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ANOTACE 

V práci se pojednává o informovanosti pubescentů o poruchách příjmu 

potravy a jejich sebepojetí. 

V teoretické části se věnuje vymezení základních pojmů, jako je 

mentální anorexie, bulimie a body image a jejich osvětě v dnešní době. 

V praktické části se zaměřuje na pozorování informovanosti 

a sebepojetí u ţáků 2. stupně, a to ve smíšených, sportovních a nesportovních, 

třídách jedné z praţských základních škol. Z výzkumného šetření vyplývá, ţe 

pro většinu z těchto ţáků je vzhled a názor ostatních na jejich osobu důleţitý, 

ale i to, ţe nehledě na zaměření či pohlaví jsou o problémech poruch příjmu 

potravy dosti informováni. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mentální anorexie, bulimie, body image, zdravý ţivotní styl 

 

ANNOTATION 

The bachelor’s thesis deals with knowledges of adolescent eating 

disorders and self image. 

The thesis is divided in two parts.  

The first part describes basic therms like anorexia nervosa, bulimia or 

body image, including awareness about eating disorders in this time. 

The practical part is focused on observation of 6th - 9th class’s primary 

school students in Prague. There are compared the knowledges between 

children from sport- and common classes. The research shows that for most of 

these students is the look and the view of the other person on their importance, 

but also that regardless of orientation or gender is about the problems of eating 

disorders rather informed. 

 

KEYWORDS 

Anorexia nervosa, bulimia, body image, healthy lifestyle 
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1 Úvod  

 V dnešní době se vzhled jedince často povyšuje nad jeho schopnosti 

a vlastnosti. Proto se téměř všichni snaţí vypadat dobře, a to za pomoci 

sportování, zdravého jídelníčku či diet a jiných „pomůcek“. Vzhled se stává 

hlavním ukazatelem společenského statusu a prvotní informací, kterou jedinci 

nabízí druhým k posouzení, a tím k vytvoření si o dotyčném určitý názor. Ve své 

bakalářské práci zpracovávám téma, které se citlivě dotýká dnešní společnosti. Na 

děti je totiţ jiţ od útlého věku vyvíjen tlak, jak ze strany rodiny, tak kamarádů, 

společnosti a médií, na to, jak by měly vypadat. Jejich pohled sama na sebe je tak 

zkreslený, a mnozí se s tímto tlakem nedokáţí vypořádat.  

V takovýchto případech je pak, jedním z mnoha problémů, které mohou 

nastat, riziko poruch příjmu potravy, které hrozí zejména dětem (dívkám 

i chlapcům), ve věku od 11 do 18 let. Tématem mé práce je informovanost 

současných adolescentů o těchto poruchách. 

Teoretická část této práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se 

práce zaměřuje na historii vývoje ideálu krásy, vlivu jednotlivých historických 

období na ideál krásy, a rovněţ způsobům, jakými bylo těchto ideálů dosahováno.  

Druhá a třetí kapitola je věnována především na vymezení základních pojmů 

sebepojetí a tělesného sebepojetí, způsobům, jakými se informace o tomto 

získávají, a co vše je ovlivňuje. Závěrečná kapitola této části práce je věnována 

definování jednotlivých poruch příjmu potravy, jejich vyjmenování, vymezení, 

příznakům a léčbě, dále pak moţnostem, které mají učitelé i rodiče k dispozici při 

řešení těchto problémů. 

Praktická část se pak zaměřuje na výzkum toho, zda a do jaké míry jsou 

ţáci 2. stupně, v tomto konkrétním případě se jedná o ţáky Fakultní základní 

školy Chodovické, informováni o poruchách příjmu potravy, dále pak úrovni 

znalostí pedagogů, 2. stupně, v této oblasti. V neposlední řadě se tato část práce 

zaměřuje na schopnosti pedagogů rozeznat případné problémy, které jejich ţáci, 

v oblasti poruch příjmu potravy, řeší a nakonec na znalost metodika prevence. 

Cílem této práce je tedy, v návaznosti na pojmy, které se v širším či uţším 

smyslu, poruch příjmu potravy týkají, posoudit úroveň informovanosti, vybraných 

ţáků a jejich pedagogů, o tomto tématu. Z výše uvedených slov je patrné, ţe se 
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jedná o tak obšírnou oblast problémů a vazeb mezi nimi, ţe pravděpodobně 

nebude moţné ji v rámci této práce zcela postihnout. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Historický vývoj ideálu krásy 

Poruchy příjmu potravy úzce souvisí s nároky společnosti na vzhled 

jedince, s tím, co je normální, a co je povaţováno za krásné. Proto se tato kapitola 

zaměřuje na ideál krásy jako takový, na zjištění, jak se ideál krásy měnil 

v závislosti na historických a módních změnách a na otázku, zda se ideály krásy 

v průběhu staletí měnily, nebo jestli zůstávaly po celou dobu stejné, či jestli 

neexistuje nějaký vzorec, podle kterého změny probíhají. Obecně lze ideál krásy 

(ţeny) nadefinovat jako obraz, který většinová společnost přijímá jako určitou 

předlohu, nebo představu, jak by měla ţena vypadat. Jedná se ale pouze o sociální 

konstrukt, ve kterém nejsou důleţité povahové vlastnosti. 

Ve starší době kamenné (přibliţně 29 tisíc let přnl) reprezentuje ideál 

krásy Věstonická venuše. Tato soška znázorňuje postavu nahé ţeny a zdůrazňuje 

některé její pohlavní znaky. V této éře je významným činitelem doba 

matriarchátu, kdy ţeny byly „uctívané“ jako matky a drţitelky ţivota. Kvůli tomu 

je moţné si na sošce všimnout výrazně modelovaných boků, které jsou známkou 

dobré stavby pánve a tudíţ lehčího porodu, a hýţdí. Dále pak velkého poprsí, 

které můţe poskytnout přísun potravy i pro více dětí. Z dnešního pohledu se 

nejedná o ţádnou postavu modelky, ale v tehdejší době, podle místních měřítek, 

musela být více neţ krásná. V období starověku, přesněji ve starověkém Řecku 

a Římě (přibliţně 4 tisíce let přnl), se nejen ideál krásy, ale i styl výchovy 

souhrnně označoval pojmem kalokagathia, neboli ideálem souznění tělesné 

a duševní krásy. Značně k němu přispěli matematikové, filosofové a geometři, 

kteří se, jak uvádí Eco (2006), zabývali symetrií a zlatým řezem (ideální poměr, 

který lze vypočítat jako 
1+  5

2
 ≈ 1,6180). V dílech se díky tomu objevují 

dokonalé proporce vypracovaných těl, značící fyzickou dokonalost, v dnešní době 

připisované hlavně vrcholovým sportovcům či modelům. Z těchto antických 

vzorů čerpali umělci aţ do konce 19. století, kdy se objevil modernismus, který 

změnil dosavadní způsob pojetí lidského těla. Jak uvádí Fialová (2006), 

zajímavostí je, ţe uţ ve starověkém Římě se velice hodnotila štíhlost, a jejich 

touha po ní vedla aţ k tomu, ţe se mezi lidmi rozšířil takový způsob kontroly 

tělesné hmotnosti, který dnes nazýváme bulimický. 
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Po pádu Západořímské říše se rozmohlo křesťanství a s ním spojená 

gotika. Toto období se vyjadřuje hlavně popíráním všeho tělesného (je to hřích), 

vyzdvihováním poslušnosti a zboţnosti, a dovršením třídění lidí podle 

společenského postavení. Co se týče vzhledu, ideálem krásy byla křehkost, 

hubenost (jako odkaz na neposkvrněné početí Panny Marie) a velmi světlá 

pokoţka, které aristokracie dosahovala vyhýbáním se slunci (například 

slunečníky) a pudry. Díky hospodářskému růstu se zvýšila ţivotní úroveň vyšších 

vrstev, které si tak mohly uţívat kosmetických přípravků (parfémy, krémy, …) 

a drahých látek. V následujícím období renesance se čerpá z antických vzorů 

ideálů krásy. Nejkrásnější jsou ţeny oblých tvarů, plných křivek a „vosího pasu“ 

(tzv. postava přesýpacích hodin). Nicméně na rozdíl od antiky, kdy bylo vše 

přírodní a přirozené, se však v tomto období všeho dosahuje uměle. Ţeny jsou 

dotvářeny za pomoci různých konstrukcí (korzety, vycpávky, šněrovačky, 

vyztuţené sukně, atd.). U muţů se pak klade důraz na svalnatost. Vše tedy 

přispívá k odklonu od Boha a cudnosti, k realistickému člověku. Zdůrazňuje se 

poprsí, za pomoci hlubokých výstřihů, prohnutí v bedrech a křivky. Zajímavostí 

je, ţe uţ v 16. století se poprvé objevil termín dieta.  

Na renesanci plynule navázalo baroko v 17. století. Toto období se 

zaměřuje hlavně na světský ţivot, přírodu, plodnost a radost. Ideálem jsou dívky 

„krev a mlíko“, které jsou krásné a zdravé (vyhublý člověk je nemocný člověk). 

V dílech se zdůrazňovala prsa, boky a břicho. Nebylo neobvyklé, aby ţeny rodily 

„jak na běţícím pásu“ (potřebovaly tedy být trošičku při těle) a aristokratkám se 

dokonce zakazovaly tělesné aktivity, aby příliš nezhubly. Romantismus naopak 

otočil o 180 stupňů. Místo dívek korpulentních tvarů byly za krásné povaţovány 

dívky vyhublé, křehké, takřka průsvitné. Začíná se také více všímat odklonů od 

ideálu krásy, např. brýle, ryšavé vlasy nebo pihy, které jsou povaţované za vady.
1
 

O 19. století by se dalo říci, ţe se jedná o století změn. Nejprve v empíru, který se 

vrací k antické módě, nosily ţeny volné šaty, staţené pod prsy. Následovalo 

období „přesýpacích hodin“, přirozených proporcí, zvýrazněného poprsí 

a bujných boků, čehoţ se dosahovalo šněrovačkou. Na konci století se začínají 

vyrábět první podprsenky, které pomohly k celkovému osvobození postavy. 

Objevují se i první návrháři, kolekce oblečení a fotomodelky. Zároveň se 

                                                 
1
 Historie krásy – jak se vyvíjel fyzický ideál, otiskly Lidové noviny, pátek 21. 2. 2003 
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začátkem 20. století znovu dostává do středu zájmu štíhlá postava. Kvůli konci 

korzetů nastává pro některé ţeny problém, jelikoţ nemají čím uzpůsobovat svou 

postavu. Díky tomu se začaly objevovat i první prostředky na hubnutí. Po první 

světové válce byla módní hlavně chlapecká, sportovní postava a také opalování. 

Ve 30. a 40. letech se zdůrazňovaly ţenské křivky na štíhlých, vysokých 

ţenách, které se věnovaly sportu. Nově se také objevily dvojdílné plavky. Během 

druhé světové války se za ikony krásy povaţovaly sestřičky a ošetřovatelky. Je 

potřeba zmínit i tzv. árijský typ, který v této době propagoval Adolf Hitler. 

Jednalo se o jedince atletické postavy se světlými vlasy a modrýma očima. 

Po válce byl nedostatek jídla, a tak se plnější tvary povaţovaly za znak blahobytu. 

Mezi ideály patřila např. Marylin Monroe. V 60. letech se, jakoţto ideál štíhlosti, 

objevila modelka Twiggy. Nutno ale poznamenat, ţe při své výšce 168 cm a váze 

41 kg, měla BMI 14,5, coţ je klasifikováno jako nejhorší stupeň podvýţivy. 

Následovala doba, kdy se kladl důraz na sportovní a zpevněnou postavu, začala se 

zakládat fitness centra (s tím je spojena i výroba cvičebních nářadí) a lidé se více 

zajímají o zušlechťování postavy. V 80. letech pak byly za krásné povaţované 

„abnormální“ ţeny, které měly štíhlé boky a pas, ale plná ňadra. Tato tělesná 

konstrukce je ale vzácností, a tak se tohoto vzhledu začalo dosahovat 

nepřirozenou cestou, za pomoci plastických operací. Jednalo se tedy o výkyvy, 

na které navázaly vyhublé, aţ nemocně vypadající modelky, s velkými kruhy pod 

očima. 

Současným ideálem krásy jsou v našich končinách tzv. 240, čili ţeny, 

které mají proporce 90-60-90 (obvod ňader, pasu a boků), výška se pak má 

pohybovat kolem 170 cm. Zároveň se ale čím dál častěji objevuje názor, ţe nikdo 

není dokonalý a kaţdý je krásný svým vlastním způsobem. Vymýšlí se 

alternativy, jak děti uţ odmalička připravovat na to, ţe ne všichni budou vypadat 

jak herci/herečky, modelové/modelky. A to například tvorbou reálných panenek. 

Zároveň také platí, ţe v kaţdém koutě světa se na ideál krásy nahlíţí jinak. Co je 

někde povaţováno za přitaţlivé, můţe být jinde vnímáno jako nehezké aţ 

odpudivé. Někdy se ideálu dosahuje aţ drastickými metodami. Za vše lze uvést 

například čínský znak krásné ţeny, a to malou noţku, které se dosahovalo 

deformováním, a to uţ u dívek nízkého věku, nebo africké prodluţování krku 

za pomoci náhrdelníků. 
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Souhrnně lze konstatovat, ţe se ideál krásy v průběhu let (a století) měnil 

sinusoidně. V některém období byly za krásné povaţovány dívky kyprých tvarů, 

následně sportovkyně, nebo hubené dívky, a potom opět dívky boubelaté, podle 

toho, v které době a kde jedinec momentálně ţil.  

Fialová (2006) poukazuje na fakt, ţe vývoj ideálu krásy zcela jistě závisel 

(a závisí dodnes) na sociálně-kulturních a historických změnách, které tak vytváří 

tlak na to, jak na sebe má jedinec nahlíţet a co si o sobě má myslet, čili na jeho 

sebepojetí a sebehodnocení. 
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2 Sebepojetí 

 

2.1  Definice 

Významnou součástí této práce je i pojem sebepojetí, ve kterém se 

v podstatě snoubí poznatky behaviorismu a kognitivní psychologie, tudíţ se jím 

zabývá sociálně-kognitivní psychologie. 

Blatný a Plháková (2003) pojmem sebepojetí označují „souhrn představ 

a hodnotících soudů, které člověk o sobě chová.“
2
  

Existují ale i jiné a obšírnější definice. Například Hartl a Hartlová (2000) 

ve svém slovníku nabízí nejspíše nejobecnější definici: „Sebepojetí (self-concept) 

- představa o sobě, to, jak jedinec vidí sám sebe; zdůrazněna poznávací složka, 

na rozdíl od sebeúcty má hodnotící a popisnou dimenzi, zahrnuje i kognitivní 

mapy; označováno též jako „integrující gyroskop osobnosti“; jeho součástí je 

sebedůvěra.“
3
 

Obdobnou definici přináší i Karel Balcar (1983): „Sebepojetí je obraz 

našeho Já. Tento obraz sebe je obsahovou zážitkovou strukturou vztaženou 

k nezávisle existující, nebo jen pomyslné skutečnosti.“
4
 

Mezi další autory, kteří se zabývají sebepojetím, patří i Čačka (2000), 

který říká, ţe: „Sebepojetí (jaký se mi líbí být) je osobně volený, osobitý a celistvý 

obraz sebe sama představující specifickou složku („jádro“) nesdílného a postupně 

se harmonizujícího komplexu aspektů Jáství (sebepoznání, sebehodnocení, 

sebeuplatnění aj.).“
5 

Dá se najít i mnoho dalších definic. Souhrnně lze ale říci, ţe sebevědomí 

se více vztahuje k nevědomí neţ vědomí. 

 

2.2   Současný pohled na sebepojetí 

Během let se pohledy na sebepojetí značně měnily. V současnosti se 

na sebepojetí, jako celek, nahlíţí z několika hledisek, a to z hlediska 

multifacetovosti, hierarchicky uspořádané struktury dynamiky fungování 

                                                 
2
 BLATNÝ, M., PLHÁKOVÁ, A. Temperament, inteligence, sebepojetí, 2003, s. 92 

3
 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník, 2000, s. 524 

4
 BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti, 1983, s. 156 

5
 ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace, 2000, s. 258 
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a provázanosti procesuální a strukturální stránky Já. Tyto obecné vztahy se 

vzájemně nevylučují. Jde spíše o zaměření na různé aspekty sebepojetí. 

Multifacetovost, neboli víceohledový aspekt, se zabývá sebepojetím nejen jako 

celkem, ale dává důraz i na dílčí sloţky mentálních reprezentací Já, které tvoří 

určitý systém. Jedná se hlavně o centralitu, pozitiva či negativa, časovou 

lokalizaci a moţnost uskutečnění. Hierarchické uspořádání sebepojetí vychází 

z vlastních poznatků o sobě samém, zaloţených na zkušenostech, které získáváme 

v konkrétních situacích. Dále záleţí na tom, co se z ţivotních situací člověk naučí, 

a na srovnávání a interakci. Vše se pak organizuje od konkrétního k abstraktnímu. 

Dynamické pojetí sebepojetí se zaměřuje na myšlenku, ţe kaţdý reagujeme 

na danou situaci jinak, podle toho, která naše sloţka Já je momentálně 

„u kormidla“. 

Provázanost všech stránek Já ukazuje na skutečnost vzájemně 

jednoznačného ovlivňování všech obsahů sebepojetí, a to ve formě norem, 

standardů, aspirací a procesů řízení vlastního chování, coţ má za následek 

přeformulování, korekci a tvorbu obsahů nových. Jáský systém sebepojetí se pak 

rozděluje na JÁ-objekt a JÁ-subjekt, které jsou ale provázané a vzájemně se 

doplňují. Toto vše se vztahuje hlavně k tvorbě sebepojetí. Důleţitý je ale také 

obsah sebepojetí, který se téţ mění autor od autora podle toho, jak 

na problematiku nahlíţejí. 

Například W. Huitt (2011) se zaměřuje na 4 komponenty sebepojetí, a to 

na fyzickou, akademickou, sociální a transpersonální. Mezi fyzické aspekty 

sebepojetí zahrnuje konkrétně vše, co „je vidět“. Jako je zevnějšek (váha, výška, 

pohlaví,…) nebo to, co jedinec vlastní (oblečení, auto, …). Akademické 

sebepojetí se vztahuje ke studijním výsledkům a všemu, co k učení patří, mimo 

jiné i úspěchy a výkony. Sociální sebepojetí se zaměřuje hlavně na vztahy 

k ostatním lidem. Nakonec transpersonální sebepojetí se zaměřuje 

na nadpřirozeno a metafyzično a náš vztah k nim. 

Dala by se najít i další rozřazení. Čeští autoři se však, ve většině případů, 

přiklánějí k obecnějšímu vyjádření, které rozlišuje tři sloţky sebepojetí, a to 

kognitivní Já (obsah a struktura), emoční JÁ (vztah k sobě samému 

a sebehodnocení) a konativní JÁ (motivační a seberegulační). 
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2.2.1 Kognitivní aspekt JÁ 

Kognitivní aspekt JÁ se týká hlavně obsahu a struktury sebeopojení, 

tj. souhrn všech znalostí, které o sobě jedinec má, a který je svým způsobem 

kognitivně organizován. Důleţitá je v tomto ohledu i socializace. V procesu 

socializace se vytváří obsah sebepojetí, který se vyjadřuje principem význačnosti 

(popisem odlišností) a postupným nárůstem informací o sobě (získáváme 

z prostředí nebo úsudkem). Malé děti se zpravidla zaměřují na konkrétní popis 

(malý, velký, zelené oči, …), aţ adolescenti začínají pouţívat abstrakci (milý 

úsměv, hodný, …). Existuje hned několik kognitivních struktur sebepojetí. 

JÁ se dá chápat jako soubor schémat na kaţdý dílčí poznatek či situaci. 

