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ABSTRAKT: 

Tato práce je zaměřena na charakteristiku a zhodnocení mediálního obrazu psychogenních 

poruch příjmu potravy v českých periodicích a na vybraných stranách World Wide Web 

sítě Internet. Cílem práce je ověřit, jaké typy informací o poruchách příjmu potravy jsou 

obsahem mediálních sdělení a zhodnotit jejich formální obsahovou správnost, ale také se 

pokusit postihnout možné vlivy příspěvků na povědomí veřejnosti o poruchách příjmu 

potravy a jejich jídelní chování. Příspěvky publikované v periodicích a na síti Internet 

v období leden 2004 až listopad 2005 byly zpracovány metodou obsahové analýzy. 

Výsledná data byla setříděna do logických kategorií podle tematického zaměření, obsahové 

správnosti a možného hodnotícího zabarvení. V závěru práce jsou zvažovány možné vlivy 

médií na propagaci štíhlého ideálu krásy, ale také na růst nespokojenosti s vlastním tělem u 

mnoha osob a s ní spojenou snahu snižovat tělesnou hmotnost a cíleně formovat postavu. 

ABSTRACT: 

My thesis concerns the subject of media presentation of eating disorders and its 

characteristics and evaluation in Czech press and on the Internet. The aim of my work is to 

uncover what information about eating disorders are available in media, to analyse their 

content accuracy and to detect their possible effects on the public. To examine the articles, 

published between January 2004 and November 2005, I chose the method of content 

analysis. The results have been divided into categories according to different topics, 

content accuracy and personal evaluations of the authors of the articles. In conclusion my 

thesis takes into consideration the influence of the media on the body image ideal 

promotion, growing dissatisfaction with body and tendency to decline the weight and to 

form the physique. 
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1 Úvod 

Poruchy příjmu potravy jsou společensky i mediálně velmi frekventovaným 

tématem. Neoddiskutovatelnou skutečností zůstává stále se rozšiřující skupina osob, které 

trpí některou z forem těchto onemocnění. Tento fakt nemá rozměry jen kvantitativní, mezi 

které můžeme řadit již zmiňovaný růst počtu pacientů trpících poruchami příjmu potravy, 

zjevné jsou i kvalitativní změny, jako je například rozšiřující se věková křivka, ale i 

skutečnost, že tento typ poruchy stále častěji zasahuje i mužskou část populace. 

I když je odborníky uváděn multifaktoriální etiologický činitel, je nutno zdůraznit i 

vlivy socio-kulturní, jako je hodnota ideálu mládí a jeho vybraných atributů a především 

tělesný vzhled charakterizovaný útlostí a křehkostí. Kulturní model poruch příjmu potravy, 

který se objevuje převážně v anglicky psané literatuře, vidí příčiny vzniku a rozvoje 

psychogenních poruch příjmu potravy v působení médií a propagovaném ideálu krásy a 

snaží se hledat širší kulturní a společenské souvislosti a analyzovat konstrukci pojetí těla 

v naší kultuře. 

Na šíření štíhlého ideálu krásy mají mimo jiné vliv média, která jakoby sama 

tvořila zkreslený obraz reality, který ovlivňuje ženy a přispívá k riziku rozvoje jídelních 

poruch. Hodnota módního vzhledu je zde traktována jako základní podmínka životního 

úspěchu, ale i osobní spokojenosti. Zaměření na vzhled a váhu a posilování přesvědčení, že 

atraktivita je vázána na především na tělesné charakteristiky se objevuje například 

v některých „dívčích a ženských" časopisech. 

Tyto jevy jsou zvlášť závažné u určité části dospívající mládeže, která v rámci 

svého adolescentního dozrávání může v obdobných časopisech nacházet „sociální zrcadlo" 

vlastního sebeobrazu. Mladí lidé si stále častěji ověřují svá přesvědčení, postoje a názoiy 

právě prostřednictvím různých sdělovacích prostředků, což může vést až k nekritické 

identifikaci s módními ideály a přijetí neadaptivního životního stylu. 

Výše uvedené skutečnosti jsou jedním z hlavních důvodů mé snahy ověřit podobu 

mediálního obrazu psychogenních poruch příjmu potravy v českých periodicích a na 

vybraných stranách WWW sítě Internet. Cílem mé práce je ověřit prostřednictvím analýzy 
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článků obsahové zaměření mediálních sdělení včetně jejich hodnotového zabarvení a 

formálního obsahu, tedy odborné správnosti a úplnosti zveřejněných informací. 

Mou snahou je také ověřit, jakým způsobem média seznamují veřejnost 

s problematikou poruch příjmu potravy a na které z poznatků o těchto psychogenních 

onemocněních kladou důraz, ale také posoudit jaké informace mohli získat potencionální 

čtenáři. 

Domnívám se v souladu s názorem většiny autorů, že psychogenní poruchy příjmu 

potravy jsou rozšířeným onemocněním ve všech kulturách, které zasahuje osoby různých 

věkových skupin, vzdělání i socio-profesního statusu, z tohoto důvodu považuji za více 

než žádoucí zvyšovat všemi možnými prostředky úroveň informovanosti veřejnosti o 

tomto problému a budovat preventivní programy zaměřené na nej rizikovější skupinu, tedy 

děti a dospívající. 

V současné době mají především média možnost ovlivnit názory, představy a 

postoje velkého počtu osob v populaci. Domnívám se, že pokud bude skrze sdělovací 

prostředky veřejnosti předkládán dostatek ověřených poznatků a zpráv o problematice 

poruch příjmu potravy, může v pozitivním směru působit na zlepšení povědomí veřejnosti, 

ale také zmírnit její nekritický obdiv a identifikaci s vyhublým ideálem krásy a snížit 

užívání neadaptivních jídelních zvyklostí a technik, které mohou vést až k rozvoji mentální 

anorexie či bulimie. 
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2 Stav poznatků o problematice poruch příjmu potravy -
teoretická východiska 

2.1 Charakter psychogenních poruch příjmu potravy 

Poruchy příjmu potravy jsou primárně duševními onemocněními, které zahrnují 

změny v oblasti psychické a somatické. Desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN-10) ve shodě s Diagnostickým a statistickým manuálem Americké psychiatrické 

asociace (DSM-IV.) zahrnují pod poruchy příjmu potravy dva nejzřetelněji vymezené 

syndromy: mentální anorexii a mentální bulimii. K těmto dvou nosologickým jednotkám 

jsou připojovány, především z důvodu zvyšujícího se počtu pacientů nenaplňujících 

některé z diagnostických kritérií, i atypické (suklinické) a jinak nespecifikované poruchy 

příjmu potravy. 

Osoby trpící některým se syndromů psychogenních poruch příjmu potravy spojuje 

strach z tloušťky a nadměrná pozornost věnovaná vzhledu a tělesné hmotnosti. Mentální 

anorexie i bulimie mají obdobné projevy a důsledky a to jak na rovině psychické a 

společenské (nízké sebevědomí, důraz kladený na sebekontrolu, nespokojenost s tělem 

sociální problémy apod.), tak v oblasti somatických obtíží. 

Z hlediska vývoje společnosti je zajímavá změna charakteru poruch příjmu potravy 

z převahy výskytu mentální anorexie v 60. a 70.1etech 20.století k současné větší četnosti 

výskytu mentální bulimie, která postupně narůstá již od 80.1et (Hort a kol., 2000 s.236). 

Dle Fraňkové a Dvořákové současné zkušenosti s poruchami příjmu potravy pokazují na 

změny v časování nástupu a projevech poruch příjmu potravy v souvislosti s probíhajícími 

sociálními a kulturními ději (Fraňková, Dvořáková-Janů a kol., 2003 s.188). 

I přestože se v novějších monografiích a odborných článcích objevuje tendence 

autorů pojímat psychogenní poruchy příjmu potravy jakožto kontinuální spektrum a 

mentální anorexii a mentální bulimii chápat jako dva póly jedné poruchy, zachovám ve 

struktuře teoretické části mého rukopisu tradiční dělení dle MKN-10 a DSM-IV, které se 

objevuje v odborné psychologické a psychiatrické literatuře většiny autorů (Hôschl a kol., 

1996) (Hort a kol., 2000) (Říčan, Krejčířová a kol., 1997). 
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2.2 Diagnostika poruch príjmu potravy 

Desátá revize mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) dělí poruchy příjmu 

potravy (dále jen PPP) do několika následujících diagnóz: mentální anorexie (F50.0), 

atypická mentální anorexie (F50.1) (tato kategorie je používána pro osoby, které nesplňují 

všechna kritéria F50.0 mentální anorexie), mentální bulimie (F50.2), atypická mentální 

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

spojené s jinými psychickými poruchami (F50.5) a jiné PPP (F50.8) (do této kategorie 

spadá například pica či psychogenní ztráta chuti k jídlu) (Hôschl a kol., 1996 s. 237-240) 

(Hort a kol., 2000 s.264-274). 

