval David Giles. Došel k závěru, že v čele viníků jsou módní návrháři 

jakožto matadoři módního průmyslu. Ti jsou za každou cenu přesvědčeni o tom, že móda 

lépe vypadá, potažmo se i lépe prodává, na ženách s minimálními boky a malým poprsím. 

Tedy na modelkách, které pozbývají ženských tvarů. To vedlo k tomu, že společenský diskurz 

ohledně preferovaných tělesných tvarů došel k závěru, že absolutní štíhlost je dnes žádoucí. 

Módu jsme uvedli v kontinuitu se štíhlým ideálem natolik, že nám oblečení připadá neslušivé 

na jedincích s „normální“ postavou (Giles, 2012, s. 75). V této souvislosti lze zmínit i Nováka, 

který uvádí, že snahy v devadesátých letech učinit ideál krásy realističtější, tak, aby se mu 

mohlo přiblížit více žen, byly zmařeny nástupem extrémně štíhlé supermodelky Kate Moss 

(Novák, 2010, s. 53). Tvrzení ohledně módy koreluje s daty získanými v rámci výzkumu. Dívky 

                                                 
29

Kristina hovoří o ilustračních fotografiích vyskytujících se u online článků 
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v návaznosti na téma médii prezentovaného ideálu štíhlosti vždy samy začaly v hovořit o 

módě.  

 

Lucie:„Žádná reklama neprodává oblečení za pomoci tlustých modelek. Ať si člověk 

„vygooglí“ jakoukoliv značku oblečení, oblečení je tam ukázáno na holkách, který jsou 

poloviční než já.“ 

Katka: „Mít velikost 38 je asi největší noční můra…, to jste prostě mezi mladýma považovány 

za tlustý.“ 

Dita: „Když jste tlustá, tak můžete mít sebevíc peněz a v každym oblečení vypadáte jako debil 

(sic!).“ 

Z věcných zjištění, která považuji za důležitá, je fakt, že pět z dvanácti dívek 

účastnících se výzkumu uvedlo, že vyzkoušely léky na hubnutí, přičemž stěžejní pro výzkum 

byla informace, že všech pět participantek se o nich dozvědělo skrze internet. Dvě dívky 

vybrané medikamenty dokonce přes internetový obchod zakoupilo. Tři dívky nadnesly 

myšlenku, že by je to, nebýt internetu, nenapadlo. Ačkoliv tedy o tomto tématu hovořily v 

rámci okruhu „já a nemoc“, považovala jsem za logické zařadit tato data právě sem. 

 

Anna: „Jak jsem hledala jen věci o hubnutí, tak mi pak všude naskakovaly reklamy na dietní 

programy a tak…, no a pak i na různý prášky.“ 

Barbora: „Nepřišla bych na to nebýt netu. Náhodou jsem na to narazila na jedněch 

stránkách.“ 

To zčásti potvrzuje slova, že obraz ideální ženy jako super štíhlé je podporován nejen 

společenským tlakem a masivní reklamou, ale i nabídkou potravinářského a farmaceutického 

průmyslu (Fraňková, Malichová&Pařízková, 2013, s. 109). Hanusová s Papežovou uvádějí 

jako problematické, že média a reklamy bojující proti obezitě často svá sdělení eliminují na 

slova „čím nižší váha, tím lepší zdraví“ (Hanušová&Papežová, 2012, s. 11). Krch pro změnu 

říká „Dieta – prodává se v lékárnách, doporučují ji lékaři a vyzkoušeli ji alespoň 3/4 žen.“ 

(Krch, 1999, s. 54) 

 

Analýza získaných dat také ukázala, že rizikovým faktorem se stává internet v tom 

smyslu, že představuje útěk z reality, a virtuální přátelství navázaná v rámci skupinových 

chatů vedou dívky k ještě větší izolaci. Dívky se tak ve své nemoci stávají uzavřenějšími a díky 
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internetu nemají potřebu reálného sociálního kontaktu.Buerman říká: „Čím více času a 

pozornosti věnujeme těmto velmi vzdáleným přátelům, tím méně času a pozornosti nám 

zbývá pro lidi v bezprostředním okolí. Jakkoli je výměna názorů stejně smýšlejících lidí 

obohacující, přesto v těchto případech vždy hrozí nebezpečí, že nedostatečné vnímání 

bezprostředního okolí povede k odcizení, a tím i k izolaci – se všemi jejími známými následky.“ 