Vţdy se pak jedinec chová podle toho, do které kategorie podle něj právě nastalá 

situace spadá, a tím chápe své vlastní sociální zkušenosti. Nebo se dá JÁ chápat 

jako prototyp. Kaţdý akt percepce pak je současně aktem kategorizace, kaţdý 

pojem je zde tříděn na základě podobnosti s jiţ zapamatovanými pojmy. Obě 

zmíněné struktury mají společné to, ţe vychází z pozorování vlastního chování 

ve specifických situacích a kontextu, a JÁ je následně sdruţováno podle úrovně 

abstrakce. Někteří autoři se zaměřují na hierarchii struktury vnitřní organizace 

toho, co je pro nás osobně důleţité a postupují od konkrétního k abstraktnímu, 

nebo chápou informace, které máme o sobě uloţené v paměti, jako propozice, 

které tvoří asociativní síť. 

Z předešlého textu je patrné, ţe se v různých přístupech dají najít 

i společné rysy. Většina odborníků se shoduje na tom, ţe jsou struktury znalostí 

uloţeny v paměti. Dále ţe jsou různým způsobem propojené a vztaţné podle své 

závaţnosti. A slouţí k zpracování informací, které o sobě máme, kterými se lišíme 

od ostatních, a jak podle nich vytváříme své plány. S tímto souvisí i typy 

reprezentací JÁ, které se liší v řadě aspektů.  Dá se bavit o centrálních nebo 

okrajových reprezentacích, reálných či moţných JÁ (představy, kým mohu být 

v budoucnu), které mohou nabývat kladných i záporných hodnot. Ideální JÁ se 

pak chápe jako moţnost realizace. Ve vztahu k ideálnímu JÁ se dá rozlišovat ještě 

vysněný sebeobraz a závazný sebeobraz. Higgins (1987) se zajímá jiným 

rozdělením hodnotící stánky sebepojetí. Domnívá se, ţe kromě aktuálního JÁ 

(domnívám se, ţe dané atributy mám) a ideálního JÁ (rád bych je měl) existuje 

ještě poţadované JÁ (měl bych mít). Nesoulad mezi těmito stránkami pak můţe 

u jedince vést k negativním pocitům ze sebe sama, úzkostem a depresím. 
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Vzhledem k motivaci chování se mohou kromě ideálního JÁ objevovat i negativní 

ideály JÁ a negativní sebepojetí, tyto reprezentace jsou ale chápány jako nechtěné, 

či neţádoucí JÁ. K tomuto tématu se dá přidat ještě pojem sebeklam, který je 

nadefinován jako čestné, pozitivní zkreslení sebeobrazu, které přispívá k dobrému 

psychologickému přizpůsobení. (Blatný a Plháková, 2003) Obecně také platí, ţe 

emočně stabilní osoby a extroverti se hodnotí pozitivněji, neţ jedinci na druhé 

straně spektra 

Celkově se dá říci, ţe sebepojetí jako celek, se zajímá hlavně o komplexitu 

JÁ (hodnoty, cíle, role a jejich vyváţenost v různých osobních zájmech 

a důleţitostech) a jasnost sebepojetí (míra jasnosti obsahů a časová stabilita). 

(Blatný a Plháková, 2003) 

 

2.2.2 Emoční aspekt JÁ 

Jestliţe se kognitivní aspekt JÁ zaměřuje hlavně na organizaci představ, 

jenţ o sobě individuum má, tak emoční aspekt JÁ je charakterizován vztahem, 

který k sobě má. Tento aspekt se zajímá jak o kladné, tak i záporné hodnocení 

sebe sama a o pojmy jako sebeúcta, sebehodnocení, sebevědomí, sebedůvěra.  

Na rozdíl od předešlého se nezaměřuje na konkrétní procesy, ale na globální 

vztahy k sobě samému. Význam emočního vztahu k sobě spočívá v obraně JÁ, 

a také v organizaci sebepojetí. 

Za mentální prezentaci emočního vztahu k sobě je povaţováno 

sebehodnocení, které se dá definovat jako představa sebe sama z hlediska 

vlastních kompetencí. Kaţdý se na sebe dívá jinak, jinak si sám sebe cení a právě 

to je obsaţeno v pojmu sebehodnocení, jakoţto mentální reprezentaci emočního 

vztahu k sobě samému. Vše podléhá vysokému stupni osobní důleţitosti a kaţdá 

mentální reprezentace JÁ má kognitivní i emoční sloţku.  Pokud jde o vztah mezi 

sebepojetím a sebehodnocením, tak se názory vědců v tomto ohledu rozcházejí. 

Jedni pouţívají sebepojetí jako synonymum k sebehodnocení, druzí zastávají 

názor, ţe sebehodnocení je aspektem sebepojetí. Osobně se přikláním právě 

k druhému názoru, ač souhlasím, ţe oba pojmy spolu úzce souvisejí.  

Všeobecně známý je také fakt, ţe ti, kteří na sebe nahlíţejí pozitivně, 

častěji o sobě vypovídají kladněji, neţ osoby nahlíţející na sebe negativně. Taktéţ 

jedinci s nízkým sebevědomím mají méně propracovanou strukturu pohledů 

na sebe sama, neţ ti s vysokým sebehodnocením, se kterým je spojována 



17 

 

i celková spokojenost. Samozřejmě i u sebepojetí (podobně jako u hodnocení 

ideálu krásy) platí, ţe v odlišných kulturách existují odlišná kritéria pro hodnocení 

sebe sama. (Blatný a Plháková, 2003) 

 

a) Zdroje sebehodnocení 

Blatný a Plháková (2003) tvrdí, ţe „Sebepojetí je produkt sociálního učení 

v procesu interakce osoba-svět.“
6
 Jiní autoři, například Markus a Wurf, nebo Suls 

a Sanders, zastávají názor, ţe sebepojetí je výsledkem sociálního srovnávání 

a sebeposuzování, na základě pozorování vlastní činnosti, nebo ţe pro utváření 

kritérií a emočního vztahu k sobě samým, má hlavní význam posílení z prostředí, 

a to zvláště od významných druhých. 

Mnozí odborníci se v tomto ohledu shodují na tom, ţe základy 

pro sebehodnocení jsou poloţeny jiţ v dětství, a to hlavně od rodičů, blízkých 

přátel rodiny či od jiných lidí, zastávající výchovné a rodičovské funkce. 

Rodičovská opora je pak nejsilnějším vlivem aţ do rané adolescence. Později se 

rozšiřuje vliv vrstevníků, i kdyţ rodičovský vliv zůstává. V dospělosti se 

na utváření sebepojetí podílí spolupracovníci ze zaměstnání, vlastní rodina, 

důvěrní přátelé a v neposlední řadě děti. Zároveň je zajímavá myšlenka, ţe 

diskrepance mezi ideálním JÁ (rád bych měl tuto vlastnost v ideálním případě), 

poţadovaným JÁ (domnívám se, ţe bych měl tuto vlastnost mít) můţe vést 

k negativním emocím, úzkosti, neklidu, smutku a zklamání. Obecně lze najít 

i vztah mezi temperamentem jedince a sebehodnocením (to, jak emociálně reaguje 

na danou situaci, jestli pozitivně či negativně).  

 

2.2.3  Konativní aspekt JÁ 

Poslední, ale ne nepodstatnou částí sebepojetí, je konativní aspekt JÁ, 

jehoţ funkcemi jsou motivační, regulační a řídící, a je úzce spjat s úrovní 

sebehodnocení. Regulací, jakoţto součástí sebepojetí, se zabývá několik 

odborníků, kteří se aktivně podíleli na vzniku modelů a teorií, toto vysvětlující. 

Jedna z těchto teorií se nazývá sebemonitorování (self-monitoring), 

tj. pozornost, kterou člověk věnuje sledování sebe sama. Bylo zjištěno, ţe lidé, 

kteří se často a hodně věnují monitorování sebe sama, jsou citlivější k určitým 

                                                 
6
 BLATNÝ, M., PLHÁKOVÁ, A. Temperament, inteligence, sebepojetí, 2003, s. 116 
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situačním klíčům, které je ovlivňují. Naopak ti, kteří se méně regulují, jsou méně 

citliví k sociálním informacím. Jiná teorie se zaobírá kontrolním modelem 

seberegulace. Podle této teorie si kaţdý jedinec nastaví osobní normy, které se 

stanou standardy pro hodnocení vlastního chování. Tyto normy jsou hierarchicky 

uspořádané, podle toho, co povaţuje za důleţité. Můţe nastat i rozpor mezi 

aktuální situací a standardem, který se kaţdý individuálně snaţí eliminovat. 

Obecně můţe jedinec své reakce, na novou událost, rozdělit buď na soukromé 

sebeuvědomění (zaměření na vlastní pocity a normy), nebo na veřejné 

sebeuvědomění (co si o něm myslí druzí). V další teorii, tzv. teorii osobních 

vodítek (teorie diskrepancí), která navazuje na teorii moţných JÁ, jenţ naše 

chování usměrňují, a na nesoulad mezi reálným JÁ, ideálním JÁ a vyţadovaným 

JÁ. Tento rozpor jedinci umoţňuje větší seberegulaci, díky čemuţ je schopen se 

lépe zaměřit na směr a cíl jeho snaţení. K tomuto přispívají i dvě perspektivy, a to 

hledisko osobní nebo blízkých známých. Jak oblasti JÁ, tak perspektivy se 

navzájem kombinují a cílem kaţdého jedince by mělo být dosáhnutí a udrţení 

souladu mezi sebehodnocením a standardy. Poslední teorií zde zmiňující je teorie, 

která na seberegulaci nahlíţí ze sociálně-kognitivního hlediska. Uplatňuje při tom 

sebepozorování, sebehodnocení a reakce na vlastní chování. Nejdůleţitějším 

předpokladem pro seberegulaci je pak proces sebepozorování, ve kterém jde 

hlavně o informativnost, soustředění, pravidelnost a přesnost. Obecně lze tedy 

říci, ţe se lidé ve svém sebehodnocení nejčastěji zaměřují na šest dimenzí: 

produktivita, kvalita, sociabilita, originalita, deviantnost a morálnost. A i přes to, 

ţe kaţdé individuum má své normy nastavené jinak, srovnává se s výsledky 

druhých a jeho rekce na vlastní výkon se chová jako mechanismus, jímţ standardy 

regulují jednání. (Blatný a Plháková, 2003) 

 

2.3     Metody zkoumání sebepojetí 

Mezi tradiční metody výzkumu sebepojetí se řadí třídící techniky a škály 

sebeposouzení, strukturované dotazníky, sledování reakcí na podmětová slova 

(a jejich rychlost) či volné výpovědi.  

Psycholog Carl Rogers zavedl jednu z nejznámějších a nejpouţívanějších 

technik výzkumu, Q- třídění. Při této metodě dostanou respondenti sebepopisné 

výroky, které musí roztřídit do několika kategorií podle toho, jak si myslí, ţe jsou 
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pro jejich osobu přesné. Další obvyklou metodou je sebeposouzení na škálách 

přídavných jmen. Respondenti zde k daným výrokům vyjadřují svůj souhlas, či 

nesouhlas, díky pěti- aţ devítibodové škále zaloţené na bipolárních adjektivech 

(můţe být i jednopolární). Tato metoda se téţ nazývá sémantický diferenciál, 

který umoţňuje nalézt rozdíl mezi reálným a ideálním JÁ. 

Výhodou je, ţe se obě výše uvedené metody mohou vyuţít jak pro 

kvantitativní, tak individuální výzkum, a mohou být statisticky vyhodnocené. 

Slabina těchto technik můţe být hlavně v tom, ţe respondentovi je „podstrčena“ 

škála sestavená výzkumníkem, která nemusí stoprocentně odpovídat jeho 

vlastnímu sebehodnocení. Tento problém se dá vyřešit například tím, ţe jsou 

respondenti předem poţádáni, aby kaţdou charakteristiku posoudili jak z hlediska 

popisnosti, tak i důleţitosti pro sebehodnocení. Toto sice problém zmírní, ale ani 

tak jej zcela nevyřeší. Východiskem můţe být třetí metoda, metoda volné 

výpovědi, kdy respondent je instruován, aby o sobě něco řekl. Můţe si zvolit 

naprosto cokoliv, ale musí se vejít do předem daného časového limitu. Jeho 

výpověď můţe být následně vyhodnocena jak za pomoci analýzy obsahu, tak 

i kategorizaci výroků a jejich následné statistiky. 

Ve výzkumu sebepojetí se dají pouţívat i experimentální metody, 

například sledování reakčního času při odpovědi na podnětová slova. Při této 

technice se uplatňuje časová flexibilita, aby se respondent mohl vyjádřit, jak sám 

potřebuje a pokud moţno, co nejvíce. Při vyhodnocování se pak bere v potaz, jak 

rychle respondent odpovídá na daný podmět, coţ vypovídá o jeho subjektivním 

významu. Další metodou můţeme nazvat strukturované dotazníky, ač k nim má 

řada výzkumníků výhrady, hlavně kvůli omezením, která jsou podrobněji 

rozebraná výše. Dotazníky jsou také dost často zaměřené na jednu konkrétní 

oblast sebepojetí, která ale nemusí mít pro respondenta osobní význam, a proto se 

výsledek můţe lišit od reálného sebeobrazu dotazovaného. Mezi kategorii 

dotazníky můţeme zařadit i sebehodnotící škály, které se zaměřují na globální 

vztah ke své osobě a v nichţ respondent vyjadřuje svůj souhlas či nesouhlas 

s danými výroky. Rosenberg vymyslel dotazník zaměřený hlavně na adolescenty, 

který se hojně uţívá i u nás, a to Rosenbergovu škálu sebehodnocení, která je 

tvořena z deseti poloţek, které respondent hodnotí na čtyřbodové škále. 

Jako kaţdé téma, tak i výzkum sebepojetí se mění v závislosti na čase 

a nových objevech. V posledních letech se výzkum zaměřuje i na opomíjená 
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témata jako je komplexita JÁ (označuje bohatství jednotlivých aspektů JÁ, 

kterými se člověk definuje - hodnoty, cíle, role), jasnost sebepojetí a stabilita 

sebehodnocení. Tyto aspekty se pak třídí podle důleţitosti a osobního zájmu 

do různých kategorií, které jsou vzájemně propojené. Pro zjišťování komplexity 

se uţívá poupravená metoda Q-třídění, kde si respondent můţe vytvořit libovolný 

počet kategorií. Jasností sebepojetí se rozumí míra, do jaké jsou obsahy sebepojetí 

přesvědčivě a jasně definovány, jak jsou časově stabilní a kompatibilní. Tato míra 

se dá měřit škálou jasnosti sebepojetí, která se však na naší populaci netestuje. Je 

v ní dvanáct poloţek, které se hodnotí na pětibodové škále od „souhlasím“ po 

„nesouhlasím“. Dříve tato metoda nebyla brána jako samostatná, ale jako součást 

klasických adjektivních škál. Posledním hodnotícím tématem je stabilita 

sebehodnocení, při které respondenti během předem určeného období vyplňují 

daný dotazník několikrát denně, v pevně stanoveném čase, některou 

ze sebehodnotících škál. Konečný výpočet má pak tvar směrodatné odchylky 

celkových skórů, během opakovaných měření. (Blatný a Plháková, 2003) 

Na některé ze způsobů dotazování (konstruované dotazníky a rozhovor), se 

blíţe zaměřuje praktická část této práce.  

 

Sebepojetí a sebehodnocení jsou důleţitou součástí toho, jak jedinec 

o sobě samém smýšlí, proto i úzce souvisí s poruchami příjmu potravy. Ještě uţší 

souvislost se dá ale nalézt mezi poruchami příjmu potravy a tělesným 

sebepojetím. 
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3 Body image – tělesné sebepojetí 

Předešlá kapitola této práce se věnovala pojmu sebepojetí, jakoţto 

mentální prezentaci sebe sama. Tato kapitola na předešlé poznatky navazuje 

tělesným sebepojetím, tzv. body image, které se zaměřuje hlavně na fyzické 

vnímání sebe sama. Jak píše Fialová (2001), v naší kultuře je tělo často 

prezentováno jako symbol úspěchu, a proto je povaţováno za jednu 

z nejdůleţitějších sloţek sebepojetí, a tudíţ v ţivotě dnešního člověka zaujímá 

velmi podstatné místo. Pro bliţší určení pojmu body image lze pouţít definice, 

od autorů, zabývajících se tělesným sebepojetím. Dle jedné z těchto definic se pod 

pojem tělesné sebepojetí zařazujeme vše, co si jedinec o svém těla myslí a jaký 

k němu má vztah, proto má body-image afektivní, konativní a kognitivní sloţky, 

které ho charakterizují. Podle jiné je tělesné schéma souborný pojem, který 

zahrnuje hlavně dotykové a zrakové podměty, jejich vnímání a interpretaci, 

individuální mínění, které o svém těle jedinec má, a osobní zkušenost s jeho 

tělesnými funkcemi.  

Z výše uvedeného je moţno usoudit, ţe tělesné sebepojetí (stejně tak jako 

předcházející sebepojetí), se dá rozdělit do několika sloţek. Nejpouţívanější 

rozdělení je však rozdělení na sloţky objektivní (smyslové, percepční 

komponenty) a subjektivní (kognitivní a emocionální aspekty), které mohou 

působit jak současně, tak i nezávisle na sobě. Můţeme se ale setkat i s dělením, 

které zohledňuje hlavně tělesný vzhled, zdatnost a zdraví. Trochu jinak se také 

posuzuje tělesné sebepojetí muţe a ţeny. Vlastní spokojenost, či nespokojenost, 

s tělesnými proporcemi, je pak hlavní součástí sebepojetí určující nejen sebeúctu, 

ale i sociální percepci. Snaha zdokonalovat svůj vzhled, zlepšovat zdraví nebo 

zvyšovat tělesnou zdatnost, se můţe na jednu stranu stát motivací pro změnu 

stravovacích návyků a pro zdravější způsob ţivota, ale na stranu druhou můţe 

v krajním případě vést aţ k poruchám příjmu potravy. Nic se nemá přehánět a je 

velice důleţité si uvědomit, nakolik jsme schopni svou tělesnou strukturu 

ovlivňovat a měnit. 

 

3.1  Tělesné proporce a jejich ovlivnitelnost 

V dnešní době se stále hovoří o ideálu krásy (ten se ale, jak bylo ukázáno 

v první kapitole, v průběhu dějin neustále měnil), který je pro většinu jakousi 
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normou pro sebehodnocení. Nutné ale je uvědomit si, ţe většina lidí není při 

hodnocení svých tělesných proporcí objektivní. Při tělesném sebehodnocení je 

taktéţ velmi důleţité pochopení, ţe některé naše parametry jsou ovlivněny 

dědičností, a tudíţ je jejich změna velice sloţitá, ne-li, v některých případech, 

dokonce nemoţná. Mezi neměnné rysy lidského těla patří i barva kůţe 

a příslušnost k určité rase. Například „pro plemeno negroidní jsou typické dlouhé 

a štíhlé končetiny, naopak pro plemeno mongoloidní je typický poměrně dlouhý 

trup a krátké končetiny, zvláště dolní.“
7
 

Celkově lze tedy říci, ţe na tělesných proporcích se podílí jak faktor 

dědičnosti (přibliţně 70 procent), tak prostředí. 

 

3.1.1  Genetický vliv 

 Kvantitativní znaky, jako je výška, poměr délek končetin, hmotnost, 

atd. se sice na fenotypu podílí jen málo, mají ale velkou škálu projevů. S tímto 

souvisí i koeficient dědičnosti, který vychází na intervalu od 0 do 1, kde 

0 znamená, ţe okolní prostředí nemá na vývoj vliv. Například výška má koeficient 

dědičnosti 0,9 a hmotnost se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 0,6. 

 Podle Kováře (1981), který se genetickým vlivem zabývá, jsou 

geneticky nejvýše podmíněné délka kostí, svalová hmota a mnoţství tuku. 