V diagnostických kritériích odkazuje Hôschl kromě MKN-10 i na Diagnostický 

statistický manuál (DSM-IV). V souladu s americkou klasifikací DSM-IV rozlišuje 

restriktivní typ mentální anorexie (tzv.„dietáři"), u které nedochází k záměrnému přejídání 

a následnému zvracení, projímání či zneužívání diuretik, a přežíravý / vyprazdňovací typ, u 

nějž během současného onemocnění mentální anorexií dochází k nevázanému přejídání a 

pročišťování. Bulimia nervosa má v DSM-IV vlastní kritéria a dělí se na typ „s 

pročišťováním" a „bez pročišťování" (Hôschl a kol., 1996 s.235). 

Velmi často dochází v průběhu onemocnění k přechodu z jedné formy onemocnění 

ve druhou. Krch prezentuje ve své monografii výzkum z něhož vyplývá, že 50% všech 

bulimiček uvádí ve své anamnéze epizody mentální anorexie a u jedné třetiny případů osob 

s mentální anorexií se rozvine mentální bulimie s normální tělesnou hmotností (Krch a 

kol., 1999, s.14). Je tedy možné hovořit o různě se měnících vývojových stádiích poruchy 

spíše než o separovaných syndromech. Rozdíl mezi mentální anorexií a mentální bulimií 

můžeme pozorovat především na výraznějším úbytku váhy, jelikož u osob s bulimií je 

hmotnost často v mezích normy (Hôschl a kol., 1996 s. 236). 

Na podkladě studia odborné literatury věnující se tomuto tématu se domnívám, že 

pouhá diagnostika a stanovení syndromu dle výše uvedených kritérií není pro posouzeni 

aktuálního stavu osob s poruchami příjmu potravy dostačující. Kromě diagnostiky je třeba 

uskutečnit také analýzu okamžitých projevů PPP u dané osoby, která by měla zahrnovat: 

deskripci chování, sledování podmínek, za kterých k takovému chování dochází, hledáni 
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aktuálních spouštěčů, rozpoznání motivace potravního chování i sledování vzdálenějších 

příčin. 

Vztah k jídlu a postoje spojených s jídlem i samotný příjem je však vhodné hodnotit 

v souvislosti s kulturními a sociálními podmínkami, jelikož co je běžné v jedné společnosti 

nemusí být v jiné vůbec přijímáno. Proto je žádoucí v rámci dané společnosti sledovat 

nutriční zvyky a společenské normy ve vztahu k jídlu i představy o tělesném schématu. 
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2.3 Epidemiologie poruch příjmu potravy 

Informace o výskytu PPP, publikované v monografiích i rozličných studiích, jsou 

získávány ze statistické evidence osob, které se s touto diagnózou léčily v lůžkových 

zařízeních a měly závažné potíže, nebo jsou výsledkem výzkumů, které sledují výskyt 

těchto poruch u určitých skupin obyvatel. Z tohoto důvodu se údaje o výskytu 

prezentované v různých zdrojích mohou někdy výrazně lišit. V následujících odstavcích 

kapitoly uvádím několik populačních studií včetně longitudinálního výzkumu 

uskutečněného v Čechách a epidemiologická data vypovídající o rozšíření poruch příjmu 

potravy u různých skupin osob. 

Autor odborných monografií a studií věnovaných PPP, F.D.Krch uvádí, že v 

Evropě a USA je udáván výskyt mentální anorexie 0,3% a mentální bulimie 1% v populaci 

mladých žen, přičemž diagnostická kritéria splňuje částečně více než 5% žen. Ve většině 

odborných publikací je mužům přisuzována lOx nižší prevalence (aktuální rozšíření) než u 

žen. (Krch, 1997 s.237-247). 

Obdobná situace je i v České republice, jak vyplývá z šetření duševního zdraví 

reprezentativního výběru osob, které potvrdilo 0,1% výskytu mentální anorexie. Tato 

hodnota může poukazovat na nerovnoměrnost rozložení problému v populaci. V oblasti 

diagnostické složení, došlo k postupnému snížení podílu anorexie z 67% z celkového počtu 

PPP v roce 1993 na 60% v roce 2003. Průměrný věk hospitalizovaných se za dobu 

sledování (1981-2003) nezměnil a zůstává na úrovni 20-ti let věku (Dragomirecká a kol., 

2005 s.55). Tato informace je překvapivá, vzhledem k snižování věku osob s PPP, které je 

prezentováno jako aktuální problém ve většině odborných publikací i periodik určených 

pro širší veřejnost. 

Z výzkumu uskutečněného Krchem a kolektivem u českých pubescentů a 

adolescentů vyplynulo, že z téměř tisíce osob splnilo všechna kritéria pro diagnózu 

mentální bulimie 5,7% dívek a žádný chlapec a pro mentální anorexii jediná dívka (což 

odpovídalo 0,14%). Pro srovnání zde prezentuji i údaje Hoschla, který ve své přehledové 

monografii odhaduje prevalenci mentální anorexie 0,5-1% u dospělých dívek a prevalenci 

bulimie nervosy 5-15% ženské studentské populace (Hôschl a kol., 1996 s.239). 

12 



Výzkum prevalence poruch příjmu potravy se věnuje také některým z hlediska 

poruch příjmu potravy rizikových faktorů, jako jsou jídelní postoje, dietní strategie nebo 

určité osobnostní rysy. Podle Krcha je možno předpokládat, že asi u 5-8% dívek a mladých 

žen se můžeme setkat s výrazněji narušenými jídelními postoji a chováním. V tomto počtu 

jsou zastoupeny i lehčí, subklinické nebo hraniční případy, kdy intenzita somatických 

příznaků není tak vážná. I v takových případech se mohou však poruchy příjmu potravy 

rozvinout v jejich plné šíři. U osob, u kterých chybí některé základní příznaky nutné ke 

stanovení diagnózy, je možno hovořit o atypických syndromech, tak jak je vymezuje 

MKN-10 (atypická mentální anorexie, atypická mentální bulimie), nebo o jinak 

nespecifikovaných poruchách příjmu potravy označovaných jako EDNOS, které popisuje 

DSM-IV (Krch a kol., 1999 s.36-41). 

Kromě distribuce poruch příjmu potravy jsou předmětem zájmu epidemiologického 

výzkumu i faktory, které mohou mít vliv na jejich výskyt. Tyto faktory, jako je věk, 

pohlaví, tělesná váha, sociální status nebo například profese, pak vymezují určitou 

skupinu, která j e poruchami do jisté míry ohrožena. 

O predispozičním vlivu ženského pohlaví a rizikového období dospívání není podle 

většiny studií provedených předními odborníky pochyb, překvapivý může být fakt, že PPP 

se častěji rozvinou u jedinců s tělesnou hmotností v mezích normy, než u osob s nadváhou. 

Pokud budeme uvažovat o dalších ne tak výrazných faktorech, jako je například 

sexuální orientace či socio-profesní status, nabízí se nám několik zajímavých problémů a 

otázek. Jednou z často diskutovaných skutečností je problematika týkající se mužů 

s homosexuální orientací a jejich možného rizika k vzniku a rozvoji poruch příjmu potravy. 

Tento problém se snaží ve svých textech postihnout například F.D.Krch, který se 

domnívá, že nejde u mužů o přímý vztah sexuální orientace a poruch příjmu potravy. 

V jeho pojetí ovlivňují vznik a rozvoj poruch příjmu potravy faktory, které se vyskytují u 

mužů s homosexuální orientací, ale i u žen a mužů s heterosexuální orientací. Jedna se 

především o nižší spokojenost se svým tělem a zároveň přikládání většího významu 

tělesnému vzhledu, které mohou vést k narušenému jídelnímu chování (Krch a kol., 1999). 

Souvislost mezi sexuálním zaměřením u mužů a poruchami příjmu potravy však 

dosud nebyla potvrzena odbornými studiemi, z tohoto důvodu můžeme pouze 
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předpokládat, že muži s homosexuální orientací jsou poruchami příjmu potravy zvýšeně 

ohroženi, jelikož jsou ve srovnání s ostatními muži méně spokojeni se svým tělem. 