(Buerman, 2009, s. 56)Virtuální svět je nám neustále k dispozici, i ve chvílích naprostého 

osamění. Díky mobilnímu telefonu, notebooku a dalším komunikačním zařízením je nám 

umožněna komunikace s druhými i přes naprostou izolaci. Tyto možnosti jsou samozřejmě 

přínosné, nicméně v konkrétní situaci poruch příjmu potravy se stávají pro pacientky velmi 

nebezpečnými. Člověk se jimi vzdaluje od epicentra rodiny a ztrácí potřebu řešit problém v 

reálném světě (Greenfield, 2016, s. 35). Překvapivé se mi jeví být zjištění, že participantky si i 

tohoto faktu byly vědomy. Samy ve většině případů začaly hovořit o dlouhých dnech, jež 

trávily v ústraní od rodiny ve svém pokoji, kde jim byl jediným společníkem internet. Také 

připouštěly, že se mohlo jednat o chybu, která zapříčinila, kam až celá situace zašla. 

 

Aneta:„…celý dny jsem trávila pod peřinou, protože mi pořád byla zima…, chtěla jsem být 

sama, s nikým nemluvit…, hodiny jsem si pročítala věci týkající se jídla, hubnutí a cvičení…, 

možná, že kdybych se někomu svěřila, nedošlo by to tak daleko.“ 

Katka: „Všechno, co jsem chtěla říct, jsem řekla jiným holkám na netu. Bylo to o dost 

jednodušší než říkat to mámě.“ 

 

V souhrnu lze tedy konstatovat, že internet opravdu může představovat rizikový 

faktor nejen v počátcích nemoci, ale i v jejím udržování a to i přes zjištění, že si participantky 

racionálně uvědomovaly veškerá rizika či neadekvátnost svého jednání. Stěžejním se ukázalo 

být prezentování fotografií příliš hubených žen napříč internetem, které dívky motivovaly 

k hubnutí a zároveň jim působily pocit frustrace. Frustrace, vztek, závist a nespravedlnost 

přitom byly nejčastěji zmiňované pocity, které se objevovaly téměř ve všech rozhovorech. 

Šetření také přineslo poznatky o tom, že dívky štíhlosti přisuzují opravdu velký význam z 

toho důvodu, že právě především aspekt nízké váhy ztotožňují s krásou, kterou asociují 

s mnohými pozitivními vlastnostmi a v závěru pak s popularitou mezi ostatními jedinci. 

Štíhlost také uváděly do souvislosti s módním průmyslem, když hovořily o tom, že dnešní 

móda je prostě a jednoduše určena hubeným jedincům. Dalším rizikovým faktorem, a i zde 
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bych ráda upozornila na fakt, že dívky samy danou skutečnost označovaly za problematickou, 

byl fakt, že v období rozvinuté poruchy dívky trávily většinu času na diskuzních fórech, která 

jim pomáhala utéct od reality a vyhnout se kontaktu s rodinou či kamarády. Zde také hledaly 

podporu a pochopení. Nicméně internetová diskuzní fóra se také zároveň ukázala být velkým 

přínosem pro dívky v období léčby, tedy v současnosti, neboť pro pacientky představují 

obrovskou podporu, která je v tak stresujícím období nesmírně důležitá, a dávku 

porozumění, kterého se v tak velké míře od jiných, do nemoci osobně nezainteresovaných 

jedinců nemohou dočkat. 
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Závěr a shrnutí poznatků 
 

Ve svém výzkumu jsem chtěla získat odpovědi na tři výzkumné otázky: 

 

1. Využívají dívky internet v souvislosti se svojí nemocí? 

2. Vnímají dívky nějakou souvislost mezi internetovými obsahy a poruchami příjmu 

potravy? 

3. Vyvíjí se využívání internetu ve vztahu k jejich nemoci v čase? 

 

 

Ve všech třech případech se ukázala být odpověď na výzkumné otázky kladná. 

Participantky internet hojně využívaly a stále využívají v souvislosti se svojí nemocí. Samy 

nacházely mnohé kauzality mezi internetovými obsahy a poruchami příjmu potravy a stejně 

tak, jako vnímají svoji nemoc vyvíjející se v čase, tak i užití internetu se dle participantek 

mění v závislosti na rozvoji poruchy. Nicméně důležité se mi jeví být zjištění, že ve všech 

stádiích poruchy hraje internet významnou roli. 