Některé výzkumy tvrdí, ţe existuje vztah mezi tělesnými proporcemi rodičů 

a dětí. Výška a hmotnost pak podle těchto studií závisí nejvíce na otci, po němţ 

chlapci dědí hlavně tělesný typ, dívky pak stavbu těla. Lze najít i závislost mezi 

dědičností a mezigeneračním přenosem. BMI (Body Mass Index = poměr mezi 

výškou a hmotností) a mnoţství podkoţního tuku jsou dány dědičně pouze 

z 5 procent, z 30 procent jsou ovlivněny prostředím a ţivotním stylem 

a zbývajících 65 procent tvoří nepřenosné informace. Podkoţní tuk 

na končetinách a trupu je pak z 25 procent dán dědičně, z 35 procent kulturním 

přenosem a 45 procent jsou nepřenosné informace, mezi které řadíme aktivitu 

jedince.  

Mezi zajímavé objevy v tomto ohledu patří i to, ţe kaţdý jedinec spaluje 

jiné mnoţství energie, coţ ovlivňuje jeho set-point (tj. váhovou značku), čili váhu, 

kterou si tělo dokáţe bez problémů udrţet. Zároveň se přišlo i na to, ţe nesprávná 

                                                 
7
 FIALOVÁ, L.  Moderní  body image –  Jak se vyrovnat s  kul tem š t íh lého těla ,  

2006,  s .  29 
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výţiva, přejídání a nedostatek pohybu hrají důleţitou roli při vzniku obezity. 

Z těchto údajů lze vyvodit závěr, ţe genetický vliv existuje, ale kaţdý člověk 

s tímto základem můţe naloţit různě a vyvíjí se individuálně. Dále je vidět, ţe 

i vliv prostředí je důleţitý. 

 

3.1.2  Vliv prostředí 

 Naopak od genetického vlivu je vliv prostředí vnějším činitelem, který 

na jedince působí komplexně, a to jak kladně, tak i záporně. Mezi jeho obecné 

činitele patří hlavně potrava, klima, geografická lokalita, atd., které působí hlavně 

na výţivu jedince, ale také ţivotní úroveň, výchova, mýty a tradice, pracovní 

a volnočasová činnost, které zase působí na jeho motivaci. Mimo tyto, jiţ 

jmenované činitele, na jedince působí i kvalita tělesné aktivity, která má vliv 

na přizpůsobení jedince a tedy i na různorodost jeho tělesných znaků. (Fialová, 

2006) 

 

3.2  Měření tělesných parametrů 

Na měření tělesných parametrů se uţívají celé škály metod, které určují, co 

je normální a co ne. Kaţdé hodnocení se ale dělá jinak a na základě něčeho jiného. 

Valnou většinu z nich mohou pouţívat jak odborníci, tak dospělí neodborníci 

i adolescenti, jejichţ informovaností a zkušenostmi se budeme blíţe zabývat 

v praktické části. Na co ale laici dosti často zapomínají je, ţe aby jejich měření 

bylo co nejpřesnější, musí vědět alespoň 3 z těchto parametrů: výška, pohlaví, 

tělesný typ, podkoţní tuk, tělní obvody, délku kostí a proporcionalitu. (Fialová, 

2006) 

 

a) Výška 

Výška je jedním z nejsnadněji měřitelných, ale nejméně ovlivnitelných 

parametrů. Přibliţně 80 procent vlivu na ni mají geny, 20 procent pak prostředí. 

 

b) Hmotnost 

Hmotnost je asi nejvíce proměnlivým parametrem. Mění se během dne 

i týdne, v závislosti např. na příjmu potravy, vylučování či tělesné aktivitě. Roste 

nejen nabíráním tuků, jak si mnozí adolescenti myslí, ale i nabíráním svalů. Mezi 
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těmito dvěma nárůstky a zvyšováním, nebo sniţováním hmotnosti se dá najít 

i úměra. Větší úbytek tuků a vyšší přírůstek svalů má za následek hubnutí. 

Naopak niţším úbytkem tuků a vyšším přírůstkem svalů hmotnost roste. Pokud je 

úbytek tuků a přírůstek svalů stejný, stejná zůstane i hmotnost. Proto je důleţité, 

pokud chce jedinec zhubnout, nejen zdravě jíst, ale i sportovat. 

Dříve se optimální hmotnost stanovovala podle normy, dnes je jiţ 

prokázáno, ţe se musí brát ohledy i na stavbu těla, výţivu a fyzickou aktivitu. Na 

toto existuje hned několik testů. Tím nejznámějším postupem je BMI (Body Mass 

Index), který se vypočítá jako podíl hmotnosti (v kilogramech) a výšky 

(v metrech). Kaţdý zájemce si pak můţe snadno zjistit, zda je jeho hmotnost ještě 

v normě, nebo jiţ spadá do nadváhy či podváhy, i případná rizika s tímto spojená 

(viz Tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1  Hodnocení obezity podle indexu  

Kategorie podle WHO BMI Zdravotní rizika 

Podváha < 18,5 Poruchy příjmu potravy 

Normální hmotnost 18,5 – 24,9 Minimální 

Nadváha 25,0 – 29,9 Lehce zvýšená / Zvýšená 

Obezita I. stupně 30,0 – 34,9 Středně vysoká 

Obezita II. stupně 35,0 – 39,9 Vysoká 

Obezita III. Stupně > 40 Velmi vysoká 

Převzato z Fialové (2006) 

 

V některých tabulkách se podváha rozděluje ještě na těţkou podvýţivu 

(BMI ≤ 16,5) a podváhu (BMI 16,5 – 18,5). Přičemţ při těţké podvýţivě jsou 

zdravotní rizika velmi vysoká, stejně jako u obezity III. stupně. U výpočtu BMI 

(jako i u jiných měření) je důleţité nezapomenout, brát ohled i na pohlaví jedince 

a na to, ţe s přibývajícím věkem roste i index. 

 

c) Pohlaví a tělesný typ 

Mezi nejvýznamnější badatele v tomto ohledu byli Hippokrates, který dělil 

postavy na habittus apoplecticus (malý, zavalitý, náchylný k mrtvici) a habitus 

plitisicus (velký, hubený, náchylný k souchotinám), Walker, který se zaměřoval 

na ţenské postavy a rozděloval je na Minervu (duševní krása), Dianu (krása 

pohybu), a Venuši (symbol dobré výţivy). Walkerovu dělení pak odpovídá 

Kretschmerovo dělení na typ pyknický (přemíra tuku, velká váha), atletický 
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(harmonická postava, pevné svalstvo), astenický (hubený, malá váha). Kretschmer 

pak propojoval tělesné typy a náchylnost člověka k psychickým problémům. 

(Helus, 2003) Jejich domněnky byly ale později vyvráceny a převládl názor, ţe 

dělení by mělo zohlednit rozloţení podkoţního tuku v těle. Genetika do něho 

zasahuje spíše ve smyslu rozmístění, kde se tuk ukládá, neţ kolik se ho ukládá. 

 

d) Tělesné obvody 

Obvykle se měří na více místech po celém těle, přičemţ obvod pasu slouţí 

jako ukazatel obezity. Optimum u ţen je do 80 centimetrů, u muţů pak do 94 

centimetrů. Pokud se u ţen objeví hodnoty vyšší neţ 89 centimetrů a u muţů více 

jak 102 centimetrů, je nutno sjednat nápravu. 

 

e) Proporcionalita 

V umění, ale i v přírodě, je pro lidské oko krásné to, co je symetrické. 

U těla se pak hovoří o tom, jaká je „úměrnost jednotlivých tělesných partií.“
8
 Pro 

určení proporcionality jsou zapotřebí 3 parametry: obvod hrudníku, obvod břicha, 

největší obvod pánve. Ideálem potom je, kdyţ je obvod pánve stejný jako obvod 

hrudníku (s tolerancí ± 6 centimetrů). Pro zjištění obezity je pak nejjednodušší 

zjistit poměr boků a pasu. 

 

Tabulka č. 2 Doporučené hodnoty měření 

 Ţeny Muţi 

BMI 18 – 25 18 – 25 

Procento tuku 18 – 27 % 10 – 18 % 

Poměr pas/boky 0,8 0,1 

Obvod břicha (v cm) < 80 < 102 

Převzato z Fialové (2006) 

 

WHO se pak kloní k uţívání hodnot BMI a poměru pas/boky. 

 

3.3  Subjektivní hodnocení vlastního těla 

Nikdo nedokáţe své tělo objektivně zhodnotit. Především ţeny nemají 

problém realisticky popsat druhé, ale na své vlastní tělo mají, ve většině případů, 

                                                 
8
 FIALOVÁ, L.  Moderní  body image –  Jak se vyrovnat s  kul tem š t íh lého těla ,  

2006,  s. 49 
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přehnaně kritický názor. Subjektivní hodnocení pak vychází „z velikosti rozdílu 

mezi ideální postavou a představou o vlastním těle.“
9
 Existuje mnoho způsobů, 

jak zjistit, zda je jedinec se svým tělem spokojený či nikoliv. Nejčastěji se 

pouţívají dotazníky, testy siluet nebo rozhovory (na jeden způsob testování se 

blíţe zaměříme při praktické části, kde se projeví spokojenost ţáků s jednotlivými 

částmi těla). 

Nespokojenost s vlastním tělem můţe vést k celé řadě psychických 

a fyzických problémů, z nichţ asi nejznámější jsou poruchy příjmu potravy. 

 

 

 

                                                 
9
 FIALOVÁ, L.  Moderní  body image –  Jak se vyrovnat s  kul tem š t íh lého těla ,  

2006,  s. 49 
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4 Poruchy příjmu potravy 

Mezinárodní klasifikace nemocí zahrnuje pod pojem poruchy příjmu 

potravy, který se dá zapsat jako obecně patná zkratka PPP, dva nejznámější, 

nejzávaţnější a nejpřesněji popsané syndromy, a to mentální anorexii a mentální 

bulimii. Obě tyto poruchy si jsou velmi podobné, spojuje je strach z nadváhy či 

tloušťky a zvýšená pozornost, kterou postiţení věnují svému tělu, hlavně vzhledu 

a hmotnosti. Liší se v podstatě jen metodami, které jsou uţívány pro regulaci váhy 

a závaţností podvýţivy. Také je známo, ţe se mohou projevovat příznaky obou 

najednou, nebo na sebe mohou navazovat. Z jistého pohledu se dá také říci, ţe se 

jedná o závaţnou nedrogovou závislost, a to závislost na štíhlém těle. Někteří 

nemocní si často neuvědomují, ţe i u PPP je riziko úmrtí. U mentální anorexie je 

toto riziko 2 aţ 8 procent onemocněných, u mentální bulimie pak do 2 procent. 

Nejčastější příčiny nárůstu úmrtí onemocněných mentální anorexií, podle 

odborníků souvisí s rostoucí psychickou (deprese, alkoholismus) a somatickou 

(kardiovaskulární poruchy) komorbiditou. Bylo téţ dokázáno (a v praktické části 

této práce potvrzeno), ţe ţeny a dívky jsou více nespokojené se svým tělem, neţ 

muţi a chlapci, a tudíţ i více náchylné k PPP, ale to neznamená, ţe se tyto 

poruchy muţského pohlaví netýkají, ba naopak tvoří asi 10 procent postiţených. 

Obecně je také rozšířena hypotéza, ţe nespokojenost s vlastním tělem vede k PPP. 

Toto ale není nikterak teoreticky podloţeno. Zajisté se dá říci, ţe nespokojenost 

s vlastním tělem je jednou (a moţná nejdůleţitější) z podmínek vzniku PPP, ale 

rozhodně není jedinou. (Krch, 2005) 

Někteří vědci zastávají názor, ţe PPP jsou v podstatě podskupinou poruch, 

které souvisí s tělesným sebepojetím, a proto do nich nezahrnují vše, co souvisí 

s potravou a jejím příjmem. Osobně se ale domnívám, ţe toto rozdělení není 

v některých případech nutné a proto se, kromě obecně známých poruch příjmu 

potravy, tato kapitola zaměří i na jiné a moţná sporné poruchy. 

 

4.1  Mentální anorexie 

Tato porucha je charakterizována především sniţováním tělesné 

hmotnosti. Důleţité ale je, ţe se jedná o úmyslné sniţování. U laické veřejnosti 

často dochází k nepochopení termínu „anorexie“ a k jeho záměně s termínem 

„mentální anorexie“ nebo k přesvědčení, ţe kdo trpí mentální anorexií tak nejí. 
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Anorexie neboli nechutenství, se nevztahuje k nutkavému nejedení. Jde spíše 

o odpor k jídlu či vůni jídla, o neschopnost ho konzumovat a o důsledek 

dlouhodobého hladovění. Anorektici se často cítí nehladový a tak si mnohdy ani 

neuvědomují, ţe nejedí. Toto ale nemusí platit vţdy. Mentální anorexie, dále jen 

MA, pak nejčastěji propuká mezi třináctým a osmnáctým rokem ţivota a patří 

mezi nejdéle působící duševní poruchy. 

 

4.1.1 Kritéria diagnostiky mentální anorexie (dle MKN-10 

(F 50.0)) 

Krch (2005) uvádí pět kritérií, kterou musí jedinec splňovat, aby mu mohla 

být diagnostikována MA. 

a) U dětí a dospívajících platí, ţe nesplňují tabulkové hodnoty výšky 

a hmotnosti, předpokládané pro jejich věk. U dospělých se pak posuzuje BMI, 

přičemţ kritérium pro MA je BMI 17,5 či niţší. Celkově pak nemocní udrţují 

svou hmotnost 15 % pod normou, a to buď sníţením, nebo naopak 

nenavyšováním hmotnosti 

b) Jedinec se vyhýbá jídlům, která podle něj způsobují tloustnutí, 

záměrně si vyvolává zvracení, ve většině případů i nadměrně cvičí a uţívá různá 

léčiva (laxativa, anorektika a diuretika), čímţ vším dociluje sníţení hmotnosti.  

c) Nemocní si stanoví, ţe chtějí dosáhnout určité hmotnosti, která je ale 

velmi nízká, k tomu mají velmi zkreslenou představu o vlastním těle a bojí se (aţ 

panicky) toho, ţe ztloustnou. 

d) Dalším kritériem je endokrinní porucha, která se u ţen projevuje jako 

ztráta menstruace (amenorea), u muţů pak jako ztráta potence a sexuálního zájmu. 

Výjimku zde tvoří anorektičky, které se léčí hormonálně, u těch menstruace 

přetrvává. 

e) Počáteční příznaky MA se začínají projevovat jiţ před pubertou 

a projevy puberty jsou pak ve většině případů opoţděny nebo dokonce zastaveny, 

po uzdravení většinou ale dochází k normálnímu dokončení puberty, avšak 

menstruace je opoţděna. 

 

Mentální anorexie pak můţe být dvojího typu, a to nebulimický 

(restriktivní) nebo bulimický (purgativní). Přičemţ v průběhu druhého dochází 

k opakovaným epizodám přejídání či zvracení, uţívání diuretik nebo laxativ. 
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4.1.2 Léčba mentální anorexie
10

 

Léčba MA můţe probíhat dvojím případem – ambulantně (u lehčích nebo 

počátečných případů) nebo hospitalizací (u závaţnějších případů s výraznou 

ztrátou hmotnosti a ovlivněním orgánových funkcí za účelem záchrany ţivota). 

Na začátku se musí zvýšit energetický příjem (nitroţilní potrava), upravit rozvrat 

vnitřního prostředí a zvládnout stres. V další fázi pak probíhá izolace (od rodiny) 

a vypracuje se nový systém stravovacího pořádku. Kromě medicínských znalostí 

se uplatňuje i psychoterapie (konkrétně např. individuální terapie, kognitivně 

behaviorální terapie, skupinová či rodinná terapie). Léky zatím neexistují, ale 

nasazují se antidepresiva, neuroleptika, anabolika, vitaminy, přípravky ţeleza 

a léky podporující chuť k jídlu. Kromě zvyšování hmotnosti je u děvčat dobrým 

znakem nápravy stavu také úprava menstruačního cyklu. 

 

4.2  Mentální bulimie 

Tato porucha je charakterizována především opakujícími se záchvaty 

přejídání, a ve snaze tomuto čelit, pak úmyslným vyvrhováním potravy nebo také 

vyvoláváním průjmu, uţíváním anorektik či jiných látek k hubnutí, se snahou 

kontrolovat tělesnou hmotnost. Stejně jako mentální anorexie i mentální bulimie 

začíná obvykle mezi třináctým aţ osmnáctým rokem ţivota.  

 

4.2.1 Kritéria diagnostiky mentální bulimie (dle MKN-10 

(F 50.2)) 

Krch (2005) uvádí čtyři kritéria, která musí jedinec splňovat, aby mu 

mohla být diagnostikována MB. 

a) Nemocní jedinci nejméně dvakrát týdně po dobu tří měsíců proţívají 

opakované záchvaty přejídání, při kterých v krátkých časových intervalech 

konzumují velké mnoţství jídla. 

b) Dále pak trpí neodolatelně silnou touhou po jídle a neustále se jím 

zabývají. 

c) Často se snaţí potlačovat vyţivovací účinek jídla, a to některými 

z následujících způsobů: zneuţívání projímadel, vyprovokované zvracení, uţívání 

                                                 
10

 Konkrétní způsoby se dají najít například na adrese http://nemoci.vitalion.cz/anorexie 
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léků typu anorektik, střídavá období hladovění, tyreoidních preparátů nebo 

diuretik. Diabetici pak mohou záměrně vynechávat inzulínovou terapii. 

d) V mnohých případech se objevují i dřívější případy naprostého 

omezování konzumace jídla, nebo epizody anorexie. Dále pak je přítomen 

ustavičný nepříjemný pocit z přílišné tloušťky a neodbytná obava z tloustnutí. 

 

I mentální bulimie můţe být dvojího typu. Purgativní typ se vyznačuje 

vyvoláváním zvracení, zneuţíváním laxativ nebo diuretik jakoţto opatřeními proti 

nárůstu hmotnosti. Nepurgativní typ naopak tyto metody nepouţívá, ale můţe 

intenzivně cvičit a drţet hladovky či diety. 

 

4.2.2 Léčba mentální bulimie 

Stejně jako u MA není léčba MB lehká. Pokud se jedná o akutní stav, je 

téţ nutná hospitalizace, kdy se hlavně napravuje vnitřní prostředí, a podávání se 

infuzních roztoků. I zde je důleţitou součástí psychoterapie (konkrétně například 

individuální, skupinová či rodinná terapie). Léky, stejně jako MA ještě neexistují, 

ale uţívají se antidepresiva, anitiepileptika a léky potlačující zvracení. 

 

4.3  Příčiny vzniku poruch příjmu potravy 

Většina autorů definuje PPP jako biopsychosociální onemocnění. Krch 

(2005), konkrétně, rozlišuje faktory biologické, sociální, rodinné, kulturní, vliv 

ţivotních událostí, genetické, emocionální, faktory osobnosti a dalších 

psychických charakteristik a vliv závislosti na psychoaktivních látkách. Uvádí 

i to, ţe jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů je náleţitost k ţenskému 

pohlaví. 

Kocourková (1997) popsala čtyři modely MA, v nichţ uvádí vţdy vztah 

MA k něčemu dalšímu. První z nich je individuální model, který se zaměřuje na 

MA jakoţto krizi dospívání (psychobiologickou). Je známo, ţe v období puberty 

se naše tělo značně mění a vyvíjí, coţ můţe, u některých jedinců, mít za následek 

nespokojenost s těmito proměnami a problémy s jejich akceptováním. Někteří 

autoři pak uvádějí i vztah MA a deprese, vztah MA k obsedantně-kompulzivní 

poruše a MA jako následek traumatu sexuálního zneuţití. Druhým je rodinný 

model, který se zaměřuje na problémy, vztahy, způsob ţivota a výchovné styly 
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v rodině. Třetí, sociokulturní model, poukazuje na souvislost mezi vznikem MA 

a ideálem krásy či obecněji vlivem západní kultury na jedince. Souvisí s tím 

i teorie, ţe MA a MB jsou v podstatě syndromy dnešní kultury. Posledním, ale 

nejméně důleţitým modelem je psychosomatické onemocnění. Zde se rozebírají 

předešlé modely na základě faktorů, které stojí u vzniku, spuštění a udrţování 

onemocnění. 