Mnoho autorů se zaměřilo také na studium poruch jídelního chování u příslušníků 

určitých socio-profesionálních skupin, pro které jsou výkon, tělesný vzhled a hmotnost, 

vzhledem k povaze jejich zaměstnání, vysoko na žebříčku hodnot. Výzkumy provedené u 

tanečnic, baletek, gymnastek a modelek potvrdily, že se u těchto vyskytují signifikantně 

častěji narušené jídelní postoje (zjišťované v dotazníku: EAT), ale také strach z tloušťky, 

držení diet, pravidelné cvičení a cílené udržování postavy. I samotný výskyt mentální 

anorexie byl u těchto profesních skupin vyšší. Právě obdobná zjištění vedla odborníky 

k úvaze, nad vlivem společenských tlaků v dodržování štíhlosti na rozvoj poruch příjmu 

potravy (Stodolová, 2004). 

V dřívějších letech se předpokládalo, že poruchami příjmu potravy jsou ohroženy 

především dívky ze středních a vyšších sociálních vrstev. Ale již od 70.1et se začaly 

objevovat studie potvrzující jejich existenci ve všech sociálních vrstvách (Krch a kol., 

1999 s.45). Tento trend potvrzují i nové výzkumy zaměřené na výskyt poruch příjmu 

potravy v různých sociokulturních vrstvách provedené po celém světě. V jejich rámci bylo 

ověřeno, že maladaptivní jídelní chování a s ním spojené různé úrovně nespokojenosti s 

tělem existují v rámci odlišných kulturních skupin a etnických minorit, u osob stále nižšího 

věku a různého socioekonomického statusu. Někteří výzkumníci v USA dospěli k závěru, 

že dívky z etnických minorit jsou zvýšeně ohrožené prohloubením nespokojenosti s tělem 

a stresem vycházejícím z kulturních konfliktů, pod jejichž vlivem mohou rozvinout 

restriktivní jídelní praktiky (Markey, 2004 s. 139-145). 
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2.4 Etiologie poruch příjmu potravy 

Jak bylo již uvedeno výše, většina autorů předpokládá existenci multifaktoriálních 

příčin poruch příjmu potravy, které se navzájem prolínají a mnohdy je není možno od sebe 

oddělit. V zásadě panuje v odborných kruzích shoda v názoru, že dosud nelze jednoznačně 

prokázat existenci jediného specifického faktoru, který by uspokojivě vysvětloval etiologii 

poruch příjmu potravy. I přes množství uskutečněných výzkumů, jsou predisponující 

faktory poruch příjmu potravy stále velmi málo objektivně známy. U vzniku tohoto 

onemocnění stojí snejvětší pravděpodobností určitá konstelace sociokulturních a 

rodinných faktorů, nepříznivých životních událostí, chronických obtíží, nedostatečných 

sociálních dovedností a v neposlední řadě i biologických a genetických faktorů (Krch a 

kol., 1999 s.79). 

Některé z výše uvedených faktorů, které se mohou spolupodílet na vzniku a rozvoji 

psychogenních poruch příjmu potravy, se pokusím přiblížit na následujících stranách této 

kapitoly. 

2.4.1 Vliv společnosti a kulturního prostředí 

Pokud budeme hlouběji uvažovat o vlivu společnosti na chování jejích členů, 

dojdeme patrně k závěru, že vzorce chování, včetně jídelního chování, jsou 

zprostředkovány především přejímáním sociálních norem a hodnot. Zajeden z problémů 

výživy může být tedy považována snížená schopnost člověka pohotově se přizpůsobovat 

měnícím se společenským poměrům a to nejen v oblasti jídelního chování. 

Jídlo, v pojetí sociologů, slouží mimo jiné jako výraz sociokulturní identifikace. 

Nemusí tedy demonstrovat pouhou sociální roli individua, ale i skupinovou konformitu a 

soudržnost (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003 s.228). 

Podle Krcha většina autorů předpokládá, že jádro problematiky poruch příjmu 

potravy tkví v rychle se měnící kultuře, která nekriticky oslavuje vyhublou štíhlost a 

nadměrnou sebekontrolu. Argumenty, které podporují tuto hypotézu jsou rostoucí výskyt 

poruch příjmu potravy v zemích „západního světa", u žen, u imigrantů, mezi specifickými 

profesemi G ako jsou modelky, baletky, gymnastky) a v kulturách, které se snaží rychle 
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přizpůsobit západnímu životnímu stylu a hodnotám (Japonsko, Izrael, Argentina apod.) 

(1999, s.58-59). 

Na vzhled, tělesné proporce a hmotnost je kladen velký důraz. Tento trend působí 

především na ženskou populaci a mládež, která je méně spokojena se svým tělem, které 

neodpovídá stále štíhlejším ideálům krásy prezentovaným společností. 

Díky výše uvedeným skutečnostem se přikláním k názoru zahraniční autorky 

Ch.Markey, která považuje za nutné provést nové výzkumy, které by otestovaly nejen 

korelaci poruch příjmu potravy v rámci příslušnosti k etniku, tělesného schématu a 

jídelních poruch, ale také potencionální kauzální vztahy v průběhu času. Domnívám se, že 

třeba zjistit, čím je dáno, že kultura může podporovat rozvoj poruch poruchového jídelního 

chování a zároveň před ním dokáže své příslušníky chránit (Markey, 2004). 

I když jsou výsledky studií neadaptivního jídelního chování shodné v rámci 

odlišných etnických skupin, je důležité rozpoznat, jaká unikátní kulturní přesvědčení, 

hodnoty a praktiky mohou k těmto výsledkům přispívat. Bez pochopení faktorů, které 

ovlivňují jídelní chování v rámci odlišných populací, nebudou schopni odborníci 

pomáhajících profesí poskytovat optimální péči pro osoby sPPP ani bojovat s touto 

nemocí v rámci prevence. 

2.4.2 Vliv sdělovacích prostředků a reklamy 

Vliv médií na názory a hodnoty dětí a adolescentů je nepochybně značný. Již Hilda 

Bruch zdůrazňovala ve svých pracích nepřímý vliv módních ideálů především na snadno 

zranitelné adolescenty, kteří poté spojují štíhlost s úspěchem a sebekontrolu s kontrolou 

tělesné hmotnosti (Bruch in Krch, 1999 s. 58). 

I Fraňková a Dvořáková spojují formování nerealistické představy ideálního těla u 

žen se sdělovacími prostředky a časopisy pro ženy. Pro potvrzení své domněnky zveřejňují 

v knize výsledky jedné z amerických studií, která sledovala vliv čtení módních časopisů na 

tělesnou hmotnost a spokojenost s vlastní hmotností u dívek 5.-12.třídy (tj. 5.ročníku 

základních škol až 3.ročníku středních škol). V rámci studie celých 62% dívek udávalo, že 

obrázky v módních časopisech ovlivnily jejich představu o perfektní tělesné stavbě a 47% 

si přálo po jejich shlédnutí snížit svou aktuální hmotnost (2003, s. 198-199). 
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Podle jiné studie tentokrát uskutečněné Masarykovou Univerzitou, užívá internet 

90% studentů středních škol ve věku 12-20 let a více než 58% z nich si na internetu 

ověřuje své normy, hodnoty, postoje a názory (Uhlíková a kol., 2005 s.30-31). Tyto 

statistické údaje potvrzují fakt, že Internet je v současné době využíván ve velké míře a má 

pravděpodobně značný vliv na informovanost i vlastní názory svých uživatelů. 

Dalším médiem, které na mladé lidi v oblasti módních trendů silně působí je 

televize. Mládež ve věku od 10 do 18 let sleduje televizi průměrně 120 minut denně, 

přičemž je z celé této doby 11% času vysílání věnováno reklamám (Duspiva, 2003). A 

jsou to především reklamy, které propagují různé dietní prostředky a metody (v některých 

případech i zdraví nebezpečné), ve kterých je zdůrazňována štíhlost jakožto nej důležitější 

aspekt fyzické přitažlivosti. 

Častým zdrojem sebehodnocení dětí a adolescentů je také srovnání s účastnicemi 

soutěží krásy (například "Miss"), kterých se v České republice mohou účastnit již dívky ve 

věku 9 let. Pacientky s poruchami příjmu potravy většinou vědomé přijímání reklamních 

vzorů popírají, ale jejich přítomnost je podle mne zjevná v jejich jídelních zvycích. 