Participantky internet vnímaly jako velkého pomocníka při hubnutí. V počáteční fázi ho 

využívaly především jako zdroj informací týkajících se především jednotlivých potravin, jejich 

kalorických hodnota vhodnosti v rámci dietního režimu. Vyhledávaly si i konkrétní diety, 

způsoby cvičení a v některých případech i dokonce léky, které by jim pomohly v cestě za 

vysněným tělem. Participantky tak potvrdily tvrzení Groganové, žedietní průmysl 

zprostředkující dietní programy a dietní potraviny je vlivný v otázce podpory idealizace 

štíhlosti v západní společnosti (Grogan, 2000, s. 26). 

Ve stádiu pokročilého hubnutí, již rozvinuté poruchy, participantky především 

zdůrazňovaly význam chatů a internetových diskuzí jako významné podpory v hubnutí, které 

se jim v období výrazného váhového úbytku již nedostávalo od blízkého okolí. Důležitým se 

mi jeví být i poznatek, že internet v období hladovění dívky využívaly primárně a téměř 

výlučně k vyhledávání obsahů spojených se snahou zhubnout. 
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V otázce souvislosti mezi internetovými obsahy a poruchami příjmu potravy všechny 

participantky uvedly prezentování ideálu štíhlosti jakožto faktor, který je vede 

k nespokojenosti se svým tělem. David Giles uvádí: „Hojný mediální výskyt jistých 

privilegovaných postav – přehnaně hubených žen a přehnaně svalnatých mužů– je považován 

za hlavní faktor vedoucí k extrémním dietám u dívek a nadměrnému, někdy nebezpečnému 

cvičení a užívání steroidů u chlapců.“ (Giles, 2012, s. 70) Toto tvrzení se objevuje napříč 

veškerou literaturou týkající se rizikových faktorů vzniku poruch příjmu potravy i dopadu 

médií na utváření našich názorů a posléze dopadu na naše chování. Participantky si tohoto 

faktu byly vědomy a samy přiznávaly svoji náchylnost podléhat mediálnímu tlaku. Nicméně i 

přes racionální uvažování a uvědomování si, že většina fotografií je retušovaných a podléhá 

mnohým úpravám před svým zveřejněním, dívky připouštěly, že mediálně zobrazované štíhlé 

ženy vnímají jako vzory, kterým se chtějí fyzicky přiblížit. Dáledívkyhovořily o 

porovnávánísebesamých s jinými. Aťuž se opětjedná o neznámétváře na 

módníchčireklamníchfotografií, nebokamarádky, spolužačkyčiobecnějinévrstevnice, které se 

snažíprezentovat na sociálníchsítích v conejlepšímsvětle. Přestožedívkydávalynajevo, žejsou 

si vědomyfaktu, ženenídobrésrovnávat se s ostatními, souhlasněpřiznávaly, žetakčiní.  

Participantky se také vyjadřovaly o internetu jako o faktoru podporujícím v době 

intenzivního hubnutí jejich izolaci od sociálního okolí. Zmiňovaly, že v nejhorších stádiích 

hubnutí trávily dny samy v ústraní pouze s internetem, konkrétně na chatech a diskuzních 

fórech. Většina dívek uváděla fóra v rámci pro-ana blogů. Zde čerpaly motivaci, podporu 

v hubnutí, ale stránky hodnotily i jako zdroj kontaktu. 

 

 

V rámci bakalářské práce jsem se snažila nastínit, jak velké riziko poruchy příjmu potravy 

v dnešním světě představují, a upozornit na to, že není radno nabývat pocitů, že se nás tento 

problém netýká. Ohroženy jsou převážně mladé dívky a je třeba, abychom byli ostražití, jak 

vůči svému okolí, tak vůči sobě samým. Konkrétně jsem se zabývala spojitostí mezi touto 

závažnou psychickou poruchou a internetem. Tlak, kterým na nás v dnešní době média 

působí, je markantní. Vysekalová uvádí: „Vlivy nových komunikačních nástrojů na lidskou 

psychiku se projevují v chování lidí i v nových závislostech.“ (Vysekalová, 2012, str. 30) Je na 

nás, abychom se mu ubránili a naučili se s informacemi a povahou médií pracovat a zaujímat 

vůči nim kritický postoj. 
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