 

4.4  Další poruchy 

Jak jiţ bylo napsáno na začátku této kapitoly, většina autorů se shoduje na 

dvou základních typech PPP, a to MA a MB. Přesto zde lze zahrnout i další 

poruchy, které dle mého názoru mezi PPP patří, i kdyţ by je jiní spíše zařadili do 

poruch tělesného sebepojetí. 

 

4.4.1 Obezita 

I o otylosti se mnozí mohou domnívat, ţe je „pouze“ civilizační chorobou 

vznikající v důsledku ţivotního stylu, jakoţto nerovnováha mezi příjmem 

a výdejem energie. Toto ale nemusí být pravda. Osobně, ale zastávám názor, ţe do 

PPP patří. Fořt (2004) uvádí, ţe obezita můţe být způsobena zdravotními 

komplikacemi, jako jsou např. porucha funkce štítné ţlázy, porucha činnosti 

nadledvin, porucha činnosti mozku, ale také podávání medikamentů. Jedná se 

tedy o závaţné onemocnění, kterým trpí více jak polovina naší populace (u ţen se 

uvádí aţ kolem 60 procent). 

Naproti MA a MB zde jde nejen o nárůst tělesné hmotnosti nad normální 

rámec (odpovídající pohlaví, výšce, konstituci), ale i o ukládání tuku (v orgánech 

a pod kůţí). Podle reklamních kampaní existuje mnoho způsobů a prostředků jak 

snadně a rychle hubnout. Opak však je pravdou. Jedinec se musí snaţit sám. 

Nejsprávnějším způsobem je poradit se se svým lékařem, který určí 

nejpravděpodobnější příčinu problému a navrhne nejoptimálnější a nejzdravější 

řešení. Téţ pomůţe vyloučit rizikové faktory (např. cukrovku, vysokou hladinu 

tuků v krvi, …). Toto by mělo zahrnovat především změnu ţivotného stylu. Mezi 

léčebné procesy také patří kognitivně behaviorální terapie, vhodné stravovací 
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návyky, odpovídající pohybová aktivita a v případě, ţe lékař doporučí, 

i farmakoterapii.
11

  

 

4.4.2 Orthorexie a bigorexie 

Jedná se o, širší veřejnosti, méně známé PPP, a to zejména z toho důvodu, 

ţe byly pojmenovány a definovány odborníky aţ celkem nedávno a na rozdíl od 

MA a MB dosud nejsou zařazeny v „Mezinárodní klasifikaci nemocí (z roku 

2014).“
12

 

 

a) Orthorexie (orthorexia nervosa) 

Je obsese spojená se zdravým stravováním, přičemţ pojem „zdravé“ je 

čistě subjektivní jedincům touto poruchou trpícím. Dále se tito jedinci zaměřují 

spíše na kvalitu neţ kvantitu potravy, kterou přijímají (na rozdíl od MA a MB, 

kde je tomu naopak) a jsou to dost často perfekcionalisti. „Vedle primární 

motivace „být zdravý“, mohou k rozvoji orthorexie vést i jiné příčiny, které lze 

označit za patologické, jako je například nutkavá touha mít vše pod přísnou 

kontrolou, též únik před strachem, touha po štíhlosti, zvýšení vlastního 

sebevědomí a sebeúcty, hledání určité spirituality či duchovna prostřednictvím 

výživy a využívání jídla k utváření vlastní identity.“
13

 

Obecně lze o jedincích, kteří jí trpí, říci, ţe počátek jejich poruchy tkví 

v tom, ţe zdravému stavování věnují většinu svého volného času a pokud poruší 

své návyky, pociťují výčitky a vinu. Dále pak mohou zdravou stravu pouţívat 

jako nástroj k překonání těţkých situací a osobních problémů. Dá se zjistit jedním 

ze dvou testů ( Bratmanův a ORTO-15), a to na základě několika otázek. Jedinci 

trpící touto poruchou si často neuvědomují, v jakém jsou riziku a neví, ţe 

přílišným zdravým stravováním mohou spadnout do kategorie PPP. Bylo také 

dokázáno, ţe orthorexie můţe přejít v MA nebo MB (a naopak můţe být i jejich 

důsledkem). Všechny tři pak mezi sebou mohou přecházet nebo se vyskytovat 

současně. 

                                                 
11

 Bliţší informace o této problematice lze nalézt na http://www.obezita.cz/obezita/lecba/ 

12
 Čerpáno z http://www.uzis.cz/zpravy/upravena-verze-mkn-10 

13 MARTYKÁNOVÁ, L., PISKÁČKOVÁ, Z. Orthorexie a bigorexie - méně známé formy poruch 

příjmu potravy, čerpáno z http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/orthorexie-a-biorexie-mene-

zname-formy-poruch-prijmu-potravy.html 
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b) Bigorexie (svalová dimorfická porucha, dysmorfofobie, Adónisův 

komplex, obrácená anorexie) 

V tomto případě by se dala porucha zařadit mezi poruchy body image. 

Na rozdíl od MA a MB se ve větším měřítku týká muţů neţ ţen, vyjma 

kulturistek, a projevuje se tím, ţe si jedinci připadají nedostatečně vyvinutí 

a drobní, tráví spoustu času v tělocvičně (i několik hodin denně), uţívají 

nejrůznější doplňky stravy (hlavně na bázi bílkovin a aminokyselin) a ve většině 

případů i anabolické steroidy. Postiţení jedinci chtějí mít co nejvíce svalové 

hmoty, dosahují toho konzumací nadměrného mnoţství stravy, čímţ přetěţují své 

kosti a klouby. Dále pak nadměrně cvičí bez potřebné regenerace, a tím dochází 

k poškození pohybového aparátu. Nadbytek energie a bílkovin narušuje funkci 

ledvin a jater. Zneuţívání anabolických steroidů pak poškozuje zdraví a ţivot. 

 

c) Léčba Orthorexie a bigorexie 

Stejně jako u MA a MB se léčba svěřuje do rukou psychologů 

a psychiatrů, kteří nejčastěji pouţívají kognitivně-behaviorální terapii. Důleţité 

také je, aby si jedinci uvědomili škodlivost svého ţivotního stylu (nic se nemá 

přehánět) a krom stravy a pohybu nezapomínali i na relaxaci, která podporuje 

upevnění duševního zdraví. 

 

4.5  Primární prevence proti PPP na školách 

4.5.1 Legislativa 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání se dají 

nalézt dva cíle, které se této problematiky týkají, a to: „učit žáky aktivně rozvíjet 

a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný“ a „vést žáky 

k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními lidmi“.
14

 V rámci kompetencí, které by měl ţák 

v průběhu povinné školní docházky získat, se k tomuto tématu vztahuje především 

kompetence sociální a personální, kde je psáno: „vytváří si pozitivní představu 

o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá 

                                                 
14

 RVP ZV, 2013, s. 9 
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a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty“.
15

 

V RVP ZV se dále dají nalézt nejen oblasti vzdělávání (výchova ke zdraví, 

tělesná výchova), do kterých je moţno prevenci PPP zařadit, ale i průřezová 

témata, která se tohoto problému dotýkají (např. osobní a sociální výchova, 

mediální výchova, atd.). 

 

4.5.2 Dostupné metodické i nemetodické podklady a příručky 

nejen pro učitele 

V současné době existuje několik podkladů, které se problematikou PPP 

a jejich prevenci věnují a které jsou široké veřejnosti k dispozici. Za všechny lze 

jmenovat publikaci od autorů PhDr. Františka Davida Krcha a PaedDr. Evy 

Marádové, CSc. Výchova ke zdraví – poruchy příjmu potravy. Tato příručka byla 

vydána roku 2003 ve spolupráci s MŠMT a kromě prevence, léčby a popisu PPP 

obsahuje i metodické náměty, které se dají vyuţít při práci s ţáky. V roce 2007 

vydalo MŠMT Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,
16

 který je sepsán 

v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a který se věnuje 

vymezení základních pojmů prevence a tomu, jak ji zařadit do procesu vzdělávání, 

dále pak popisuje instituce, kterých se toto týká a vyzdvihuje úlohy 

pedagogických pracovníků, definuje Minimální preventivní program škol 

a doporučuje konkrétní postupy, které mají školy a školská zařízení dodrţovat při 

výskytu rizikového chování mezi dětmi a mládeţí. V další části se pak zaměřuje 

na předcházení konkrétních rizikových chování záškoláctví; šikana, rasismus, 

xenofobie, vandalismus; kriminalita, delikvence; uţívání návykových látek (tabák, 

alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími 

infekčními nemocemi souvisejícími s uţíváním návykových látek; závislost na 

politickém a náboţenském extremismu; netolismus (virtuální drogy) a patologické 

hráčství (gambling). Dále pak se zaměřuje na diagnostiku a obstarání včasného 

zásahu hlavně v situacích jako je domácího násilí, týrání a zneuţívání dětí, včetně 

                                                 
15

 RVP ZV, 2013, s. 12 

16
 Věstník MŠMT 11/2007 
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komerčního sexuálního zneuţívání, ohroţování mravní výchovy mládeţe a poruch 

příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 

 

4.5.3 Organizace zaměřující se na prevenci PPP 

V České republice je takovýchto organizací jen málo a většina z nich se dá 

najít pouze na internetu. Mezi ty nejznámější patří Občanské sdružení Anabell, 

které, jako jedno z mála má, i kamenné pobočky (Praha, Brno a Ostrava), kam 

mohou jak nemocní, tak jejich příbuzní i veřejnost docházet v otvíracích 

hodinách. Toto zařízení nabízí komplexní sluţby v oblasti PPP, a to zejména 

poradenství, terapie a ambulantní léčbu, dále pak poradenství a terapie při řešení 

obtíţných ţivotních situací pro děti, dospělé a celé rodiny a v neposlední řadě 

i nutriční poradenství a terapie při různých zdravotních obtíţích (redukce 

hmotnosti, sportovní výţiva, stravování v těhotenství, výţiva dětí, odstraňování 

nevhodných stravovacích návyků aj.).
 17

 Za další organizaci se dá povaţovat 

Idealni.cz, coţ je ale pouze webový portál, který se téţ zaměřuje na pomoc 

jedincům trpící PPP, ale spíše se jedná o místo, kde se dají najít uţitečné odkazy, 

na koho se obrátit, neţ o konkrétní pomoc. Dají se zde najít rady ohledně 

jídelníčku, obecné informace o PPP, odborné články a studentské práce 

a v neposlední řadě příběhy ze ţivota.
18

 Poslední organizací, zde zmiňující, je 

Stop PPP, jenţ má svou kamennou pobočku pouze v Domaţlicích. Tato instituce 

se zaměřuje hlavně na poradenskou činnost, a to jak nemocným jedincům, tak 

i jejich rodičům, dále pořádá preventivní programy a organizuje semináře 

a konference. 

 

4.5.4 Úskalí internetu 

Ač se na internetu dá dočíst spousty rad a informací o PPP a webové 

stránky výše zmíněné jsou nesporným kladem, je nutné poukázat i na nebezpečí, 

které můţe internet skýtat. Jedná se hlavně o diskusní weby a blogy, se 

souhrnným označením Pro ANA (nebo Pro MIA), které podporují PPP. 

Adolescenti, kteří tyto stránky navštěvují a spravují, ve valné většině trpí 

některou z PPP, ale nevidí ve svém stavu problém. Ba naopak. Mnoho diskuzí se 

                                                 
17

 Bliţší informace o této organizaci se dají nalézt na stránce www.anabell.cz 

18
 Bliţší informace o této organizaci se dají nalézt na stránce www.idealni.cz 

http://www.anabell.cz/
http://www.idealni.cz/
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zde točí kolem toho, jak před rodinou a kamarády zamaskovat příznaky nebo jak 

nejrychleji hubnout. Například při úbytku hmotnosti je doporučováno nosit 

volnější oblečení, případně více vrstev na sobě. Toto je vskutku logické. Přes 

volné oblečení nejdou vidět vystouplé kosti, propadlá břicha ani další fyzické 

ukazatele. Naopak vícevrstvé oblečení zajišťuje tepelnou izolaci, o kterou jedinec 

přijde při velké ztrátě podkoţního tuku. Dále se doporučuje všem tvrdit, ţe si 

nevšímáte úbytků a jste se sebou spokojeni. Při nejedení pak doporučují 

vyhazovat svačiny při cestě do školy (ze školy) do popelnic, případně je někomu 

darovat, spláchnout do záchodu nebo jimi nakrmit domácí mazlíčky či vyplivovat 

do neprůhledných hrníčků. Brát si z košů, nebo kdekoliv prázdné obaly 

od sušenek, brambůrků a jiných potravin, ty potom strkat do kapes či batohů 

a tašek. Rodiče se pak sice rozčilují nad nevhodným jídelníčkem svých ratolestí, 

ale jsou přesvědčeni, ţe alespoň něco snědli, kdyţ uţ vynechají večeři či jiné 

jídlo. Doporučuje se i často chodit do kuchyně a otevírat lednici, nebo šustit sáčky 

a předstírat tak, ţe jíte. Nejčastější výmluvou je také věta: „Uţ jsem jedl/a venku.“ 

I pro bulimičky, které mají nejvíce problémů se zakrýváním zvracení, se na těchto 

stránkách dají najít rady. Nejčastěji doporučují zvracet, kdyţ nikdo není doma. 

Pokud se toto nepoštěstí, pak zvracet do záchodu za doprovodu tekoucí vody nebo 

rovnou při koupání do vany či sprchy. Tekoucí voda přehluší doprovodné zvuky, 

a kdyţ se po vykoupání vypustí vana (případně se opláchne sprchový kout), jsou 

smyty i důkazy.
19

 

Projednává se toho na těchto stránkách opravdu mnoho. Tyto jejich názory 

lze odsuzovat, dá se s nimi nesouhlasit nebo jimi můţe být leckdo znechucen, ale 

na druhou stranu nutno podotknout, ţe mohou být tyto stránky pouţity jako 

ukázkový materiál k zamyšlení nebo podkladový materiál pro prevenci, plný 

skutečných příběhů a lidí. 

 

4.5.5 Souhrn primární prevence PPP 

Obecně platí, ţe by měl učitel pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet vlastní 

schopnosti, a to v souladu s reálnými moţnosti, a uplatňovat je spolu 

s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní 

a profesní orientaci. Nejdůleţitější je vytvořit ve škole prostředí, ve kterém nejsou 

                                                 
19

 Toto vše se dá konkrétně najít třeba na stránce http://terka-proana.blog.cz/0806/pro-ana-bible 
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ţáci obtěţováni nebo šikanováni. V případě šikany dětí kvůli jejich hmotnosti, 

není správné dítě upomínat, ţe by mělo zhubnout. Dále by měly být hodiny 

tělesné výchovy zaměřeny na fyzické dovednosti, ne kontrolu hmotnosti. Ţáci by 

také měli získat základní informace o PPP. Škola má ze zákona danou povinnost 

vytvořit plán, jak postupovat v případě, ţe vznikne podezření na výskyt PPP 

a pořádat preventivní programy (informační setkání). 

 Crooková (1995) souhrnně říká, ţe cílem je ve škole vytvořit takové 

klima, ve kterém budou akceptováni všichni studenti, bez ohledu na jejich 

velikost nebo tělesné tvary, a zároveň podporovat takový ţivotní styl, který omezí 

riziko vzniku, či rozvoje, poruch příjmu potravy. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5 Cíle a metodologie výzkumného šetření 

 

5.1 Vymezení cílů výzkumného šetření 

Cílem výzkumu bylo ověřit, do jaké míry a zda vůbec, jsou ţáci druhého 

stupně informováni o problematice PPP a tématy s touto oblastí spojenými a jaký 

je jejich názor na tuto problematiku. Dále bylo zjišťováno, jak vnímají své vlastní 

tělo. 

Odpovědi na otázky z dotazníků budou v další části bakalářské práce 

porovnány nejen z pohledu rozdílu mezi vnímáním ţáků sportovních tříd a ţáků 

tříd bez sportovního zaměření, ale i z pohledu rozdílu mezi vnímáním 

problematiky ze strany dívek a chlapců.  

Jedním z úkolů výzkumu bude potvrzení či vyvrácení níţe uvedených 

hypotéz: 

H1: Ţáci nesportovních tříd chtějí na svém těle něco změnit častěji neţ 

ţáci nesportovních tříd. 

H2: Ţáci sportovních tříd jsou se svým tělem více spokojeni, neţ ţáci 

nesportovních tříd. 

H3: Dívky mají větší povědomí o termínu PPP a o konkrétních typech neţ 

chlapci. 

H4: Chlapci, z vybraného vzorku respondentů, si myslí, ţe se jich 

problematika PPP netýká. 

H5: Ţáci 2. stupně FZŠ Chodovické nejsou o problematice PPP dostatečně 

informováni. 

 

5.2 Metody a výzkumné nástroje 

Šetření mezi ţáky se zúčastnili ţáci všech osmi tříd druhého stupně, mimo 

třídy 8. A, která nepatří mezi třídy sportovní. Celkově byla získána data od 145 

ţáků, z toho 55 dívek a 90 chlapců. Poměr mezi respondenty ze sportovních tříd 

a tříd bez sportovního zaměření byl 85:60 ve prospěch sportovních tříd. 

U některých otázek, seč byly zamýšleny pro jednu odpověď, ţáci při jejich 

zodpovídání uváděli více moţností. 
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Dotazník pro výzkumné šetření s pedagogy byl čtrnácti učitelům 2. stupně 

zaslán emailem, a to ve 3 vlnách. Nejprve byl dotazník poslán jednomu 

konkrétnímu učiteli pro pilotní vyplnění, které mělo odhalit případné chyby 

v zadání otázek. Po tomto prvním vyplnění byla k otázce č. 9 „Jak jste toto 

poznal/a?“ doplněna moţnost za e. „Nesetkal/a jsem se“, jelikoţ jinak by byla 

vyplňována poslední moţnost „Jiné“ coţ by mohlo být zavádějící a nesprávné. 

Při první ţádosti o vyplnění byly vráceny 3 dotazníky, při druhé pouze 

jeden. Nejpravděpodobnější příčinou tak nízké zpětné vazby nebyla neochota 

pomoci, ale nastávající konec školního roku spojený s výlety, exkurzemi a dalšími 

záleţitostmi, kterým se pedagogičtí pracovníci musí věnovat. Lze to shrnout pod 

pojmem pracovní vytíţenost. 

 

5.3 Výběr školy a respondentů 

Výzkumné šetření, na FZŠ Chodovické, bylo zaměřeno na tři kategorie 

respondentů. První kategorií byli ţáci druhého stupně, kteří byli dotazováni na své 

názory na sebepojetí a na informovanost o poruchách příjímání potravy (PPP). 

Druhou kategorií byli pedagogové. Ti odpovídali na otázky týkající se jejich 

orientaci v problematice a osobních zkušeností s  PPP. Jako třetí kategorii lze 

označit rozhovor s metodičkou prevence, jakoţto nejpověřenější osobou v tomto 

směru. 

Výzkumné šetření s ţáky 2. stupně mělo za úkol zmapovat nejen, jak jsou 

informovaní o PPP a jak se v dané oblasti orientují, ale i jejich sebepojetí. 

Dotazník byl v průběhu měsíců května a června zadán v tištěné formě ţákům 

sportovních i nesportovních tříd. Dotazník, který má 2 verze, z důvodu genderově 

odlišných odpovědí, se skládá celkem z 26 otázek, z nichţ první dvě jsou pouze 

informativní pro zařazení dotazníku do zkoumaných skupin, 20 otázek je čistě 

uzavřených, 2 částečně uzavřené a 2 otevřené. 

Dotazník pro pedagogy tvoří třináct otázek. Z tohoto počtu je  šest otázek 

uzavřených a sedm otevřených. Vyhodnocení těchto dotazníků je, vzhledem 

k nízkému počtu, provedeno rozborem kaţdé odpovědi samostatně slovním 

vyjádřením. 