Negativní vlivy médií, které je možno pozorovat, jsou v podstatě dvojí - viditelné 

obsahové vlivy a cílené ovlivňování diváka. V médiích je často prezentován zdravý životní 

styl, dostatek pohybu s extrémní štíhlostí a nevhodnými jídelními zvyklostmi. K 

nepřehlédnutelným zajímavostem patří šťastní a hubení konzumenti kalorických 

pochoutek, na straně jedné a vysoko-energetické potraviny, o kterých se nepřibírá na váze 

a zázračné dietní přípravky účinkující bez jakékoli další změny životního stylu na straně 

druhé. 

I přes zmíněné negativní působení sdělovacích prostředků na společenské hodnoty, 

dochází ke změně mediálních strategií velmi pomalu. Jedním a doufejme, že ne ojedinělým 

pozitivním příkladem může být společnost Do ve, která se rozhodla bojovat proti 

upřednostňování nezdravé vyhublosti pomocí propagace žen s realistickými postavami v 

„kampani za skutečnou krásu", ve které jsou modelkami ženy s normálními těly a běžnými 

nedostatky (Uhlíková a kol., 2005 s.30-31). Pro srovnání viz obrázky č.2.7 a 2.8 

v přílohách. 
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2.4.3 Genetické faktory 

Genetické studie rodin a především dvojčat s PPP prokazují, že poruchy příjmu 

potravy jsou familiární onemocněním s výrazným genetickým podílem. Pozitivní výsledky 

asociačních studií ukázaly přítomnost "susceptibility loci" u chromozomu 1 u anorexie 

nervosa a chromozomu 10 u bulimie nervosa. U příbuzných probandů s poruchami příjmu 

potravy je lOx vyšší riziko vzniku onemocnění než u příbuzných kontrolní skupiny 

(Marťásková a kol., 2005 s.36-37). To potvrzuje i Krch, který odhaduje výskyt PPP mezi 

sestrami anorektiček na 11,4% oproti 1,8% kontrolní skupiny (1999, s.65). Studie dvojčat, 

které mají potenciál oddělit genetické a environmentálni vlivy, udávají heritabilitu u 

anorexie nervosa 33-84% a bulimie nervosa 28-83%. V posledních letech se tato vědecká 

oblast nadále rozvíjí a pozornost odborníků je soustředěna například na interakci vlivů 

geneticky podmíněné vulnerability a sociokulturálních faktorů na vznik i průběh 

onemocnění (Marťásková, Papežová, 2005 s.36-37). 

2.4.4 Biologické a vývojové faktory 

Za predisponuj ící faktory v rovině individuální můžeme považovat především 

ženské pohlaví a typ osobnosti s nejistou identitou, vysokým perfekcionismem a silnou 

výkonovou orientací. Není překvapivé, že tělesný vzhled a hmotnost hraje v životě ženy 

jinou roli než v životě muže, jelikož na příslušnice ženského pohlaví je vyvíjen větší 

společenský tlak ve smyslu spojování štíhlé postavy nejen s krásou, ale i s úspěšností. 

Z životních období jedince dochází k dramatickým tělesným a psychickým 

změnám, které mohou být významné z hlediska poruch příjmu potravy, především 

v průběhu puberty a adolescence. V tomto období vývoje dochází k rychlému růstu tělesné 

hmotnosti a přibývání tukových zásob. Právě rychlý přírůstek tuku spojený s pubertálními 

změnami představuje pro mnoho dívek hrozbu, jelikož se začnou vzdalovat současným 

standardům spojujícím ženskou krásu a přitažlivost s nízkou hmotností a štíhlou postavou. 

Uskutečněné studie prokázaly, že s rostoucí tělesnou hmotností signifikantně vzrůstá 

nespokojenost s tělem u žen a také roste nebezpečí redukčních diet a bulimie. 
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Vliv na možný rozvoj poruch příjmu potravy však mohou mít také emocionální 

změny spojené s pubertou a adolescencí. V průběhu pubertálního zrání jedince dochází 

také k sebeuvědomování a porovnávání sebe sama a svých schopností s ostatními. 

Řada studií zaměřených na body image u dívek s poruchami příjmu potravy 

potvrdila, že se u nich projevuje porucha hodnocení vlastního těla. Podle Stárkové toto 

hodnocení vychází z faktu, že nemocné dívky o sobě mají špatné mínění a nepřijímají 

samy sebe. Dívky se v období puberty oproti chlapcům jeví jako více vnitřně nejisté s 

nižším sebevědomím a úctou k vlastnímu tělu. Právě nejistotu a zvýšenou sebekritiku 

dívek a mladých žen odborníci přímo spojují se sklonem k depresím a rozvoji poruch 

příjmu potravy (Stárková, 2005, s.24-25). 

Autoři výzkumu zaměřeného na vztah k vlastnímu tělu a somatoformní disociace1 

zjistili, že zkreslené vnímání a negativní emoční hodnocení vlastního těla u pacientek s 

poruchami příjmu potravy mohou být projevem obecnější poruchy vnímání a interpretace 

tělesných signálů (psychologické disociace). Ta se projevuje nepřítomností pocitů únavy, 

hladu a sytosti a necitlivosti k bolestivým podnětům. V některých případech se může 

objevovat i nepřesnost prostorového odhadu hmatem a náchylnost k somatosenzorické 

iluzi. 

Právě výše uvedené projevy jsou podle odborníků známé v kontextu disociace-

konverze. Mezi další společné rysy PPP a konverzních poruch mohou patřit i další 

skutečnosti, jako je historie zneužívání v dětství a sebepoškozování. Přestože autoři studie 

dospěli k poznatku, že narušený vztah k vlastnímu tělu je u PPP spojen s disociativní 

symptomatikou, je třeba provést longitudinální experimentální výzkumu, který by posoudil 

etiopatogenezi a výsledky výzkumu potvrdil (Uher, Pavlová, Papežová a kol., 2004 s.385-

396). 

1 Disociace je obrannou funkcí organismu, kdy je nepřijatelná skutečnost odsunuta mimo vědomí, protože je 
neslučitelná se sebepojetím. Somatoformní disociace zahrnuje psychogenní ztrátu smyslového vnímáni, 
neschopnost pohybu či bolesti nevysvětlitelné fyzickou příčinou. 
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2.4.5 Vliv rodiny na tvorbu body image a možný rozvoj poruch příjmu 

potravy 

Většina odborníků nepochybuje o tom, že rodina díky ovlivňování vnímání 

tělesných rozměrů a hmotnosti u svých potomků může dát základ pozdějšímu rozvoji 

psychogenních poruch příjmu potravy. Za pozornost stojí také přímý a nepřímý vliv matky. 

Jedná se, jak o její postoje k tělesným rozměrům a body image, tak o strach z nadváhy 

vlastní nebo své dcery. V některých rodinách může pod vlivem „zdravého" životního stylu 

docházet i k tomu, že matka nutí celou rodinu včetně dětí k redukčnímu režimu, který 

směšuje s pojmem zdravá výživa (Fraňková, Dvořáková-Janů a kol., 2003 s.226). 

Pokud se na tuto problematiku podíváme ze sociologického hlediska uvědomíme si, 

že žena sehrává nej důležitější roli ve všech fázích výživy a stravování rodiny, od volby a 

tvorby jídel až k jejich podávání. Žena realizuje jídelní tradice a většinou je sama 

zodpovědná za obstarávání a přípravu jídla. Jídelní chování a návyky členů rodiny, mezi 

které patří i neadaptivní jídelní chování, jež může časem vyústit v závažnější jídelní potíže, 

jsou ovlivněny četnými fyzickými, materiálními a sociálními vlivy (Fraňková, 

Dvořáková-Janů, 2003 s.236-240). 

Na pozadí vzniku odchylek v příjmu potravy, které mohou navodit obezitu, 

mentální anorexii, bulimii, záchvatovité přejídání, nebo abnormální vztah k potravě, 

mohou být nepříznivé vlivy, které působí na dítě od časného věku. Již v dětství se mohou 

formovat vlastnosti, které mohou později vyvolat psychogenní PPP, mezi které patři 

odchylky v postojích k jídlu, nechutenství, vybíravost apod.. 