Poslední metodou výzkumného šetření byl rozhovor s metodičkou 

prevence. 
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5.3.1 Proč právě Fakultní základní škola Chodovická? 

 Najít v Praze základní školu se sportovním zaměřením není vůbec 

sloţité. Objevit však školu, která má na 2. stupni sportovní i nesportovní třídy je 

jiţ těţší. A najít základní školu výše uvedeného zaměření, jejíţ ţáci by byli 

ochotni podílet se na výzkumu k této práci, je v podstatě nemoţné. Tato 

skutečnost vedla ke změně zaměření výzkumu prováděného v rámci zpracování 

bakalářské práce následujícím způsobem. Místo původně plánovaného provádění 

výzkumu u sedmých tříd v rámci Prahy, byl výzkum proveden na druhém stupni 

jedné konkrétní školy, a to Fakultní základní školy Chodovická v Horních 

Počernicích. 

 Na webových stánkách (www.fzschodovicka.cz) se dá o této škole 

najít, ţe se pyšní bohatou historií i zajímavým vzdělávacím programem, určeným 

zájemcům z řad dětí širokého celé šíři spektra jejich zájmů. Od školního roku 

2007/2008 na škole probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Škola 

pro ţivot a od loňského roku také prochází všichni pedagogičtí zaměstnanci školy 

kurzem první pomoci. 

 Na škole je věnována zvýšená pozornost výuce cizích jazyků, 

informatiky, tělesné výchovy a rovněţ rozvoji individuálního přístupu ţáků. Tento 

přístup ze strany ţáků je podporován především širokou nabídkou volitelných 

předmětů na 2. stupni, péčí o děti s poruchami učení a přípravou ţáků 

k přijímacím zkouškám na střední školy. 

 Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla poprvé otevřena pro 

šestý ročník ve školním roce 1998-1999. Jejím zaměřením byla atletika a fotbal. 

Hlavním přínosem třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy je zvýšení hodinové 

dotace pro výuku tohoto předmětu na pět hodin týdně a také moţností účasti ţáků 

na pravidelných sportovních soustředěních, školních sportovních akcí 

a sportovních akcí pořádaných sousedním Domem dětí a mládeţe Praha (DDM). 

Do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou ţáci přijímáni v šestém 

ročníku na základě přijímacího řízení, tedy úspěšného zvládnutí talentových 

zkoušek. Podmínkou přijetí, a také setrvání ve třídě s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy, je mimo tělesné zdatnosti také dobrý prospěch a chování bez váţných 

kázeňských problémů. Talentová zkouška je zaměřena na zjištění všestranných 

pohybových dispozic ţáka. U chlapců je doplněna testem fotbalových dovedností. 

Ţáci třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy mají moţnost účastnit se 
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sportovních soustředění zaměřených na atletiku ve vrcholovém atletickém 

středisku v Jablonci nad Nisou a kondičních, pobytových soustředěních v přírodě, 

nebo lyţařských kurzů. Ke škole náleţí i sportovní areál, který nedávno prošel 

rekonstrukcí (stejně jako tělocvičny), rozlehlý pozemek slouţící nejen pro 

pěstitelskou činnost, ale i jako zahrada pro školní druţinu. Do budoucna je 

plánováno rozšíření venkovní posilovny a nového hřiště pro děti. V roce 2014 

bylo provedeno zateplení školy a vybudován bezbariérový vstup. 

 Rekonstrukcí prošla i jídelna, která nabízí 2 hlavní jídla. Oběd č. 1 je 

vţdy teplý, oběd č. 2 je většinou studený a jedná se hlavně o obloţené sýrové 

talíře či saláty různých druhů doplněné pečivem. Oběd č. 2 je však určen pouze 

pro ţáky od 5. do 9. třídy. 

Škola téţ organizuje, různé volnočasové aktivity, a to sportovní hry (1. a 2. 

stupeň), výtvarný krouţek (1. stupeň), fotbalová přípravka (1. stupeň), dramatický 

krouţek (1. a 2. stupeň). Tyto volnočasové aktivity jsou určeny nejen pro ţáky 

FZŠ Chodovická, ale i pro zájemce z jiných škol. Kaţdou první středu v měsíci 

probíhají schůzky vedení školy se zástupci školního parlamentu a výchovným 

poradcem, školskou radou, výchovnou poradkyni a metodikem školní prevence. 

Škola rovněţ úzce spolupracuje s psycholoţkou městské části Praha 20. 
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6 Výsledky výzkumného řešení 

Jak jiţ bylo psáno výše, výzkumného šetření se zúčastnilo 145 ţáků 

(z toho 55 dívek a 90 chlapců) 2. stupně FZŠ Chodovické, a to jak ze tříd 

sportovních, tak i bez sportovního zaměření. Těmto ţákům byly dotazníky 

předány v tištěné formě. Dále pak se šetření zúčastnilo 5 členů pedagogického 

sboru 2. stupně, kterým byl dotazník zaslán elektronicky a metodička prevence, 

s níţ byl proveden rozhovor. Jedná se tedy o komplexní šetření zahrnující jednu 

konkrétní školu po všech sloţkách. 

V další části se má bakalářská práce zaměřuje na vyhodnocování 

konkrétních výsledků, které z výzkumných šetření vzešly.  

 

6.1 Konkrétní výsledky dotazníkového šetření mezi ţáky 

Vyhodnocování dat z dotazníků pro ţáky je rozděleno do tří částí. U kaţdé 

otázky, které byly obsaţeny v dotazníku pro ţáky, lze naleznout tabulku 

s konkrétními číselnými hodnotami. Tyto hodnoty odpovídají přesným počtům 

ţáků, kteří na danou otázku zvolili určitou odpověď. V tabulkách lze nalézt 

i rozloţení těchto hodnot do zkoumaných skupin, kterými jsou sportovní třídy, 

nesportovní třídy, dívky a chlapci. 

Pro lepší názornost jsou u kaţdé otázky druhou součástí barevné grafy, 

které znázorňují procentuální zastoupení konkrétních odpovědí u zkoumaných 

skupin. 

Poslední částí je pak rozbor, který zahrnuje jak slovní porovnání výsledků 

mezi zkoumanými skupinami respondentů, tak i zajímavosti, které se 

v odpovědích ţáků vyskytly. 
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Otázka č. 3  Kdyţ Tě něco zajímá, kde si sháníš informace? 

Tabulka č. 3  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 3 

 
V kníţkách 

a časopisech. 

Na 

internetu. 

Zeptám se 

kamarádů. 

Zeptám se 

dospělých. 

Sportovní třídy 5 8 22 34 

Nesportovní třídy 2 54 15 18 

Dívky 4 50 19 24 

Chlapci 3 82 18 28 

 

Graf č.1  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 3  

         

                   

 

Z výše uvedených grafů je zřejmé, ţe nezáleţí na tom, jakou třídu ţák 

navštěvuje, nebo zda se jedná o chlapce či dívku. Nejčastěji si adolescenti 

vyhledávají informace na internetu, pak se ptají dospělých a kamarádů a jen 

nepatrná část nahlédne pro informace do kníţky nebo časopisu. V dotaznících se 

také dosti často objevilo, ţe dotazující volí kombinaci dvou aţ tří moţností. 
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Otázka č. 4.  Zajímáš se o svůj vzhled? 

Tabulka č. 4  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 4 

 Ano. Spíše ano. Nevím. Spíše ne. Ne. 

Sportovní třídy 42 35 5 3 0 

Nesportovní třídy 30 18 7 2 3 

Dívky 31 18 4 1 1 

Chlapci 41 35 8 4 2 

 

Graf č. 2   Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 4 

              

                   

I na tuto otázku nalezneme v grafech shodu Pro ţáky, bez rozdílu 

pohlaví, či druhu zaměření jejich třídy je jejich vzhled důleţitý. Zajímavé je 

zjištění, ţe ve sportovních třídách nikdo nezaškrtl variantu „Ne“. 
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Otázka č. 5. Zajímá Tě, jaký názor má na Tvůj vzhled okolí (rodina, 

kamarádi)? 

Tabulka č. 5  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 5 

 Ano. Spíše ano. Nevím. Spíše ne. Ne. 

Sportovní třídy 31 30 8 12 4 

Nesportovní třídy 18 17 10 9 6 

Dívky 16 23 4 9 3 

Chlapci 33 24 14 12 7 

 

Graf č. 3   Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 5 

         

                   

Grafy jasně vypovídají o tom, ţe názor okolí je pro ţáky důleţitý, 

nicméně tato oblast není vnímána jako nejsilnější. Zároveň se zde začíná často 

objevovat varianta „Ne“. 
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Otázka č. 6. Jak moc se necháš ovlivnit hodnocením kamarádů?  

Tabulka č. 6  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 6 

 
Jejich názor je pro mě 

důleţitý. 
Je mi jedno, co říkají. 

Sportovní třídy 47 38 

Nesportovní třídy 32 28 

Dívky 32 23 

Chlapci 47 43 

 

Graf č. 4   Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 6 

              

                   

To, ţe se dívky nechávají více ovlivňovat kamarády je nejspíše obecně 

známý fakt. Jako důleţitou je zde třeba zmínit skutečnost, ţe pro ţáky sportovních 

tříd je názor druhých důleţitější neţ pro ţáky tříd bez sportovního zaměření. 
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Otázka č. 7.  Chtěl/a bys na svém těle něco změnit? 

Tabulka č. 7  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 7 

 
Ano a dokáţu 

to vlastní vůlí. 

Ano, ale potřebuju 

něčí pomoc, nemám 

silnou vůli. 

Ne, jsem se 

sebou 

spokojený/á. 

Sportovní třídy 48 16 21 

Nesportovní třídy 22 15 23 

Dívky 23 15 17 

Chlapci 47 16 27 

 

Graf č. 5  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 7 

              

                   

Celkem nečekaně zde z výsledků vychází, ţe dívky jsou se sebou o celé 

1% spokojenější neţ chlapci a nechtěly by na sobě nic změnit. Taktéţ se objevuje 

u sportovních tříd menší spokojenost neţ u tříd bez sportovního zaměření. Jedním 

z moţných důvodů můţe být, ţe sportovci jsou častěji konfrontováni s různými 

přísnými pravidly určujícími ty správné proporce neţ nesportovci. 

56%
19%

25%

a) Sportovní třídy
Ano a dokáţu to 

vlastní vůlí.

Ano, ale 

potřebuju něčí 

pomoc, nemám 

silnou vůli.

Ne, jsem se sebou 

spokojený/á.

37%

25%

38%

b) Nesportovní třídy

Ano a dokáţu to 

vlastní vůlí.

Ano, ale 

potřebuju něčí 

pomoc, nemám 

silnou vůli.
Ne, jsem se sebou 

spokojený/á.

42%

27%

31%

c) Dívky

Ano a dokáţu to 

vlastní vůlí.

Ano, ale 

potřebuju něčí 

pomoc, nemám 

silnou vůli.
Ne, jsem se 

sebou 

spokojená.

52%
18%

30%

d) Chlapci

Ano a dokáţu 

to vlastní vůlí.

Ano, ale 

potřebuju něčí 

pomoc, nemám 

silnou vůli.
Ne, jsem se 

sebou 

spokojený.



48 

 

Otázka č. 8.  Snaţíš se jíst zdravě?  

Tabulka č. 8  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 8 

 
Ano, co 

nejčastěji. 
Občas. 

Moc to 

neřeším. 
Spíše ne. Vůbec. 

Sportovní třídy 20 56 8 1 0 

Nesportovní 

třídy 
8 33 14 2 3 

Dívky 10 37 4 3 1 

Chlapci 18 52 18 0 2 

 

Graf č. 6  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 8 

              

                   

 

Jak ve sportovních, tak i nesportovních třídách se nadpoloviční většina 

dotazovaných snaţí alespoň občas jíst zdravě. 

 

24%

66%

9%

1%
0%

a) Sportovní třídy

Ano, co 

nejčastěji.

Občas.

Moc to neřeším.

Spíše ne.

Vůbec.

14%

55%

23%

3%
5%

b) Nesportovní třídy

Ano, co 

nejčastěji.

Občas.

Moc to neřeším.

Spíše ne.

Vůbec.

18%

67%

7%
6%

2%

c) Dívky

Ano, co 

nejčastěji.

Občas.

Moc to neřeším.

Spíše ne.

Vůbec.

20%

58%

20%

0% 2%

d) Chlapci

Ano, co 

nejčastěji.

Občas.

Moc to 

neřeším.

Spíše ne.

Vůbec.
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Otázka č. 9.  Drţela jsi někdy dietu? 

Tabulka č. 9  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 9 

 

Ano, 

v minulosti 

jsem ji drţela. 

Ano, právě 

teď ji 

drţím. 

Ne, ale 

nevylučuji, ţe ji 

někdy v 

budoucnu budu 

drţet. 

Ne, a 

nikdy ji 

ani drţet 

nebudu. 

Ano, 

v minulosti 

jsem ji 

drţela. 

Sportovní 

třídy 
14 3 38 30 14 

Nesportovní 

třídy 
17 4 24 15 17 

Dívky 14 3 22 16 14 

Chlapci 17 4 40 29 17 

 

Graf č. 7  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 9 

       

             

 

Dosti vysoké procento dotazovaných uvedlo, ţe nikdy dietu nedrţeli 

a drţet nebudou, nicméně daleko více respondentů přiznalo, ţe by za určitých 

okolností dietu drţelo. Nezanedbatelné je i mnoţství odpovědí, těch, kteří 

momentálně dietu drţí. To se týká téměř stejným dílem dívek i chlapců. Jedna 

dívka ze 7. třídy přiznala, ţe dietu v minulosti drţela, ale ze zdravotních důvodů. 

16% 4%

45%

35%

a) Sportovní třídy
Ano, v minulosti jsem ji 

drţel/a.

Ano, právě teď ji drţím.

Ne, ale nevylučuji, ţe ji 

někdy v budoucnu budu 

drţet.

Ne, a nikdy ji ani drţet 

nebudu.

28%

7%
40%

25%

b) Nesportovní třídy

Ano, v minulosti jsem ji 

drţel/a.

Ano, právě teď ji drţím.

Ne, ale nevylučuji, ţe ji 

někdy v budoucnu budu 

drţet.

Ne, a nikdy ji ani drţet 

nebudu.

25%

6%

40%

29%

c) Dívky
Ano, v minulosti jsem 

ji drţela.

Ano, právě teď ji 

drţím.

Ne, ale nevylučuji, ţe 

ji někdy v budoucnu 

budu drţet.

Ne, a nikdy ji ani 

drţet nebudu.

19%
5%

44%

32%

d) Chlapci

Ano, v minulosti jsem 

ji drţel.

Ano, právě teď ji 

drţím.

Ne, ale nevylučuji, ţe 

ji někdy v budoucnu 

budu drţet.

Ne, a nikdy ji ani 

drţet nebudu.
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Otázka č. 10. Oznámkuj, jak moc jsi spokojená s částmi svého těla  

(jako ve škole 1 = absolutní spokojenost, 5 = hrozná 

nespokojenost). 

V hodnocení této otázky je potřeba se odklonit od dosavadního stylu 

hodnocení, jelikoţ dívky a chlapci mají jinak rozloţené zaměření na tělesné 

proporce. Konkrétní výsledky byly určeny výpočtem aritmetického průměru, 

odpovědí v různých kategoriích, pro větší přehlednost zaokrouhlených na dvě 

desetinná místa. 

Tabulka č. 10a  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 10 – hodnocení 

hrudníku 

 Hrudník - 1 Hrudník - 2 Hrudník - 3 Hrudník - 4 Hrudník - 5 

Dívky 

sportovní 
13 11 6 0 0 

Dívky 

nesportovní 
3 16 5 1 0 

Chlapci 

sportovní 
23 18 11 3 0 

Chlapci 

nesportovní 
9 13 8 3 2 

 

Tabulka č. 10b  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 10 – hodnocení 

břicha 

 Břicho  - 1 Břicho  - 2 Břicho  - 3 Břicho  - 4 Břicho  - 5 

Dívky 

sportovní 
11 9 2 4 4 

Dívky 

nesportovní 
4 7 6 4 4 

Chlapci 

sportovní 
20 20 11 3 1 

Chlapci 

nesportovní 
11 9 11 2 2 

 

Tabulka č. 10c  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 10 – hodnocení 

boků 

 Boky - 1 Boky - 2 Boky - 3 Boky - 4 Boky – 5 

Dívky 

sportovní 
10 12 6 0 2 

Dívky 

nesportovní 
11 12 1 1 0 

Chlapci 

sportovní 
40 11 3 1 0 

Chlapci 

nesportovní 
18 11 4 0 2 
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Tabulka č. 10d  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 10 – hodnocení 

paţí 

 Paţe - 1 Paţe - 2 Paţe - 3 Paţe - 4 Paţe – 5 

Dívky 

sportovní 
13 14 1 1 1 

Dívky 

nesportovní 
10 10 4 0 1 

Chlapci 

sportovní 
25 15 13 1 1 

Chlapci 

nesportovní 
18 11 3 0 3 

 

Tabulka č. 10e  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 10 – hodnocení 

předloktí 

 Předloktí -1 Předloktí -2 Předloktí -3 Předloktí -4 Předloktí -5 

Dívky 

sportovní 
21 7 0 1 1 

Dívky 

nesportovní 
17 5 3 0 0 

Chlapci 

sportovní 
30 13 10 2 0 

Chlapci 

nesportovní 
20 5 7 1 2 

 

Tabulka č. 10f  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 10 – hodnocení 

stehen 

 Stehno - 1 Stehno - 2 Stehno - 3 Stehno - 4 Stehno - 5 

Dívky 

sportovní 
11 9 1 3 6 

Dívky 

nesportovní 
2 9 6 2 6 

Chlapci 

sportovní 
31 23 1 0 0 

Chlapci 

nesportovní 
15 12 6 0 2 

 

Tabulka č. 10g  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 10 – hodnocení 

holení 

 Holeň - 1 Holeň - 2 Holeň - 3 Holeň - 4 Holeň - 5 

Dívky 

sportovní 
18 6 3 1 2 

Dívky 

nesportovní 
12 7 6 0 0 

Chlapci 

sportovní 
39 16 0 0 0 

Chlapci 

nesportovní 
21 7 4 1 2 
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Obrázek č. 1   Průměrné hodnoty odpovědí ţáků sportovních tříd 

Dívky ze sportovních tříd                Chlapci ze sportovních tříd 

                                             

 

Z odpovědí je patrné, ţe ţáci ze sportovních tříd mají na své tělo souhrnně 

více neţ dobrý názor, i kdyţ chlapci z tohoto výzkumu vycházejí lépe (celkově se 

lépe ohodnotili) neţ dívky. Naproti tomu dívky jsou, více neţ chlapci, spokojené 

se svou hrudí a celkově horní končetinou. Dívky nejlépe hodnotily své předloktí, 

nejhůře pak stehna. Chlapci jsou nejvíce spokojeni s holení, nejméně pak 

s břichem. 

 

 

 

 

 

1,77 

2,37 
1,77 

1,47 

2,47 

2,07 

1,77 

1,89 

 1,89 
2 

1,36 

1,29 

1,71 

1,46 
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Obrázek č. 2   Průměrné hodnoty odpovědí ţáků nesportovních tříd 

Dívky z nesportovních tříd                                  Chlapci z nesportovních tříd           

                                    

Jiţ při prvním pohledu lze vidět, ţe ţáci z nesportovních tříd mají na své 

tělo souhrnně horší názor, neţ ţáci tříd sportovních. Opakuje se ale, ţe se chlapci 

v tomto výzkumu ohodnotili lépe neţ dívky. Jediná část těla, kterou dívky 

hodnotily pozitivněji, neţ chlapci bylo předloktí. Dívky tedy nejlépe hodnotily své 

předloktí, chlapci jsou pak nejvíce spokojeni s holení a nejméně s hrudí. 