Kupříkladu představu o vlastním těle či tělesné sebepojetí se děti učí poznávat již 

od časného věku. Již velmi brzy vědí, jaké tělesné rozměry jsou ve společnosti vysoce 

hodnoceny, a které nikoli. Je poměrně překvapivé, že kulturně koncipovanou ideální 

hmotnost přejímají děti již v předškolním věku, kdy se učí vnímat a hodnotit vlastni 

tělesné schéma a rozměry vrstevníků. Někteří autoři ukazují, že tuto schopnost mají již děti 

ve 4 letech. Studie provedené v různých zemích přinesly poměrně shodné nálezy o 

narušeném vztahu k tělesným proporcím u dětí školního věku. 

Vzhledem k výše uvedeným údajům je třeba děti již od útlého věku učit poznávat 

vlastní tělo a jeho rozměry, funkce a potřeby. Po takové přípravě budou děti snáze přijímat 
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změny, které nastanou v období prepuberty. Touto cestou by bylo možno zabránit 

pokřivenému pohledu na tělesnou hmotnost a poruchám body image. Právě vzhledem k 

výše uvedeným skutečnostem se Fraňková domnívá, že účinná prevence mentální anorexie 

a bulimie by měla začínat již v předškolním věku (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003 s. 

227). 

Pokud bychom zjišťovali nějaké souvislosti rodinné konstelace a poruchami příjmu 

potravy u mladistvých, nejspíše bychom objevili více rodin nadmíru ochraňujících a 

rigidních, kladoucích důraz na výkon a se sníženou schopností projevovat emoce. Tento 

typ rodinné konstelace se objevuje častěji u restriktérských anorektiček, které trvají na 

extrémní kontrole jídelního chování. Matky dívek s mentální anorexií jsou v některých 

studiích popisovány jako dominantní a hyperprotektivní s ambivalentními mateřskými 

postoji. Oproti tomu u mentálních anorektiček jsou rodiny popisovány spíše jako méně 

organizované a uspořádané s nedostatkem poskytované péče a empatie a negativními ci 

hostilními interakcemi. Rodiny sbulimickým pacientem bývají častěji rozvrácené a 

mnohdy je možno u některého z členů vystopovat alkoholismus či afektivní poruchu 

(Říčan, Krejčířová, 1997 s. 184-187). 

Přes výše uvedené charakteristiky a teoretické úvahy dosud nebyly nalezeny 

důkazy o existenci nějakého specifického rodinného modelu v rodinách pacientů 

s poruchami příjmu potravy. Proto je možno pouze konstatovat, že u rodin těchto pacientů 

se vyskytují velmi nejednotné a různorodé dysfunkce, které je třeba blíže rozpoznat. 

2.4.6 Vliv životních událostí 

Za významné predisponující a spouštějící faktory poruch příjmu potravy jsou 

považovány také různé životní situace a události. Rozvoj mentální anorexie dává do 

souvislosti s nějakou životní událostí jedna až dvě třetiny pacientů z různých klinických 

studií. Mezi tyto události jsou nejčastěji řazeny narážky okolí na tělesný vzhled, sexuálni a 

jiné konflikty, různé životní změny (i traumatické), osobní selhání, nemoc či problémy 

v rodině apod. Zůstává však otázkou nakolik jsou tato retrospektivní data poskytnuta 

klienty validní (Krch a kol., 1999 s. 64-65). 
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I Papežová a kolektiv zastávají názor, že anorexii a bulimii nervosa často předchází 

stresová životní událost. Podle těchto autorů se jedná nejčastěji o ztrátu významného 

sociálního vztahu v rodině či mezi přáteli, u pětiny pacientek jde o problematiku sexuální. 

Význam stresu se však individuálně liší. U bulimie nervosa je vedle aktuálního stresu často 

v anamnéze popisován stres vývojový, jako je ztráta rodičů, zanedbání rodičovské pece, 

zneužívání dítěte, vysoká kritičnost a nároky, neadekvátní zájem o dítě a alkoholizmus. 

Přestože dosud není možno popsat konkrétní účinky stresových událostí na vznik a 

rozvoj poruch příjmu potravy, většina odborníků o jejich vlivu nepochybuje. Proto by mělo 

být součástí léčby pacientů pochopení individuálního významu stresu pro postiženého 

jedince a společné hledání účinnějších adaptačních mechanizmů, než je manipulace 

s jídlem (Papežová a kol., 2002 s.273). 

2.4.7 Vliv maladaptivního chování spojeného s jídlem 

Jak bylo již zmíněno výše, mládež se nechá poměrně snadno ovlivnit módními 

trendy a také často přejímá nezdravé dietní návyky dospělých, které mohou vyústit ve 

vážné dlouhodobé poruchy zdraví. Český výraz "dietování" je doslovným překladem 

anglického výrazu, má vyjadřovat neúměrné zaujetí, až posedlost, při které dívky 

využívají prostředky na hubnutí Cedí cokoli co vypadá, že je nízkokalorické). 

„Dietováním" jsou ohrožené především adolescentní dívky, které jsou v tomto 

věku velmi orientované na svůj tělesný vzhled a hmotnost. Podle některých výsledků 

současných výzkumů se úroveň a intenzita zájmu o „dietování" během adolescence téměř 

zdvojnásobila a přesunula se také do nižších věkových skupin (Fraňková, Dvořáková-Janů 

a kol. 2003, s.227-229). Většina odborníků popisuje u pacientů s poruchami příjmu potravy 

období redukčních diet, které předcházelo samotnému rozvinutí nemoci a mohlo být 

jedním ze spouštěcích faktorů. Kupříkladu Krch hovoří o dietách, jako o jednom 

z rizikových faktorů pro vznik tohoto psychogenního onemocnění. 

Této problematice byla věnována studie HBSC (Health Behaviour in School-aged 

Children) provedená v období 1994-2002 Krchem, Csémy a kolektivem, jež byla 

zaměřena na studium dietních tendencí českých dětí. Na základě sledovaných souborů v 

letech 1994, 1998 a 2002 je možno předpokládat, že tlak na dodržování diet v Česke 
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republice v tomto období vzrostl. Počet patnáctiletých děvčat, která uvedla, že drží dietu ve 

snaze snížit tělesnou váhu, vzrostl v tomto období z 12,5 % na 28,7 %, počet dietujících 

patnáctiletých chlapců vzrostl ve stejné době ze 7 % na 9,2 %. Přičemž nejvyšší nárůst v 

držení diet byl mezi rokem 1998 a 2002. V rámci 35 zemí, kde probíhala HBSC studie, 

patřila ČR mezi země s nejvyšším počtem patnáctiletých děvčat, která uvedla, že drží dietu 

a současně mezi země s relativně nižším počtem děvčat s nadváhou (Krch, Csémy, 

Sovinová a kol., 2005 s.323-332). 

Tyto skutečnosti jsou o to varovnější, když si uvědomíme závažnost některých 

zdravotních důsledků neadaptivních jídelních praktik na zranitelný a nezralý organismus 

mladého člověka. Velice nebezpečné je hladovění u dětí před pubertou, neboť v této době 

mají děti relativní nedostatek tělesného tuku a rovněž ztráty tekutin jsou nich rychlejší než 

u dospělého. 

Na pozadí rozšíření „dietování" a dalších restriktivních technik mohou stát právě 

několikrát zmiňované kulturní změny, ke kterým došlo v mnoha zemích vyznávajících tzv. 

západní životní styl a nekriticky přijímající štíhlost a sebekontrolu, jakožto cestu k úspěchu 

a spokojenosti. 
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2.5 Léčba poruch příjmu potravy 

Léčbě poruch příjmu potravy, která zahrnuje biologické a psychologické faktory, 

předchází diagnostika a zhodnocení aktuálního stavu pacienta, na jejichž základě lékař 

posoudí, zda je u daného pacienta nutná hospitalizace, nebo postačí péče v denním 

stacionáři či ambulantní lékařská péče. Mezi základní indikace pro hospitalizaci patří nejen 

závažné somatické změny, jako je kritický váhový úbytek, metabolický rozvrat, těžší 

srdeční poruchy či vážnější depresivní syndrom s nebezpečím suicidia, ale také nevhodná 

rodinná konstelace či výrazná sociální izolace nemocného. O hospitalizaci lze uvažovat i 

v případě, že pacient jasně nereagoval na dosavadní psychologickou léčbu. 

V našich podmínkách jsou pacienti často hospitalizováni na psychiatrickém či 

pediatrickém oddělení. Pro většinu nemocných s PPP, kteří dosud nemají výrazné 

zdravotní potíže je vhodná terapie v denním stacionáři nebo pouze částečná hospitalizace. 