V porovnávání dívek obou skupin vychází lepší hodnocení u dívek 

sportovních tříd, i kdyţ dívky z nesportovních tříd jsou více spokojené se svými 

boky, holení a předloktím. U chlapců toto dopadá obdobně, jen s tím rozdílem, ţe 

chlapci z nesportovních tříd lépe ohodnotili své paţe. Celkově nejlépe hodnocené 

byly předloktí nesportovních dívek a holeň sportovních chlapců, nejhůře naopak 

stehno a břicho u stejné skupiny dívek. 

2,16 

1,88 

1,44 

3,04 

 

2,88 

1,68 

1,76 

2,31 

1,83 

2,29 

1,77 

1,86 

1,91 

1,74 
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Otázka č. 11 Slyšel/a jsi někdy pojem BMI (Body Mass Index)?  

Tabulka č. 11  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 11 

 
Ano a umím ho 

vysvětlit 

Ano, ale neumím ho 

vysvětlit 
Ne 

Sportovní třídy 5 18 62 

Nesportovní třídy 17 9 34 

Dívky 12 15 28 

Chlapci 10 12 68 

 

Graf č. 8  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 11 

         

               

Z grafů je zřejmé, ţe naprostá většina dotazovaných neví co to je BMI. To, 

ţe dívky o tomto pojmu mají větší povědomí, není překvapující, zajímavé ale je, 

ţe nesportovní třídy dosáhly více procent v kladných odpovědích, neţ třídy 

sportovní. 

 

6%

21%

73%

a) Sportovní třídy

Ano a umím ho 

vysvětlit.

Ano, ale neumím 

ho vysvětlit.

Ne.

28%

15%

57%

b) Nesportovní třídy

Ano a umím ho vysvětlit.

Ano, ale neumím ho 

vysvětlit.

Ne.

22%

27%

51%

c) Dívky

Ano a umím ho 

vysvětlit.

Ano, ale neumím ho 

vysvětlit.

Ne.

11%
13%

76%

d) Chlapci

Ano a umím ho 

vysvětlit.

Ano, ale neumím ho 

vysvětlit.

Ne.
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Otázka č. 12 Sleduješ svou hmotnost?  

Tabulka č. 12  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 12 

 

Ano, 

váţím se i 

několikrát 

denně. 

Ano, váţím se 

alespoň 

jednou týdně. 

Ano, 

váţím se 

kaţdý 

měsíc. 

Občas se 

zváţím. 

Váţím se jen 

při 

preventivních 

prohlídkách. 

Ne. 

Sportovní 

třídy 
5 12 22 33 9 4 

Nesportovní 

třídy 
1 3 13 34 5 4 

Dívky 4 5 11 25 8 2 

Chlapci 2 10 24 42 6 6 

 

Graf č. 9  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 12 

              

               

 

Nejvíce odpovídajících přiznalo, ţe se nepravidelně váţí, velká část se pak 

váţí alespoň jednou do měsíce. Nejméně procent ţáků se váţí několikrát denně, 

více dívky. 

6%

14%

26%
39%

10%

5%

a) Sportovní třídy
Ano, váţím se i několikrát 

denně.

Ano, váţím se alespoň 

jednou týdně.

Ano, váţím se kaţdý 

měsíc.

Občas se zváţím.

Váţím se jen při 

preventivních prohlídkách.

Ne.

2% 5%

22%

56%

8%
7%

b) Nesportovní třídy
Ano, váţím se i několikrát 

denně.

Ano, váţím se alespoň 

jednou týdně.

Ano, váţím se kaţdý měsíc.

Občas se zváţím.

Váţím se jen při 

preventivních prohlídkách.

Ne.

7%
9%

20%

45%

15%

4%

c) Dívky
Ano, váţím se i několikrát 

denně.

Ano, váţím se alespoň 

jednou týdně.

Ano, váţím se kaţdý 

měsíc.

Občas se zváţím.

Váţím se jen při 

preventivních prohlídkách.

Ne.

2%

11%

27%

46%

7%

7%

d) Chlapci
Ano, váţím se i několikrát 

denně.

Ano, váţím se alespoň 

jednou týdně.

Ano, váţím se kaţdý 

měsíc.

Občas se zváţím.

Váţím se jen při 

preventivních prohlídkách.

Ne.
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Otázka č. 13. Pokud svou hmotnost sleduješ, s čím porovnáváš výsledek?  

Tabulka č. 13  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 13 

 S kamarády. 

S výsledky 

z minulého 

sledování. 

Podle 

tabulek. 

 

S BMI. 
Neporovnávám. Nesleduji. 

Sportovní 

třídy 
14 40 5 0 20 10 

Nesportovní 

třídy 
3 29 3 1 18 7 

Dívky 6 28 3 1 13 6 

Chlapci 11 41 5 0 25 11 

 

Graf č. 10  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 13 

         

               

Téměř polovina ţáků odpověděla, ţe výsledky svého váţení porovnávají 

s výsledky z minula. S BMI porovnávají své výsledky pouze dívky 

z nesportovních tříd. Vysoké procento respondentů svou hmotnost neporovnává. 

16%

45%
6%

0%
22%

11%

a) Sportovní třídy

S kamarády.

S výsledky z minulého 

sledování.

Podle tabulek (průměrná 

hmotnost v Tvém věku).

S BMI.

Neporovnávám.

Nesleduji.

5%

48%

5%
2%

29%

11%

b) Nesportovní třídy

S kamarády.

S výsledky z minulého 

sledování.

Podle tabulek (průměrná 

hmotnost v Tvém věku).

S BMI.

Neporovnávám.

Nesleduji.

11%

49%5%
2% 5%

28%

c) Dívky
S kamarády.

S výsledky z minulého 

sledování.

Podle tabulek (průměrná 

hmotnost v Tvém věku).

S BMI.

Neporovnávám.

Nesleduji.

12%

44%

5%

0%
27%

12%

d) Chlapci
S kamarády.

S výsledky z minulého 

sledování.

Podle tabulek (průměrná 

hmotnost v Tvém věku).

S BMI.

Neporovnávám.

Nesleduji.



57 

 

Otázka č. 14. Jak moc sportuješ?  

Tabulka č. 14  Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 14 

 
Často, jsem 

sportovkyně. 

Občas, ve 

svém volném 

čase. 

Jen při hodinách 

tělesné výchovy. 

Sportovní 

třídy 
72 13 0 

Nesportovní 

třídy 
27 28 5 

Dívky 35 18 2 

Chlapci 64 23 3 

 

Graf č. 11  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 14 

         

                    

 

Z výsledků je patrné, ţe ve vztahu ke sportu nehraje zaměření ani pohlaví 

ţádnou roli. Většina z dotazovaných dívek a chlapců si o sobě myslí, ţe jsou 

sportovci, nebo si alespoň občas zacvičí. Pouze v nesportovních třídách se 

několikrát objevila odpověď, ţe se sportu věnují pouze při hodinách tělesné 

výchovy. Jedna z dívek přiznala, ţe cvičí pro to, aby byla sama se svou postavou 

spokojená. 

85%

15%

0%

a) Sportovní třídy

Často, jsem 

sportovec/sportovkyně.

Občas, ve svém volném 

čase.

Jen při hodinách tělesné 

výchovy.

45%

47%

8%

b) Nesportovní třídy

Často, jsem 

sportovec/sportovkyně.

Občas, ve svém volném 

čase.

Jen při hodinách tělesné 

výchovy.

63%

33%

4%

c) Dívky

Často, jsem 

sportovkyně.

Občas, ve svém 

volném čase.

Jen při hodinách 

tělesné výchovy.

71%

26%

3%

d) Chlapci

Často, jsem 

sportovec.

Občas, ve svém 

volném čase.

Jen při hodinách 

tělesné výchovy.
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Otázka č. 15. Věnuješ se nějakému sportu?  

Tabulka č. 15 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 15 

 

Ano, sportuji 

pro své 

zdraví. 

Ano, cvičím 

kvůli štíhlé 

postavě 

Ano, pro 

zábavu. 
Ne. Další 

Sportovní 

třídy 
52 15 35 1 8 

Nesportovní 

třídy 
25 9 26 11 6 

Dívky 26 13 26 5 10 

Chlapci 51 11 35 7 4 

 

Graf č. 12  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 15 

         

                    

V některých dotaznících bylo u dané otázky zaškrtnuto více odpovědí, coţ 

značí, ţe respondenti sportují z více důvodů. Ukazuje se zde, ţe dívky cvičí 

stejnou měrou jak pro zábavu, tak kvůli zdraví. U chlapců je tomu jinak, ti cvičí 

více pro své zdraví neţ pro zábavu. Pokud se objevila odpověď „Další.“ bylo to 

hlavně proto, ţe ţáci vypisovali, kterým sportům se věnují. 

 

 

47%

13%

32%

1%
7%

a) Sportovní třídy

Ano, sportuji pro své 

zdraví.

Ano, cvičím kvůli štíhlé 

postavě.

Ano, pro zábavu.

Ne.

Další

32%

12%34%

14%

8%

b) Nesportovní třídy

Ano, sportuji pro své 

zdraví.

Ano, cvičím kvůli štíhlé 

postavě.

Ano, pro zábavu.

Ne.

Další

32, 5 %

16%
32,5 %

6%
13%

c) Dívky
Ano, sportuji pro 

své zdraví.

Ano, cvičím kvůli 

štíhlé postavě.

Ano, pro zábavu.

Ne.

Další

47%

10%

32%

7% 4%

d) Chlapci

Ano, sportuji pro 

své zdraví.

Ano, cvičím kvůli 

štíhlé postavě.

Ano, pro zábavu.

Ne.

Další
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Otázka č. 16. Slyšela jsi uţ někdy termín „poruchy příjmu potravy“?  

Tabulka č. 16 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 16 

 Ano. Ne 

Sportovní 

třídy 
56 29 

Nesportovní 

třídy 
43 17 

Dívky 42 13 

Chlapci 57 33 

 

Graf č. 13  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 16 

           

                    

Přestoţe je všeobecně předpokládáno, ţe se problematika PPP týká 

především dívek, výše uvedené grafické znázornění ukazuje, ţe tento termín je 

znám i značnému počtu chlapců. Zároveň se potvrzuje, ţe ţákům z nesportovních 

tříd je tento termín známější, neţ ţákům sportovních tříd. 

  

66%

34%

a) Sportovní třídy

Ano. 

Ne

72%
28%

b) Nesportovní třídy

Ano. 

Ne

76%

24%

c) Dívky

Ano. 

Ne

63%

37%

d) Chlapci

Ano. 

Ne
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Otázka č. 17. Dokázala bys nějaké vyjmenovat?  

Tabulka č. 17 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 17 

 
Ano. - 

Anorexie 

Ano. - 

Bulimie 

Ano - 

Obezita 

Ano. - 

Jiné 
Ne 

Sportovní 

třídy 
25 14 3 3 57 

Nesportovní 

třídy 
22 17 6 4 35 

Dívky 30 21 6 2 24 

Chlapci 17 10 3 5 68 
 

Graf č. 14  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 17 

         

               

Z odpovědí, je patrné, ţe ţáci nesportovních tříd byli schopni vyjmenovat 

více PPP neţ ţáci tříd sportovních.  Z odpovědí lze rovněţ usuzovat, ţe chlapci 

jsou o dané problematice méně informováni neţ dívky. Nejznámější PPP je pro 

respondenty anorexie, následována bulimií. Pouze několik ţáků zařadilo mezi 

PPP i obezitu. Často (hlavně v dívčích dotaznících) byli respondenti schopni 

vyjmenovat i více neţ jednu PPP. Opakovaně se také objevovalo, ţe ţáci nevěděli 

konkrétní termín, ale dokázali PPP charakterizovat. Pod odpovědí „Jiné.“ Byly 

většinou uváděny nesprávné odpovědi (několikrát se objevil i jojo efekt). Mezi 

odpověďmi se objevila i Crohnova choroba. Ta však není za PPP povaţována. 

24%

14%

3%
3%

56%

a) Sportovní třídy

Ano - Anorexie

Ano - Bulimie

Ano - Obezita

Ano - Jiné

Ne

26%

20%

7%
5%

42%

b) Nesportovní třídy

Ano - Anorexie

Ano - Bulimie

Ano - Obezita

Ano - Jiné

Ne

36%

25%
7%3%

29%

c) Dívky

Ano - Anorexie

Ano - Bulimie

Ano - Obezita

Ano - Jiné

Ne

16%

10%

3%

5%

66%

d) Chlapci

Ano - Anorexie

Ano - Bulimie

Ano - Obezita

Ano - Jiné

Ne
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Otázka č. 18. Slyšela jsi o někom, kdo by trpěl některou z poruch příjmu 

potravy?  

Tabulka č. 18 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 18 

  Ano. 

Ano, vím o někom 

z televize (filmy, seriály) 

nebo z časopisů. 

Nevím, co 

poruchy příjmu 

potravy jsou. 

Ne. 

Sportovní 

třídy 
25 26 10 26 

Nesportovní 

třídy 
22 11 8 20 

Dívky 25 17 4 10 

Chlapci 22 20 14 36 

 

Graf č. 15  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 18 

         

               

Bez ohledu na rozdíl pohlaví, nebo typu třídy lze konstatovat, ţe většina 

dotazovaných o někom s PPP jiţ slyšel. Hlavním zdrojem informací byla 

zmiňována  media, nebo osobní zkušenost a setkání. Zajímavé, je, ţe počet 

chlapců, kteří o nikom takovém neslyšeli je větší, neţ počet dívek. 

29%

30%11%

30%

a) Sportovní třídy

Ano.

Ano, vím o někom 

z televize (filmy, seriály) 

nebo z časopisů.

Nevím, co poruchy 

příjmu potravy jsou.

Ne.

36%

18%
13%

33%

b) Nesportovní třídy

Ano.

Ano, vím o někom 

z televize (filmy, seriály) 

nebo z časopisů.

Nevím, co poruchy příjmu 

potravy jsou.

Ne.

38%

26%
6%

30%

c) Dívky

Ano.

Ano, vím o někom 

z televize (filmy, seriály) 

nebo z časopisů.

Nevím, co poruchy příjmu 

potravy jsou.

Ne.

24%

22%

15%

39%

d) Chlapci

Ano.

Ano, vím o někom 

z televize (filmy, seriály) 

nebo z časopisů.

Nevím, co poruchy příjmu 

potravy jsou.

Ne.
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Otázka č. 19. Máš ve svém okolí někoho, kdo některou poruchou příjmu 

potravy trpí?  

Tabulka č. 19 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 19 

 

Ano, 

v blízkém 

okolí. 

Ano, mezi 

známými. 

Nevím, co poruchy 

příjmu potravy 

jsou. 

Ne. 

Sportovní 

třídy 
14 12 14 45 

Nesportovní 

třídy 
13 7 8 32 

Dívky 11 11 5 28 

Chlapci 16 8 17 49 

 

Graf č. 16  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 19 

         

               

Odpovědi respondentů dokazují, ţe většina dotazovaných nezná ve svém 

okolí někoho, kdo trpí PPP. Nicméně i kladné odpovědi je ţádoucí zmínit. Jedna 

dívka dokonce do dotazníku uvedla, ţe zná osobu trpící PPP ve svém okolí, a to 

ve školní třídě. Tato informace odpovídá i rostoucímu procentu kladných 

odpovědí na tuto otázku ve vyšších ročnících. Objevily se i dotazníky s vícero 

zaškrtnutými odpověďmi. 

17%

14%

16%

53%

a) Sportovní třídy

Ano, v blízkém okolí.

Ano, mezi známými.

Nevím, co poruchy 

příjmu potravy jsou.

Ne.

22%

12%

13%

53%

b) Nesportovní třídy

Ano, v blízkém 

okolí.

Ano, mezi 

známými.

Nevím, co poruchy 

příjmu potravy jsou.

Ne.

20%

20%

9%

51%

c) Dívky

Ano, v blízkém 

okolí.

Ano, mezi 

známými.

Nevím, co poruchy 

příjmu potravy jsou.

Ne.

18%

9%

19%

54%

d) Chlapci

Ano, v blízkém okolí.

Ano, mezi známými.

Nevím, co poruchy příjmu 

potravy jsou.

Ne.
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Otázka č. 20. Mezi poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie 

(nejedí, hubnou, aţ jsou z nich jen kost a kůţe) a bulimie 

(přejídání a následné vyzvracení). Myslíš, ţe je toto chování 

zdravé?  

Tabulka č. 20 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 20 

 Ano. Spíše ano. Nevím. Spíše ne. Ne. 

Sportovní 

třídy 
0 1 5 8 71 

Nesportovní 

třídy 
1 0 3 3 53 

Dívky 0 0 1 2 52 

Chlapci 1 1 7 9 72 

 

Graf č. 17  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 20 

         

                 

Aţ na několik výjimek většina respondentů nepovaţuje uvedené typy PPP 

za zdravé. Pouze 2 chlapci se rozhodli pro opačnou odpověď. 

  

0%

1% 6%

9%

84%

a) Sportovní třídy

Ano.

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

2%

0%

5%
5%

88%

b) Nesportovní třídy

Ano.

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

0%

0%2% 4%

94%

c) Dívky

Ano.

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

1%1%

8%

10%

80%

d) Chlapci

Ano.

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.
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Otázka č. 21. Jaký je tvůj názor na anorexii a bulimii?  

Tabulka č. 21 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 21 

 

Nechtěla 

bych to 

nikdy 

zaţít. 

Není to 

dobré 

pro 

zdraví. 

Nemám 

názor. 

Není nic 

špatného na 

tom chtít 

být hubená. 

Způsobují 

to hlavně 

média a 

modelky. 

Chlapců 

se toto 

netýká. 

Sportovní 

třídy 
51 34 7 1 7 7 

Nesportovní 

třídy 
38 24 4 1 7 2 

Dívky 35 32 2 2 11 0 

Chlapci 54 26 9 0 3 9 

 

Graf č. 18  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 21 

         

               

Chlapci měli ve svém dotazníku na výběr jednu odpověď navíc, a to 

„Chlapců se toto netýká.“. Ze všech zúčastněných chlapců si tuto odpověď 

vybralo pouze 9 odpovídajících. U dívek i chlapců se v této otázce objevovalo 

vícero zaškrtnutých odpovědí, přičemţ nejčastěji zastoupenou odpovědí bylo 

„Nechtěl/a bych to nikdy zažít.“ 

 

48%

32%

6%

1%
6%

7%

a) Sportovní třídy

Nechtěl/a bych to 

nikdy zaţít.

Není to dobré pro 

zdraví.

Nemám názor.

Není nic špatného na 

tom chtít být hubený.

Způsobují to hlavně 

média a modelky.

Chlapci tímto netrpí.

50%
32%

5%

1%
9%

3%

b) Nesportovní třídy

Nechtěl/a bych to 

nikdy zaţít.

Není to dobré pro 

zdraví.

Nemám názor.

Není nic špatného na 

tom chtít být hubený.

Způsobují to hlavně 

média a modelky.

Chlapci tímto netrpí.

43%

39%

3%
2% 13%

c) Dívky

Nechtěla bych to nikdy 

zaţít.

Není to dobré pro 

zdraví.

Nemám názor.

Není nic špatného na 

tom chtít být hubený.

Způsobují to hlavně 

média a modelky.

53%
26%

9%

0%

3% 9%

d) Chlapci
Nechtěl bych to nikdy 

zaţít.

Není to dobré pro zdraví.

Nemám názor.

Není nic špatného na tom 

chtít být hubený.

Způsobují to hlavně 

média a modelky.

Chlapci tímto netrpí.
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Otázka č. 22. Myslíš, ţe i obezita patří mezi poruchy příjmu potravy? 

Tabulka č. 22 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 22 

 Ano. Nevím. Ne. 

Sportovní 

třídy 
36 33 16 

Nesportovní 

třídy 
36 14 10 

Dívky 29 18 8 

Chlapci 43 29 18 

 

Graf č. 19  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 22 

         

              

Chlapci i dívky nejčastěji volili moţnost, ţe obezita patří mezi PPP, i kdyţ 

chlapci jsou podle odpovědí k tomuto tvrzení skeptičtější neţ dívky. Zároveň se 

zde ukázalo i značné mnoţství odpovědí respondentů, kteří si nejsou jisti, zda 

obezitu do této kategorie zařadit. 

42%

39%

19%

a) Sportovní třídy

Ano. 

Nevím.

Ne.

60%23%

17%

b) Nesportovní třídy

Ano. 

Nevím.

Ne.

53%

33%

14%

c) Dívky

Ano. 

Nevím.

Ne.

48%

32%

20%

d) Chlapci

Ano. 

Nevím.

Ne.
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Otázka č. 23. Myslíš, ţe bys poznal/a, kdyby někdo v tvém okolí trpěl 

poruchou příjmu potravy?  

Tabulka č. 23 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 23 

 Ano. Spíše ano. Nevím. Spíše ne. Ne. 

Sportovní 

třídy 
24 35 14 8 4 

Nesportovní 

třídy 
17 21 17 2 3 

Dívky 11 31 11 1 1 

Chlapci 30 25 20 9 6 

 

Graf č. 20  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 23 

         

                   

Z uvedených odpovědí vyplývá, ţe dívky jsou, častěji neţ chlapci, 

přesvědčeny o tom, ţe by poznaly, kdyby někdo v jejich okolí trpěl PPP. Chlapci 

si tímto jsou více jisti. Nejobjektivnější odpovědí je nejspíše varianta „Nevím“, 

která se téţ často objevovala. 

Za zajímavou povaţuji myšlenku, kterou k této otázce připsala dívka 

7. třídy, a to: „Ano, je to jako anorexie, jen na druhé straně.“ 

  

28%

41%

17%

9%
5%

a) Sportovní třídy

Ano. 

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

28%

35%

28%

4% 5%

b) Nesportovní třídy

Ano. 

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

20%

56%

20%

2% 2%

c) Dívky

Ano. 

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

33%

28%

22%

10%
7%

d) Chlapci

Ano. 

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.



67 

 

Otázka č. 24. Myslíš, ţe bys byl/a schopný/á někomu, kdo trpí některou 

poruchou příjmu potravy, poradit?  

Tabulka č. 24 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 24 

 Ano. Spíše ano. Nevím. Spíše ne. Ne. 

Sportovní 

třídy 
12 25 22 17 9 

Nesportovní 

třídy 
7 12 17 16 8 

Dívky 11 18 12 13 1 

Chlapci 8 19 27 20 16 

 

Graf č. 21  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 24 

         

                    

Z výsledků je zřejmé, ţe odpovědi na zadanou otázku jsou téměř 

rovnoměrně rozdělené. Jen chlapci zde odpovídali „Ne.“ ve větším počtu, neţ 

dívky. Jeden chlapec dopsal, ţe se o pomoc někomu, kdo trpí PPP, jiţ pokusil, ale 

neshledal se s kladnou odezvou na svou snahu. 

 

 

14%

29%

26%

20%

11%

a) Sportovní třídy

Ano. 

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

12%

20%

28%

27%

13%

b) Nesportovní třídy

Ano. 

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

20%

33%
22%

23%

2%

c) Dívky

Ano. 

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.

9%

21%

30%

22%

18%

d) Chlapci

Ano. 

Spíše ano.

Nevím.

Spíše ne.

Ne.
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Otázka č. 25. Co bys pro pomoc někomu, kdo trpí některou poruchou 

příjmu potravy (třeba kamarádovi/kamarádce), udělal/a?  

 

Tato otázka byla zcela otevřená, ale dal se mezi odpověďmi nalézt vzorec 

tří odpovědí, které se v různých variantách obměňovaly, proto jsou zde graficky 

znázorněny 3 zásadní varianty. Ve slovní části jsou uvedeny citace konkrétních 

odpovědí, které lze povaţovat za zajímavé. 

 

Tabulka č. 25 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 25 

 
Někomu 

to řekl 

Promluvil 

si s ní 

Neví / 

Neodpověděli 

Sportovní 

třídy 
9 53 24 

Nesportovní 

třídy 
7 28 29 

Dívky 9 36 14 

Chlapci 7 45 39 

 

Graf č. 22  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 25 

              

                    

10%

62%

28%

a) Sportovní třídy

Někomu to 

řekl/a.

Promluvil/a si s 

ní/m.

Neví nebo 

neodpověděli.

11%

44%
45%

b) Nesportovní třídy

Někomu to 

řekl/a.

Promluvil/a si 

s ní/m.

Neví nebo 

neodpověděli.

15%

61%

24%

c) Dívky

Někomu to 

řekl/a.

Promluvil/a si 

s ní/m.

Neví nebo 

neodpověděli.

8%

49%

43%

d) Chlapci

Někomu to 

řekl/a.

Promluvil/a si 

s ní/m.

Neví nebo 

neodpověděli.
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Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo, ţe by si s dotyčným promluvili, 

pouze 16 ţáků ze všech odpovídajících si vybralo variantu „někomu oznámit“, své 

podezření na PPP u kamaráda či kamarádky. Jako osobu, které by se svěřili 

nejčastěji, uváděli lékaře, odborníky a v poslední řadě rodiče. Ukázalo se také, ţe 

chlapci, ve větším počtu neţ dívky nevědí, co by v takové situaci udělali, nebo 

neodpověděli vůbec.  

Pro ilustraci jsou níţe uvedeny konkrétní odpovědi ţáků: 

 Klidně bych po bezvýsledném rozhovoru její problém oznámila 

zdravotnictví. 
 Zkusila bych si s ní o tom promluvit a zeptat se, jestli o tom rodiče vědí. 
 Pomohl bych mu a klidně bych obětoval svůj volný čas. 
 Zavedl bych ho k dospělému nebo doktorovi. 
 Řekla bych, proč to dělá nebo ţe ji to zabíjí, anebo ji vezmu na oblíbené 

jídlo, kdyby to byla anorektička. 
 Ukázala bych mu následky toho, jak můţe dopadnout a řekla mu věci, 

které by ho podpořili, a řekla bych mu, ţe můţe umřít. 
 Skoro cokoliv. 
 Nevím co poradit, protoţe nejsem znalec. 
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Otázka č. 26. Slyšel/a jsi někdy o blogu „Pro Ana“?  

Tabulka č. 26 Počty odpovědí dotazovaných na otázku č. 26 

 Ano. Ne. 

Sportovní 

třídy 
7 78 

Nesportovní 

třídy 
6 54 

Dívky 11 44 

Chlapci 2 88 

 

Graf č. 23  Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 26 

          

                    

 

Pouze 13 ţáků, z toho 11 dívek a 2 chlapci, odpovědělo, ţe jiţ někdy 

o těchto blocích slyšeli. 

 

8%

92%

a) Sportovní třídy

Ano. 

Ne

10%

90%

b) Nesportovní třídy

Ano. 

Ne

19%

81%

c) Dívky

Ano. 

Ne

2%

98%

d) Chlapci

Ano. 

Ne
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6.2 Výzkumné šetření s učiteli 

Kvůli nízkému počtu respondentů z řad pedagogů, bude následující 

vyhodnocení výzkumného šetření probíhat, na rozdíl od šetření s ţáky, doslovným 

rozborem všech odpovědí, které pedagogové poskytli. 

 

Na otázku č. 1 „Jak dlouho a jakou máte praxi ve školství“ těchto pět 

učitelů odpovědělo 35 let, 20 let, 33 let, 30 let a 1 rok. Pouze jedna paní učitelka 

doplnila, ţe oněch 20 let pracuje jako učitelka, ostatní doplnili pouze číslovku.  

Na otázku č. 2 „Kolik let vyučujete zde na škole?“ odpověděli postupně 

25 let, 20 let, 11 let, 27 let a 1 rok. Z uvedeného lze usuzovat, ţe odpovědi 

vztahující se k FZŠ Chodovická mapují zkušenosti, jak dlouhodobě působících 

učitelů, tak i učitelů „začátečníků“.  

Z odpovědi na otázku č. 3 „Které předměty na 2. stupni vyučujete?“ je 

moţno vyvodit závěr, ţe odpovídalis spolupráce na výzkumu se zapojili nejen 

učitelé různých věkových kategorií, ale i učitelé různých předmětů, v celé škále 

předmětů učiva druhého stupně základní školy, a to (řazeno postupně)  

 český jazyk a dějepis;  

 přírodopis; 

  fyzika, matematika a německý jazyk;  

 český jazyk, výtvarná výchova a pracovní činnosti;  

 tělesná výchova a informatika.  

Všichni dotázaní odpovídali ve všeobecně známých zkratkách předmětů, 

pouze poslední jmenovaný názvy předmětů rozepsal. 

Za pozitivně vypovídající fakt je moţno povaţovat skutečnost, ţe všichni 

učitelé byli schopni na otázku č. 4 „Prosím zkuste krátce charakterizovat (čím 

se projevují) jednotlivé typy PPP.“ odpovědět víceméně správně, a to ve většině 

případů heslovitě. Pouze jeden pan učitel se více rozepsal a jeho odpověď 

povaţuji i za nejsprávnější.  

Na moţnost za „a. Anorexie“ odpovídali většinou „Nechutenství; 

odmítání potravy; Odmítání příjmu potravy, pak totální zhubnutí s problémy 

poruch činnosti vnitřních orgánů.; extrémní hubnutí; nepřijímání potravy.“  
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Na moţnost za „B. Bulimie“ odpověděli: „Nadměrná nechuť k jídlu; 

nárazovité přejídání, zvracení; Další ztráta kontroly nad stravováním. Přejídání, 

pak úmyslné zvracení či průjem.; přejídání a následné zvracení; přejídání se.“  

Moţnost za „C. Jiné“ vyplnila pouze jedna paní učitelka, která jmenovala 

hladovku a jojo-efekt. S hladovkou je moţno souhlasit, s jojo-efektem 

pravděpodobně ne. Zajímavostí tohoto výzkumu lze spatřovat ve skutečnosti, ţe 

v mnohých případech ţáci odpovídali shodně, jako učitelé. 

Na otázku č. 5 „Setkal/a jste se někdy s někým, kdo trpěl/trpí PPP?“ 

odpověděli 4 učitelé „Ano“, pouze jeden učitel (nejméně zkušený) odpověděl 

„Ne“. Od tohoto pana učitele (jako jediného) byla i odpověď na otázku č. 6 

„Jakým typem PPP trpěl/trpí?“ „Nesetkal jsem se“. Ostatní dotazovaní se 

100% shodli na „Anorexii“. S bulimií se nikdo nesetkal. 

Na otázku č. 7 „Setkal/a jste se na této škole s někým, kdo trpěl/trpí 

PPP“ 1 paní učitelka odpověděla „Nevím“, další pan učitel „Ne“ a 3 učitelé 

odpověděli „Ano“, k čemuţ jedna paní učitelka připsala, ţe se setkala alespoň se 

čtyřmi. Na doplňující otázku č. 8 „Jakým typem PPP trpěl/trpí?“ se odpovědi 

„Nevím“ a „Nesetkal/a jsem se.“ opakovali. Zbylí 3 učitelé odpověděli shodně 

„Anorexie“. Ani zde nikdo neodpověděl „Bulimie“. Z informací není moţné 

zhodnotit, zda se bulimie na škole vyskytuje či ne, pouze se ukázalo, ţe se s ní 

učitelé nesetkali. Obecně lze asi říci, ţe odhalení bulimie je ve školním prostředí 

náročnější, neţ odhalení anorexie a proto se o ní učitelé nemusí dozvědět. 

Jak jsem jiţ psala v úvodu, po pilotním vyplnění byla škála odpovědí pro 

otázku č. 9 „Jak jste toto poznal/a?“ rozšířena o odpověď „Nesetkal/a jsem se.“, 

kterou sice ţádný dotazovaný nevyuţil, ale pan učitel vyplňující nerozšířenou 

verzi zaškrtl odpověď „Jiné.“, která by ale podle všeho měla znamenat 

„Nesetkal/a jsem se.“. Dvě paní učitelky pak zaškrtly po dvou odpovědích, a to: 

„Byl/a jsem na to upozorněn/a spolužáky či kamarády.“ „Byl/a jsem na to 

upozorněn/a rodiči.“. Poslední 2 odpovídající prozradili, ţe mají „zkušenost ze 

svého okolí blízkých osob a známých.“. 

Na otázku č. 10 „Zahrnujete do svých vyučovacích předmětů 

i prevenci PPP, případně jak?“ pouze jeden z dotazovaných odpověděl „Ne“, 

ostatní odpovídali povětšinou kladně. Nejčastější odpovědí bylo:  



73 

 

„Ano, pokud se hodí k probíranému učivu, beseda, dialog, poukazuji na 

zdravotní obtíže, psychické, problematická, dlouhodobá péče lékařů, možnost 

neúspěchu, smrt, obtížné otěhotnění,…“;  

„Ano, v souvislosti s učivem + organizace odborných přednášek“;  

„Ano, do fyziky. Vysvětlení příčin vzniku a následků.“;  

„Literatura – beseda o vhodném textu k této problematice. Výtvarná 

výchova – plakát: Prevence PPP“. 

Zařazení prevence PPP do humanitních předmětů, jazyků či výchov jistě 

není nikterak náročné, zařazení do technických předmětů je pravděpodobně 

náročnější. Nicméně, právě to můţe být zajímavější. Z matematického hlediska 

mě napadá pouze zjišťování hodnot BMI v rámci práce s převody jednotek 

a počítání se zlomky. 

Na otázku č. 11 „Všímáte si u svých ţáků a ţákyň změn, které by 

mohly být předzvěstí problému s PPP? Případně čeho konkrétně.“ pouze 

jeden z pedagogů odpověděl „Ne“. Další 4 dotazovaní odpověděli různorodě. 

Z jejich odpovědí vyplynulo, ţe si všímají především změn v tělesném vzhledu, 

nálad, okruhu přátel, zhoršení prospěchu, a hubnutí.“ Někteří z dotazovaných 

navíc uvedli podněty typu „Psychika (chování) a osobní vzhled.“; „Všímám si 

nenošení svačin, pití, odmítání obědů, …“. 

Na otázku č. 12 „Jaký je oficiální postup, při zjištění PPP ve třídě?.“ 

pouze jedna z dotazovaných neodpověděla, ostatní se na postupu téměř 100 % 

shodli. Za všechny odpovědi jsme vybrala tu nejobšírnější: „Musí se udělat 

rozhovor s rodiči, kolegy učiteli (zvláště tělesné výchovy), konzultace 

s psychologem, odborným lékařem.“ 

Na poslední otázku č. 13 „Myslíte si, ţe obezita patří mezi PPP?“ jedna 

paní učitelka neodpověděla a pan učitel tělesné výchovy se jako jediný vyjádřil 

záporně. Ostatní dotazovaní odpověděli kladně. 
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6.3 Rozhovor s metodikem prevence 

Rozhovor s metodičkou prevence na FZŠ Chodovické proběhl ve čtvrtek 

25. 6. 2015 v ranních hodinách, v prostorách základní školy. Paní učitelka si 

nepřála být jmenována. 

 

Dotazovatel (D): Dobrý den paní učitelko. Mohla byste mi prosím sdělit, 

jak dlouhou máte praxi ve školství? 

Metodička (M): Ve školství pracuji 30 let. 

D: A kolik let z toho pracujete tady na škole jako metodik prevence? 

M: Zde na škole pracuji jako metodička prevence zhruba 4 roky. 

D: Víte, v rámci jakých předmětů, se ţáci na 2. stupni mohou dozvědět 

o PPP? 

D: Na 2. stupni je to jednak v učebních předmětech, jako je výchova ke 

zdraví, přírodopis, v rámci třídnických hodin nebo v rámci specifické prevence. 

D: Organizuje škola nějaké projekty nebo semináře k této prevenci? 

M: K tomuto tématu je zaměřená specifická prevence, přednášky. 

D: Setkala jste se na této škole s PPP? 

M: Zatím jsem se s tímto problémem nesetkala. A jsem za to ráda. 

D: Takţe já Vám děkuji. 

M: Děkuji. Nashledanou. 

 

 Celý rozhovor trval 1 minutu 13 vteřin. Otázek bylo pro metodika 

prevence připraveno více, ale vzhledem k tomu, ţe se paní učitelka s touto 

problematikou nesetkala, nemělo výzkumný smysl se na ně ptát. 
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7 Shrnutí a diskuze o výsledcích výzkumného šetření 

 

7.1 Vyhodnocení hypotéz z šetření s ţáky 

H1: Ţáci nesportovních tříd chtějí na svém těle něco změnit častěji neţ 

ţáci nesportovních tříd. 

Tato hypotéza byla v otázce č. 7 vyvrácena. Z odpovědí vyplynulo, ţe ţáci 

nesportovních tříd jsou se sebou spokojenější neţ ţáci tříd sportovních. 

 

H2: Ţáci sportovních tříd jsou se svým tělem více spokojeni, neţ ţáci 

nesportovních tříd. 

Tato hypotéza byla potvrzena v otázce č. 10. V porovnávání dívek obou 

skupin bylo dosaţeno lepšího hodnocení u dívek sportovních tříd, i kdyţ dívky 

z nesportovních tříd jsou více spokojené se svými boky a předloktím. U chlapců 

byly výsledky podobné, pouze s tím rozdílem, ţe chlapci z nesportovních tříd lépe 

ohodnotili své paţe. 

 

H3: Dívky mají větší povědomí o termínu PPP a o konkrétních typech 

neţ chlapci. 

Tato hypotéza byla potvrzena v otázkách č. 16. a č. 17. Podle odpovědí 

uvedených v těchto otázkách mají dívky větší přehled o dané problematice neţ 

chlapci. 

 

H4: Chlapci, z vybraného vzorku respondentů, si myslí, ţe se jich 

problematika PPP netýká. 

Tato hypotéza byla vyvrácena v otázce č. 21. Podle výsledků šetření se 

více neţ 50 % respondentů z řad chlapců domnívá, ţe se jich tato problematika 

týká. 

 

H5: Ţáci 2. stupně FZŠ Chodovické nejsou o problematice PPP 

dostatečně informováni. 

 Tato hypotéza můţe být povaţována za vyvrácenou. Ze všech otázek 

a z přístupu k jejich vyplnění je patrné, ţe více neţ 50 % respondentů má 
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povědomí o poruchách příjmu potravy a je si vědoma, nebezpečí, které PPP 

znamená pro lidský organizmus. 

 

7.2 Závěr z rozhovoru s pedagogy 

Na základě informací získaných od respondentů „ţáků“, by bylo moţno 

očekávat, ţe pedagogové budou mít o PPP u ţáků své školy informace. 

Skutečnost je však jiná.  To, ţe učitel tělesné výchovy o ţádném případu PPP na 

škole neví, ani si u svých studentů nevšímá změn, je moţné z tohoto úhlu pohledu 

povaţovat za zajímavé a podnětné. Příčinou zajisté můţe být jeho krátká praxe, 

ale také to, ţe se v rámci svého předmětu nemusí setkávat se všemi ţáky, neboť na 

2. stupni jsou hodiny tělesné výchovy genderově rozdělené, a proto s dívkami, 

které by mohly PPP trpět, nemusí přicházet do kontaktu. Proto nemůţe tuto 

problematiku posoudit. Z výsledků šetření rovněţ vyplynulo, ţe učitelé jsou 

o teoretických problémech PPP poměrně dobře informováni a mají všeobecný 

přehled. 

 

7.3 Závěr z rozhovoru s metodikem prevence 

Přestoţe se paní metodička s PPP na škole nesetkala, z dotazníků 

vyplněných jak ţáky, tak pedagogy vyplývá, ţe se PPP na škole vyskytují, nebo 

v minulosti vyskytovaly. Důvody, proč o nich paní učitelka nebyla spravena, jsou 

pravděpodobně následující. Jako metodička na škole pracuje teprve 4 roky. 