Tyto programy poskytují strukturu pokud jde o jídelní režim a současně umožňují 

intenzivní terapii, aniž by se pacient vzdát svých potřeb mimo nemocnici (Krch a kol., 

1999 s.127-131). 

Ambulantní léčba, která se orientuje na navrácení pacienta do stavu somatické a 

psychické stability, je většinou zajišťována odbornými centry při zdravotnických 

zařízeních (například Centrum pro péči o pacienty s poruchami příjmu potravy pn 

Psychiatrické klinice l.LF UK, které vede MUDr. Hana Papežová), občanskými 

sdruženími nebo privátními psychiatry a klinickými psychology. 

U pacientů, kteří mají relativně mírné příznaky doporučuje Krch využít svépomoc 

či edukativní intervence, které mohou vést ke značnému zlepšení stavu či úplnému 

uzdravení. Přestože není svépomoc jako jediná způsob léčby dostačující, existuje podle 

jeho zkušeností významná skupina pacientů, kteří má z této intervence užitek (Krch, 2002). 

Pokud budeme uvažovat více obecně nad podstatou terapie PPP, dospějeme nejspis 

k přesvědčení, že základem terapie by měla být jak úprava výživy a tělesného stavu 

pacienta, tak i psychoterapie, zaměřující se na psychické projevy tohoto onemocněni a 

úpravu mezilidských vztahů. 

U většiny pacientů je třeba řešit akutní zdravotní problémy vyplývající ze 

zcela rozvráceného metabolismu důležitých látek v organismu. Realimentace pacienta 
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s mentální anorexií spojená s psychoterapií musí být pozvolná a opatrná. V první dnech by 

měli pacienti jíst jen o 50% více potravy než byl odhadnutý příjem ve dnech minulých. 

Pacienti se tedy učí jíst po malých dávkách a častěji a provádějí mírnou svalovou činnost, 

aby se v těle neukládal jen tuk, ale došlo i k obnově svalové hmoty (Hort, 2000 s.265). 

Velký problém u pacientů s mentální anorexií je motivace k léčbě. Nemocný si 

většinou neuvědomuje chorobnost svého tělesného a duševního stavu, nemá na něj náhled. 

Přitom je velká pravděpodobnost, že neléčená či pozdě léčená porucha povede k trvalému 

poškození zdraví, nebo k úmrtí jedince. Hospitalizovaní pacienti často nespolupracuji 

s odborníky a brání se léčbě, podvádějí nebo předstírají podílení se na léčbě, aby byli co 

nejdříve propuštěni a mohli pokračovat ve „svém" životním stylu. Z tohoto důvodu je 

klíčová péče psychiatra a psychologa, kteří pomocí psychoterapie učí pacienta uvědomit si 

sebe sama, převzít odpovědnost a osamostatnit se, interpretovat pocity vycházející 

zvláštního těla a znormalizovat svůj vztah k výživě (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003 

s.200-201). 

Psychoterapeutický proces by měl být založen na pozitivní terapeutické alianci a tu 

lze s pacientkami s poruchami příjmu potravy vhledem k výše uvedeným problémům 

vybudovat jen obtížně. Spolupráce pacientek je alespoň zpočátku nepravá, i když navenek 

je vidět ochotu, vyhovování a akceptaci požadavku na zvýšení váhy, častá je konfrontace 

s utajovanými manipulacemi s jídlem, cvičením nebo zvracením. Práce terapeutů je značně 

komplikovaná, jelikož musí brát tyto skutečnosti v úvahu (Kocourková, 1997 s.99-100). 

Psychoterapeutický přístup při léčbě PPP v sobě snoubí více terapeutických metod 

v individuální plánu. Konkrétní volba závisí na věku, osobnosti, fázi onemocněni a 

motivaci pacienta 

Využívají se následující terapeutické přístupy a techniky: 

• kognitivně-behaviorální terapie 

• rodinná terapie 

• psychoanalytická psychoterapie 

• skupinová terapie pro dívky i jejich rodiče 

• na tělo orientovaná terapie 
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• farmakoterapie 

• doprovodné techniky: arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a další 

Na následujících stranách se budu věnovat stručné charakteristice psychoterapeutických 

přístupů a jejich metod. 

Cílem kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která je v našich podmínkách 

poměrně často využívána, je změnit patologické vzorce ve vztahu k jídelnímu chování, 

postoje k vlastnímu tělu a způsob myšlení, který souvisí s rozvojem a udržováním poruchy. 

Podle Wallera došlo v oblasti poruch příjmu potravy ke změně a větší důraz než na 

diagnózu je nyní kladen na prvky společné všem poruchám příjmu potravy. Tato změna 

byla vynucena potřebou vysvětlit velké množství případů, které do diagnostických 

kategorií nezapadají. Podle jeho názoru se právě KBT pro tento nediagnostický postup 

hodí, jelikož se zaměřuje na kognice, postoje a chování, kterými se PPP vyznačují napříč 

diagnostickým spektrem. KBT, jejíž efektivita se díky vývoji zvyšuje, je léčbou volby pro 

mnoho lidí trpících bulimií. Aby dosáhla většího efektu, je třeba zohlednit aspekty 

motivace a terapeutického vztahu (Waller, 2005 s.13-14). 

Přínosem terapeutických sezení KBT je, že terapeut pacientovi umožňuje, aby si 

uvědomil svůj způsob zkresleného myšlení a dysfunkčního jednání a poté ho pomáhá 

pomocí systematického rozhovoru a strukturovaných behaviorálních úkolů hodnotit a 

měnit. Všechny léčebné postupy jsou pacientovi otevřeně a jasně vysvětlovány a postupne 

se vytváří vztah vzájemné spolupráce (Hort a kol, 2000 s. 268-269). 

V průběhu terapie musí odborník pacienta motivovat, stavět před něj přiměřené 

dílčí cíle, pohybovat se na věcné, pacientovi srozumitelné rovině, kde se pracuje 

s aktuálními problémy a pocity. Důležité je pacientovi poskytovat přiměřenou zpětnou 

vazbu a citlivě pracovat i s takzvanými neúspěchy (využít jejich informační hodnotu, 

ozřejmit některé pacientovy strategie apod.). Terapie je spíše krátkodobá ( do 20-30 sezení) 

a směřuje k dosažení předem dohodnutých konkrétních cílů, které jsou součástí kontraktu 

uzavřeného v počátku terapie (Kocourková, 1997 s. 102-105). 
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Kognitivně behaviorálního přístupu využívá při léčbě poruch příjmu potravy 

například František David Krch, terapeut a autor odborných monografií věnovaných PPP i 

svépomocných průvodců pro osoby trpících některým z těchto syndromů. Podle Krcha by 

měla být kognitivně-behaviorální terapie první volbou, jelikož byly výzkumy potvrzeny 

její rychlé účinky na ústup příznaků PPP. Doporučuje individuální formu této terapie 

pacientům, kteří mají střední až vážné příznaky a pro než není vzhledem k věku vhodná 

rodinná terapie (Krch, 2003). 

Rodinná terapie by měla být součástí léčby zejména u skupiny mladších pacientů, 

kteří žijí se svými rodiči. Problémy v rodinném modelu se mohou podle rodinných 

terapeutů uplatňovat jak při vzniku, tak při udržování příznaků poruch příjmu potravy 

(Krch a kol., 1999 s.132). Je vhodné si v této souvislosti připomenout, že mentální 

anorexie i bulimie sekundárně rozvrací rodinné vztahy a rodina může výrazně usnadnit, ale 

i ztížit proces pacientova uzdravení. Skupinová setkání, podle zkušeností terapeutů, snižuji 
napětí v rodině, odbourávají vzájemné obviňování členů rodiny a zlepšují participaci na 
léčbě. 

I když není rodinná terapie základním přístupem v léčbě, může být práce s rodinou 

důležitá pro porozumění některých terapeutických problémů a pro práci s nimi 

(Kocourková, 1997 s. 110). V našich podmínkách pracují s rodinným systémem pacientek 

s PPP například Vladislav Chvála spolu s Ludmilou Trapkovou. 

Ve spojitosti s rodinnou terapií zde přiblížím nový terapeutický přístup nazývaný 

vícerodinná terapie (Multi-Family Therapy), který se zaměřuje na pacientky s mentálni 

anorexií. V terapeutickém procesu jsou využívány techniky různých psychoterapeutických 

přístupů: kognitivně-behaviorální techniky, dramaterapie a arteterapie atd. 

Cílem tohoto přístupu je vytvořit pro rodiny nové a neobvyklé prostredí 

terapeutické skupiny, v níž se všichni členové aktivně podílejí na léčbě a přijímají pocit 

kompetence. Zatímco v rámci individuální terapie je zainteresován zejména pacient a 

rodina je zapojena jen okrajově, principem vícerodinné terapie je práce s rodinou a 

skupinová terapie a velký důraz je kladen na komunikaci v rodině a udržení pozitivního 

klima (Tomanová, 2005 s.30-32). 
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Skupinová terapie, při které na pacienty výrazné působí dynamika skupiny, by měla 

být podle většiny terapeutů nedílnou součástí psychoterapeutického programu zaměřeného 

na poruchy příjmu potravy. Může pacientkám pomoci naučit se vyjadřovat vlastní pocity, 

pozorovat reakce druhých a propracovávat vztahy s vrstevníky i autoritami (Kocourkova, 

1997 s.113). Umožňuje pacientům srovnávat vlastní vzorce chování s ostatními a 

konfrontovat názory, v jejím rámci je také podporováno sociální zrcadlení, díky 

konfrontaci stavu pacientů s ostatními osobami (Tomanová, 2005 s.30-32). 

Na tělo orientovaná terapie (Body Oriented Therapy) se zaměřuje explicitně na 

tělesné prožitky, jelikož dívky s mentální anorexií a bulimií vedou bitvu právě proti svému 

tělu. V našich podmínkách tuto metodu rozvíjejí Bernadeta Bechyňová s Petrou 

Chudobovou. Jejich práce s pacientkami je inspirovaná psychoterapeutickým směrem 

somatické psychoterapie - biosyntézou a je zaměřena na čtyři specifické cíle: 

znovuvytvoření realistického pohledu na sebe sama a přijetí vlastního těla, prožíváni 

radosti z vlastního těla, omezení anorektické hyperaktivity, rozvoj sociálních dovedností. 

V rámci práce s tělem u pacientek s PPP se terapeuti snaží podpořit prožívání 

tělesných pocitů a impulsů, které se rodí v pacientkách a schopnost vyjádřit je. Tělo se tak 

stává jak zdrojem, tak jazykem emocí. Tento způsob práce napomáhá pacientkám, aby tělo 

patřilo opět jim samotným, aby se stalo součástí jejich vlastní identity. Práce s tělem se 

neorientuje jen na vlastní prožitky pacientek, ale podporuje schopnost vyjadřování pocitu k 

druhým a tak napomáhá k zlepšení sociálního kontaktu s okolím (Bechyňová, Chudobová, 

[online] [cit 10.12.2005]). 

Psychoanalýza oproti jiným přístupům zdůrazňuje význam nevědomých obsahu a 

fantazií, které ovlivňují prožívání, myšlení a chování pacienta a které by měly být během 

terapie odkryty. Uvažuje také nad vývojovými problémy ranného dětství, které se stavaji 

transparentní v dospělosti, kdy je testována sexuální orientace a schopnost separace od 

rodičovských postav. Cílem tohoto terapeutického přístupu není pouze odstranění příznaku 

onemocnění, jak tomu je například u behaviorálně orientovaných terapií, ale hlubší 

osobnostní změna, která pomáhá k tvorbě adaptivnějších způsobů bytí (Kocourkova, 1997 

s.45 a 105). 
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Alespoň okrajově zde přiblížím podstatu arteterapeutických technik, jež jsou 

využívány při léčbě osob s poruchami příjmu potravy v rámci různých 

psychoterapeutických přístupů. V pojetí Kulhánka, který má v práci s klienti dlouholeté 

zkušenosti, jsou v rámci arteterapie využívány výtvarné prostředky, zejména modelovaní, 

k získání vlastní zkušenosti, nebo alespoň představy, jaký je tento svět. 

Arteterapie PPP je orientována především na práci s tělesným schématem. 

Terapeuti skrze výtvarné techniky snáze rozpoznávají pocity vycházející z klienta a 

dostanou se k typickým obtížím v sebepojetí (zejména body image), s nímž souvisí 

emocionální a vztahová rovina jako je snížená sebedůvěra, depresivní ladění, ztráta zájmu 

o okolí apod. (Konečná, Kulhánek, 2005 str. 18). 

Neměla bych opomenout zmínit také farmakoterapii, jež je důležitou součásti 

terapie, přestože není podle většiny autorů považována za kauzální léčbu. Podstatný 

význam při podpůrné léčbě PPP mají především psychofarmaka, která mohou být využita 

při doprovodných psychických změnách, jako jsou například deprese, úzkostné stavy apod. 

(Hort a kol., 2000 s.269) (Říčan, Krejčířová, 1997 s,184-187)(Kocourková, 1997 s. 99). 

Všechny výše uvedené psychoterapeutické směry a přístupy jsou v současné době 

v našich podmínkách více či méně využívány při léčbě poruch příjmu potravy. Každý 

z přístupů má své specifické techniky a zaměřuje se na různé problémy vyvstávající 

z povahy těchto psychogenních onemocnění. 

Domnívám se, že všechny přístupy mají, kromě snahy o vyřešení pacientova 

problému, nejméně jeden další společný moment a tím je terapeutova podpora pacienta 

v oblasti převzetí odpovědnosti za sebe sama, rozvinutí aktivního přístupu a motivace ke 

změně a především pomoc při náročných změnách, kterými při léčení prochází. 
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2.6 Specifika mentální anorexie 

Pro nemocné s mentální anorexii je charakteristické vědomé omezování příjmu 

jídla a následné hubnutí. Toto hubnutí je spojeno s podstatnými tělesnými změnami, 

zneužíváním laxativ, diuretik a anorektik, někdy také se zvracením. Součástí poruchy jsou 

psychické změny, depresivní poruchy, zvýšená dráždivost (zejména nutkání k pohybu se 

záměrem „vysportovat" se po či před přijetím jakéhokoliv jídla) a především porucha 

tělesného schématu. Pacientka s tímto syndromem je přesvědčena o své nadváze bez 

reálného podkladu a vnímá své tělo zkresleně (Hort a kol., 2000 s.264). 

S. Fraňková stručně a výstižně definuje mentální anorexii (dále MA), jako 

dlouhodobé spontánní snížení příjmu potravy pod fyziologické potřeby organismu, které je 

výsledkem poruch mechanismů regulujících příjem potravy, potravní motivace i chováni 

(Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003 s.196). 

Podle Krcha je termín „anorexie" v mnoha případech zavádějící, jelikož 

nechutenství je spíše sekundárním důsledkem dlouhodobého hladovění, který se nemusí 

vyskytovat u všech nemocných. Někteří pacienti mají dokonce zvýšený zájem o jídlo 

(myslí na něj, vaří pro své okolí apod.) a někdy i zvýšenou či změněnou chuť na určitou 

potravinu (například na sladká jídla). Anorektičtí pacienti neodmítají jídlo pro nedostatek 

chuti na něj, ale protože se rozhodli nejíst (Krch a kol., 1999 s.14). 

Rozpoznáváním projevů a možných mechanismů MA se věnovala již v 60. letech 

20.století H. Bruchová2, která také charakterizovala tři hlavní oblasti narušených 

psychologických funkcí: 

a) Porucha hodnocení vlastních tělesných proporcí, neboli porucha body image, ktere 

se skládá ze dvou komponent z smyslové (percepční-objektivní) a ze subjektivní, 

zahrnující hodnocení těla kognitivní i emocionální komponentu. 

b) Porucha vnímání pocitů vlastního organismu a schopnosti interpretovat podněty 

z vnitřních orgánů, signalizující nutriční potřeby. Časté je bizardní jídelní chování, 

které může mít symbolickou funkci. 

2 Poznatky Hildy Bruchové a dalších psychiatrů daly základ systematickému studiu mentální anorexie 
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c) Porucha identifikace s vlastním tělem. Objevují se bludy, tělo je vnímáno jako něco 

cizího. Dochází k disociaci mezi , já" a tělem (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003 

s.197-198). 

V současné době lze zaznamenat trend zvyšování zájmu lidí o své o tělo, vědomé a 

cílené péče o tělo, a jeho fungování, hmotnost, tvar postavy, vzhled. Tělesné sebepojetí je 

součástí celkového sebehodnocení. Vlastní tělo a jeho proporce porovnáváme s jinými a 

posuzujeme je v rámci existujících stereotypů ženskosti, mužnosti, krásy zdraví a i ve 

vztahu k neustále aktualizovaným mediálním obrazům. 