Vyučuje pouze na 1. stupni a s ţáky 2. stupně téměř vůbec nepřichází do 

kontaktu. Mezi ţáky 2. stupně a paní metodičkou není navázán natolik 

důvěryhodný vztah, ţe by ji pravděpodobně v případě nutnosti nekontaktovali.  

 

7.4 Návrh doporučení pro praxi 

Přínos této práce spatřuji hlavně v její praktické části, která je zaměřena na 

informovanost ţáků a pedagogů 2. stupně FZŠ Chodovické o PPP. Jak výzkum 

ukázal, ţáci i pedagogové jsou po teoretické stránce věci více neţ dobře 

informováni o této problematice. V praktické stránce lze ale nalézt několik 

nedostatků. 

Jedním z těchto nedostatků je nesporně fakt, ţe učitel tělesné výchovy do 

svého vyučujícího předmětu nezahrnuje prevenci PPP, ani si u svých ţáků 
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nevšímá příznaků, které by problém s PPP mohly naznačovat. Moţná by bylo ze 

strany vyučujícího vhodné, zařadit do programu výuky diskuzi s ţáky na téma 

zdravé sportování, zdravý ţivotní styl a spokojenost se sebou samým. Uţitečné by 

pravděpodobně bylo podpořit zájem ţáků o aktivní přístup s cílem zvýšení zájmu 

o výraznější změny v jejich tělesných proporcích.  

Pravděpodobně největší nedostatek v koncepci spatřuji ve způsobu 

obsazení pozice metodika prevence u FZŠ Chodovická. Paní učitelka v podstatě 

sama přiznala, ţe o problematice PPP nemá dostatečný přehled a ani nevlastní 

ţádné materiály, které by v případě, ţe by musela tento problém řešit, mohla 

pouţít. Situace, kdy tuto pozici zastává pedagog 1. stupně se jeví jako zvláštní 

v situaci, kdy by měla být největší pozornost zaměřena na 2. stupeň, který je nejen 

PPP, ale všeobecně sociálně patologickými jevy ohroţen více, neţ stupeň první. 

Prvotním předpokladem pro úspěšné plnění povinností metodika prevence je 

schopnost a moţnost získat přehled o rizicích, kterým mohou být ţáci vystaveni. 

Rovněţ by metodik prevence měl být schopen rozpoznat riziková chování, 

kterými se ţáci mohou projevovat. Tohoto stavu lze dosáhnout jednak školeními, 

ale i samostudiem. Existuje mnoho moţností jak získat nejen teoretický přehled, 

ale například i nové postupy a metody řešení, které se v řešení dané problematiky 

objevují. Předpokladem úspěchu můţe být i to, aby metodik prevence měl větší 

moţnost „dialogu“ s ţáky 2. stupně, například rozšířením nabídky besed a větším 

informováním ţáků, ţe se na něj mohou kdykoliv obrátit. Proto by bylo asi 

nejlepší, přenést funkci metodika prevence na pedagoga 2. stupně.  
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8 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou poruch příjmu 

potravy a informovaností dnešní mládeţe o nich. Úvodní část práce je věnována 

vývoji ideálu krásy a jeho změnám v různých historických obdobích, zaměřuje se 

především na zdůraznění kulturních a společenských vlivů, které se na utváření 

tohoto ideálu dodnes silně podílejí. V této části práce je ukázáno, ţe jednotný 

ideál krásy neexistuje, tento ideál se v průběhu let měnil v závislosti na mnoha 

aspektech. Například na historickém období či na geografické oblasti a s největší 

pravděpodobností se bude měnit i nadále.  

V dalších částech práce jsou popsány a vymezeny základní pojmy 

sebepojetí a tělesné sebepojetí. Oba pojmy jsou pro další zpracování tématu práce 

velice důleţité. Nejen po stránce teoretické, ale i praktické, jelikoţ metody 

výzkumu těchto dvou oblastí se dají pouţít i například na zjišťování ohroţenosti 

PPP u jednotlivců i u skupin.  

Poslední kapitola teoretické části této práce je věnována definování 

nejznámějších, ale i méně známých onemocnění, která jsou do kategorie PPP 

zařazována. Hlavní pozornost je zde věnována mentální anorexii, mentální 

bulimii, obezitě, orthorexii a bigorexii, jeţ byly v práci všechny vymezeny, 

popsány a byla zde zmíněna i jejich léčba. Tato kapitola se dále věnuje 

moţnostem, které mají pedagogové i laici (například rodiče) při získávání 

informací a pomoci při řešení problémů s PPP spjatými (ať uţ u svých dětí či 

ţáků), a to jak ve formě tištěné, tak elektronické. S ohledem na fakt, ţe ţijeme 

v době značně ovlivněné fenoménem internetu, je poměrně značná část kapitoly 

věnována úskalím, která internet přináší a tím, jakým způsobem můţe jednání 

adolescentů v oblasti k PPP ovlivnit.  

V první pasáţi praktické části je provedeno porovnání výsledků 

dotazníkového šetření o informovanosti ţáků 2. stupně FZŠ Chodovické o PPP, 

a to nejen mezi třídami se sportovním a nesportovním zaměřením, ale i mezi 

dívkami a chlapci. V této části práce jsou vyhodnoceny hypotézy stanovené před 

zahájením sběru dat. Výsledky dotazníkového šetření tak potvrzují či vyvrací 

hypotézy, zda a do jaké míry jsou respondenti o dané problematice informováni 

a zda lze PPP skutečně chápat jako významný jev či problém v ţivotě dnešní 

mládeţe. Provedený výzkum a jeho výsledky ukazují, ţe pro většinu respondentů 
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je vzhled a názor ostatních na jejich osobu důleţitý. Nicméně, rovněţ ukazuje i to, 

ţe nehledě na zaměření třídy či pohlaví respondentů, jsou tito o problémech PPP 

poměrně dobře informováni.  

Jedna z kapitol praktické části práce je věnována výzkumu ve skupině 

pedagogických pracovníků FZŠ Chodovická. Jsou zde popsány a vyhodnoceny 

odpovědi pedagogů uvedené základní školy. Jsou zde zjišťovány a popsány 

odpovědi na otázky, jaké mají podvědomí o PPP, zda se s nimi na škole setkali, 

jestli zařazují prevenci PPP do svých hodin a zdalipak si u svých ţáků všímají 

změn, které by mohly být předzvěstí PPP. Z dotazníků vyplývá, ţe pedagogičtí 

pracovníci jsou s PPP obeznámeni na poměrně vysoké úrovni.  

Poslední oblastí řešenou v praktické části práce je rozhovor s metodičkou 

prevence. Z výsledků tohoto rozhovoru je zřejmé, ţe této oblasti není ze strany 

školy věnována dostatečná pozornost. Metodička prevence se podle vlastních slov 

s PPP na škole nesetkala, a to i přesto, ţe výsledky dotazníků u ţáků i ostatních 

pedagogických pracovníků dokazují, ţe tento problém se u dané ZŠ vyskytl 

a vyskytuje i v současnosti.  

Z výsledků výzkumu prováděného u ZŠ Chodovická je zřejmé, ţe 

fenomén známý jako „Poruchy příjmu potravy“ (PPP) je ţáky staršího věku 

vnímám jako poměrně váţný problém, který souvisí s dnešním pojetím 

takzvaného moderního člověka, kdy je tělesné schránce a jejímu utváření 

věnována vysoká pozornost. Vţdyť, kdo by nechtěl být krásný a úspěšný. Tato 

práce si nebere za cíl přesvědčovat mladé lidi, kterým byl tento výzkum věnován, 

o tom, ţe jsou v ţivotě i jiné hodnoty, neţ podřizování svého vzhledu módním 

trendům. Na to by byl potřebný daleko větší prostor, neţ je rozsah bakalářské 

práce. Cílem této práce je popsat některé z projevů této „civilizační“ nemoci 

a rozsah vnímání této problematiky u jednotlivých cílových skupin.  
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10 Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník pro dívky 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

DÍVKY 

Tento dotazník je zcela anonymní a poslouţí k pouze k účelu výzkumu spojeného 

s bakalářskou prací na téma „Informovanost adolescentů o poruchách příjmu potravy“.  

Na otázky prosím odpovídejte postupně a pravdivě.  

Děkuji Vám za spolupráci. 

1) Věk:  

 

2) Třída: 

a. Sportovní. b. Nesportovní.

 

3) Kdyţ Tě něco zajímá, kde si sháníš informace? 

a. V kníţkách a časopisech. 

b. Na internetu. 

c. Zeptám se kamarádů. 

d. Zeptám se dospělých. 

 

4) Zajímáš se o svůj vzhled? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

5) Zajímá Tě, jaký názor má na Tvůj vzhled okolí (rodina, kamarádi)? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

6) Jak moc se necháš ovlivnit hodnocením kamarádů? 

a. Jejich názor je pro mě důleţitý. 

b. Je mi jedno, co říkají. 
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7) Chtěla bys na svém těle něco změnit? 

a. Ano a dokáţu to vlastní vůlí. 

b. Ano, ale potřebuju něčí pomoc, nemám silnou vůli. 

c. Ne, jsem se sebou spokojená. 

 

8) Snaţíš se jíst zdravě? 

a. Ano, co nejčastěji. 

b. Občas. 

c. Moc to neřeším. 

d. Spíše ne. 

e. Vůbec. 

 

9) Drţela jsi někdy dietu? 

a. Ano, v minulosti jsem ji drţela. 

b. Ano, právě teď ji drţím. 

c. Ne, ale nevylučuji, ţe ji někdy v budoucnu budu drţet. 

d. Ne, a nikdy ji ani drţet nebudu. 

 

10) Oznámkuj, jak moc jsi spokojená s částmi svého těla  

(jako ve škole 1 = absolutní spokojenost, 5 = hrozná nespokojenost). 
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11) Slyšela jsi někdy pojem BMI (Body Mass Index)?  

a. Ano a umím ho vysvětlit. 

b. Ano, ale neumím ho vysvětlit. 

c. Ne. 

 

12) Sleduješ svou hmotnost? 

a. Ano, váţím se i několikrát denně. 

b. Ano, váţím se alespoň jednou týdně. 

c. Ano, váţím se kaţdý měsíc. 

d. Občas se zváţím. 

e. Váţím se jen při preventivních prohlídkách. 

f. Ne. 

 

13) Pokud svou hmotnost sleduješ, s čím porovnáváš výsledek? 

a. S kamarády. 

b. S výsledky z minulého sledování. 

c. Podle tabulek (průměrná hmotnost v Tvém věku). 

d. S BMI. 

e. Neporovnávám. 

f. Nesleduji. 

 

14) Jak moc sportuješ? 

a. Často, jsem sportovkyně. 

b. Občas, ve svém volném čase. 

c. Jen při hodinách tělesné výchovy. 

 

15) Věnuješ se nějakému sportu? 

a. Ano, sportuji pro své zdraví. 

b. Ano, cvičím kvůli štíhlé postavě. 

c. Ano, pro zábavu. 

d. Ne. 

e. Další: ……………………………………………………………. 

 

16) Slyšela jsi uţ někdy termín „poruchy příjmu potravy“? 

a. Ano.  

b. Ne.

 

17) Dokázala bys nějaké vyjmenovat? 

a. Ano, ………………………………………………………. 

b. Ne. 

 

18) Slyšela jsi o někom, kdo by trpěl některou z poruch příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Ano, vím o někom z televize (filmy, seriály) nebo z časopisů. 

c. Nevím, co poruchy příjmu potravy jsou. 

d. Ne. 
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19) Máš ve svém okolí někoho, kdo některou poruchou příjmu potravy trpí? 

a. Ano, v blízkém okolí. 

b. Ano, mezi známými. 

c. Nevím, co poruchy příjmu potravy jsou. 

d. Ne. 

 

20) Mezi poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie (nejedí, hubnou, aţ jsou z nich 

jen kost a kůţe) a bulimie (přejídání a následné vyzvracení). Myslíš, ţe je toto chování 

zdravé? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

21) Jaký je tvůj názor na anorexii a bulimii? 

a. Nechtěla bych to nikdy zaţít. 

b. Není to dobré pro zdraví. 

c. Nemám názor. 

d. Není nic špatného na tom chtít být hubená. 

e. Způsobují to hlavně média a modelky. 

 

22) Myslíš, ţe i obezita patří mezi poruchy příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Nevím. 

c. Ne. 

 

23) Myslíš, ţe bys poznala, kdyby někdo v tvém okolí trpěl poruchou příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

24) Myslíš, ţe bys byla schopná někomu, kdo trpí některou poruchou příjmu potravy, 

poradit? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 
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25) Co bys pro pomoc někomu, kdo trpí některou poruchou příjmu potravy (třeba 

kamarádovi/kamarádce), udělala. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

26) Slyšela jsi někdy o blogu „Pro Ana“? 

a. Ano. 

b. Ne. 
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Příloha č. 2: Dotazník pro chlapce 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

CHLAPCI 

Tento dotazník je zcela anonymní a poslouţí k pouze k účelu výzkumu spojeného 

s bakalářskou prací na téma „Informovanost adolescentů o poruchách příjmu potravy“.  

Na otázky prosím odpovídejte postupně a pravdivě.  

Děkuji Vám za spolupráci. 

1) Věk:  

 

2) Třída: 

a. Sportovní. b. Nesportovní.

 

3) Kdyţ Tě něco zajímá, kde si sháníš informace? 

a. V kníţkách a časopisech. 

b. Na internetu. 

c. Zeptám se kamarádů. 

d. Zeptám se dospělých. 

 

4) Zajímáš se o svůj vzhled? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

5) Zajímá Tě, jaký názor má na Tvůj vzhled okolí (rodina, kamarádi)? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

6) Jak moc se necháš ovlivnit hodnocením kamarádů? 

a. Jejich názor je pro mě důleţitý. 

b. Je mi jedno, co říkají. 

 

7) Chtěl bys na svém těle něco změnit? 

a. Ano a dokáţu to vlastní vůlí. 

b. Ano, ale potřebuju něčí pomoc, nemám silnou vůli. 

c. Ne, jsem se sebou spokojený. 
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8) Snaţíš se jíst zdravě? 

a. Ano, co nejčastěji. 

b. Občas. 

c. Moc to neřeším. 

d. Spíše ne. 

e. Vůbec. 

 

9) Drţel jsi někdy dietu? 

a. Ano, v minulosti jsem ji drţel. 

b. Ano, právě teď ji drţím. 

c. Ne, ale nevylučuji, ţe ji někdy v budoucnu budu drţet. 

d. Ne, a nikdy ji ani drţet nebudu. 

 

10) Oznámkuj, jak moc jsi spokojený s částmi svého těla  

(jako ve škole 1 = absolutní spokojenost, 5 = hrozná nespokojenost) 

 

 

 

11) Slyšel jsi někdy pojem BMI (Body Mass Index)?  

a. Ano a umím ho vysvětlit. 

b. Ano, ale neumím ho vysvětlit. 

c. Ne. 
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12) Sleduješ svou hmotnost? 

a. Ano, váţím se i několikrát denně. 

b. Ano, váţím se alespoň jednou týdně. 

c. Ano, váţím se kaţdý měsíc. 

d. Občas se zváţím. 

e. Váţím se jen při preventivních prohlídkách. 

f. Ne. 

 

13) Pokud svou hmotnost sleduješ, s čím porovnáváš výsledek? 

a. S kamarády. 

b. Se svým minulým váţením. 

c. Podle tabulek (průměrná hmotnost v Tvém věku). 

d. S BMI. 

e. Neporovnávám. 

f. Nesleduji. 

 

14) Jak moc sportuješ? 

a. Často, jsem sportovec. 

b. Občas, ve svém volném čase. 

c. Jen při hodinách tělesné výchovy. 

 

15) Věnuješ se nějakému sportu? 

a. Ano, sportuji pro své zdraví. 

b. Ano, cvičím kvůli štíhlé postavě. 

c. Ano, pro zábavu. 

d. Ne. 

e. Další: ……………………………………………………………. 

 

16) Slyšel jsi uţ někdy termín „poruchy příjmu potravy“? 

a. Ano. 

b. Ne.

 

17) Dokázal bys nějaké vyjmenovat? 

a. Ano, ………………………………………………………. 

b. Ne. 

 

18) Slyšel jsi o někom, kdo by trpěl některou z poruch příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Ano, vím o někom z televize (filmy, seriály) nebo z časopisů. 

c. Nevím, co poruchy příjmu potravy jsou. 

d. Ne. 
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19) Máš ve svém okolí někoho, kdo některou poruchou příjmu potravy trpí? 

a. Ano, v blízkém okolí. 

b. Ano, mezi známými. 

c. Nevím, co poruchy příjmu potravy jsou. 

d. Ne. 

 

20) Mezi poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie (nejedí, hubnou, aţ jsou 

z nich jen kost a kůţe) a bulimie (přejídání a následné vyzvracení). Myslíš, ţe je 

toto chování zdravé? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

21) Jaký je tvůj názor na anorexii a bulimii? 

a. Nechtěl bych to nikdy zaţít. 

b. Není to dobré pro zdraví. 

c. Nemám názor. 

d. Není nic špatného na tom chtít být hubený. 

e. Způsobují to hlavně média a modelky. 

f. Chlapci tímto netrpí. 

 

22) Myslíš, ţe i obezita patří mezi poruchy příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Nevím. 

c. Ne. 

 

23) Myslíš, ţe bys poznal, kdyby někdo v tvém okolí trpěl poruchou příjmu potravy? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 

 

24) Myslíš, ţe bys byl schopný někomu, kdo trpí některou poruchou příjmu potravy, 

poradit? 

a. Ano. 

b. Spíše ano. 

c. Nevím. 

d. Spíše ne. 

e. Ne. 
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25) Co bys pro pomoc někomu, kdo trpí některou poruchou příjmu potravy (třeba 

kamarádovi/kamarádce), udělal. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

26) Slyšel jsi někdy o blogu „Pro Ana“? 

a. Ano. 

b. Ne. 
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Příloha č. 3: Dotazník pro učitele 

Dotazník pro učitele 

Váţená paní učitelko/Váţený pane učiteli. 

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouţí k výzkumu 

spojeného s bakalářskou prací na téma „Informovanost adolescentů o poruchách příjmu 

potravy (PPP)“, jakoţto doplnění o zkušenosti z pohledu učitelů. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

1. Jak dlouhou a jakou máte praxi ve školství? 

 

 

2. Kolik let vyučujete zde na škole?  

 

 

3. Které předměty na 2. stupni vyučujete? 

 

 

4. Prosím zkuste krátce charakterizovat (čím se projevují) jednotlivé typy PPP. 

a. Anorexie –  

 

 

b. Bulimie –  

 

 

c. Jiné: 

 

 

d. Nevím 
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5. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo trpěl/trpí PPP? 

a. Ano 

b. Nevím 

c. Ne 

 

6. Jakým typem PPP trpěl/trpí? 

a. Anorexie 

b. Bulimie 

c. Jiné: 

d. Nesetkal/a jsem se 

 

7. Setkal/a jste se na této škole s někým, kdo trpěl/trpí PPP??   

a. Ano 

b. Nevím 

c. Ne 

 

8. Jakým typem PPP trpěl/trpí? 

a. Anorexie 

b. Bulimie 

c. Jiné:  

d. Nesetkal/a jsem se 

 

9. Jak jste toto poznal/a? 

a. Byl/a jsem na to upozorněn/a spoluţáky či kamarády. 

b. Byl/a jsem na to upozorněn/a rodiči. 

c. Mám osobní zkušenosti. 

d. Mám zkušenost ze svého okolí blízkých osob a známých. 

e. Nesetkal/a jsem se 

f. Jiné: 

 

10. Zahrnujete do svých vyučovacích předmětů i prevenci PPP, případně jak. 
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11. Všímáte si u svých ţáků a ţákyň změn, které by mohly být předzvěstí problému 

s PPP? Případně čeho konkrétně. 

 

 

 

 

 

 

12. Jaký je oficiální postup, při zjištění PPP ve třídě? 

a. Nevím 

b. Musí se: 

 

 

 

 

13. Myslíte si, ţe obezita patří mezi PPP? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 
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