Hrachovinová a Chudobová provedly v roce 2003 studii zaměřenou na možnosti 

měření body image u neklinické populace. Studie vysledovala různé techniky, které měří 

odlišné aspekty tělového schématu, jako je celková spokojenost s vlastním tělem, 

s jednotlivými částmi, tělesné sebehodnocení, kognitivní aspekt, distorzi, postojové 

aspekty, obavy či úzkosti a negativní myšlenky a chování týkající se těla. Přinesla také 

nové otázky týkající se body image: Jaký je vztah mezi percepční a subjektivní 

komponentou body image? Jak souvisí spokojenost s tělem s osobnostními 

charakteristikami respondentů? Na které je třeba odpovědět v rámci dalších výzkumů 

(Hrachovinová, Chudobová 2004 s.499-509). 

V současné době přibývá MA, které jsou závažným psychologickým i lékařským 

problémem. Novější studie zdůrazňují podobnost mezi narušenými hypotalamickými 

regulačními oblastmi u anorexie a typických psychosomatických poruch (Fraňkova, 

Dvořáková-Janů 2003 s. 196-197). 

Diagnostická kritéria pro diagnózu mentální anorexie dle MKN-10 jsnu následuiící: 

1. Queteletův index hmoty těla (BMI) má hodnotu 17,5 a méně. Přičemž děti před 

pubertou nesplňují během růstu očekávaný přírůstek. 

2. Snížení váhy si pacient způsobuje sám, vyhýbá se jídlům, po kterých „se tloustne a 

užívá alespoň jeden z následujících prostředků: vyprovokované zvraceni, 

vyprovokovaná defekace, užívání anorektik a diuretik, nadměrné cvičení. 
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3. Přítomna je psychopatologie. Přetrvává strach z tloušťky, myšlenky osoby jsou vtíravé 

a ovládající a pacient si ukládá za povinnost mít nízkou váhu. 

4. Výskyt endokrinní poruchy zahrnující hypotalamo-pituitární-gonádovou osu, se 

projevuje u žen amenoreou u mužů ztrátou sexuálního zájmu a impotencí. 

5. V případě počátku onemocnění před pubertou, jsou pubertální projevy opožděny, nebo 

zastaveny. Po uzdravení pak dochází zpravidla k normálnímu dokončení puberty, avšak 

menarche u dívek je opožděna. 

Pro definitivní diagnózu mentální anorexie musí být přítomny všechny uvedené 

příznaky. Pokud chybí jeden či více symptomů, jako je amenorea či signifikantní úbytek 

váhy, hovoříme o atypické mentální anorexii (Hort a kol., 2000 s. 264). 

Diagnostická kritéria mentální anorexie zveřejněná v DSM-IV jsou obdobná, na 

rozdíl od MKN-10 zahrnují i kategorii narušené vnímání vlastního těla. Za přednost DSM-

IV lze považovat členění mentální anorexie na dva specifické typy: nebulimický 

(restriktivní) typ, pro nějž je typické, že při epizodách mentální anorexie nedochází 

k opakovaným záchvatům přejídání, a bulimický (purgativní) typ, při němž k opakovaným 

záchvatům dochází (Krch a kol., 1999 s.15-16). 

Mentální anorexie je onemocnění, které postihuje především dívky a mladé ženy. 

Poměr mezi postiženými chlapci a dívkami je udáván nejčastěji 1:10 ve prospěch ženského 

pohlaví. V mladším věku je pravděpodobně výskyt u chlapců relativně vyšší. U incidence 

mentální anorexie jsou uváděny různé údaje, dle Horta byla v 90.letech její hodnota rovna 

6-8 osobám na 100 000 obyvatel (Hort a kol., 2000 s.265). 

Onemocnění začíná kolem puberty a v adolescenci, nejčastěji mezi 14.-15.rokem a 

mezi 17.-18.rokem věku. Podle Fraňkové se věk osob s mentální anorexii stále snižuje. 

Onemocnění se objevuje již u dětí základní školní docházky. Nyní je dle Fraňkové udávána 

hranice 6-7 let věku, ale je možné, že se některé projevy poruch příjmu potravy objeví již 

v ranějším věku dítěte (Fraňková, Dvořáková-Janů 2003, s.225). 

Na začátku onemocnění stojí velmi často strach z tloušťky, nebo nežádoucích změn 

v telesných proporcích. Nástupu příznaků většinou předchází období stupňujících se diet. 

V některých případech lze vystopovat jako spouštěč nevhodný výrok okolí týkající se 
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vzhledu. Jindy se mohou potíže objevit po nějaké zátěžové situaci. (Krch a kol., 1999, 

s.21) Na vzniku tohoto stavu se podílejí společenské vlivy, sdělovací prostředky a 

v nemalé míře i reklama. 

Chorobný proces nastane, když se jídlo stane centrem života. Hladovění je často 

doprovázeno hyperaktivitou bez subjektivního pocitu únavy. Vysoká tělesná aktivita žen 

s mentální anorexií ještě více prohlubuje negativní energetickou bilanci. Potíž je, že 

v určité fázi již hladovění nelze zastavit, hmotnost dále klesá, což může mít fatální 

následky (Krch, 2002). 

Etiologie mentální anorexie, jak bylo uvedeno výše, je s největší pravděpodobností 

multifaktoriální. V pozadí onemocnění lze vidět jednak vlivy sociokulturní, individuálně 

psychologické, rodinné a biologické (Hort a kol., 2000 s.266). 

Fraňková narozdíl například od Krcha řadí vliv rodiny mezi vzdálenější příčiny 

mentální anorexie, jelikož novější studie nepotvrdily jednoznačný vztah mezi osobností 

rodičů a genezí mentální anorexie u dítěte. I přesto se vlivu rodiny věnuje, jako jednomu 

z etiologických činitelů v rozvoji mentální anorexie. Vztahy v rodině anorektiků mají 

v autorčině pojetí určitá specifika, jako je například: rozpor mezi výchovou matky a otce, 

přehnaná ochrana dítěte, přítomnost defektního sourozence, nebo úmrtí prvního dítěte. 

Rodiče se podle některých hypotéz na dítě velice upínají, a ono samo je většinou poslušné 

s malou vlastní vůlí. Někteří autoři uvádějí, že matky k sobě dcery příliš připoutávají a 

činí je na sobě závislé, konflikty s okolím se dostavují v době kdy má dospívající dívka 

tendenci se odpoutávat (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003 s.223). 

Malnutrice a odmítání potravy je někdy interpretováno strachem z dospělosti. 

Někteří z autorů vysvětlují toto chování nedostatečnou připraveností většiny dospívajících 

lidí na odloučení od rodiny, která je motivuje k potlačování vývoje ženských tělesných 

znaků. Restriktivní chování je v tomto smyslu vykládáno jako obrana dívky proti dospívání 

v samostatnou ženu (Kocourková, 1997). 

Jak bylo již uvedeno výše, osoby s mentální anorexií mají narušený postoj 

k vlastnímu tělu (tzv. tělesné sebepojetí či body image), který zahrnuje jak vnímání a 

hodnocení tělesných rozměrů, tak představu o ideální postavě a hmotnosti. Narušení 

tělesného sebepojetí (tzv. Body Image Distortion) je výsledkem vztahů mezi řadou 
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faktorů, jako je pohlaví, úroveň sebehodnocení, Body Mass Index (BMI), vnímání těla, 

životní vyrovnanost a spokojenost. Narušené postoje k vlastnímu tělu jsou doprovázeny 

chorobným strachem z nadváhy, nerealistickým hodnocením tělesného vzhledu, 

narušeným vztahem k sobě i okolí. 

Choroba se rozvíjí ve chvíli, kdy jedinec není schopen hodnotit reálně sám sebe a 

nedokáže zastavit hladovění. Pacienti se potýkají s poruchou vlastní identity a prožívají 

pocity bezmoci. Často prožívají své chování, jako by nejednali podle vlastní vůle, ale podle 

přání ostatních lidí (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003 s.225-230). 

Základem terapie je postupná realimentace a odvrácení zdravotních nzik 

plynoucích z dlouhodobé jídelní restrikce, po níž následuje psychoterapie. Jako velký 

problém se jeví motivace pacientů s mentální anorexií k léčbě. Nemocný si většinou 

nepřipouští své onemocnění a nepřijímá přesvědčení okolí o nutnosti léčby, což značně 

komplikuje terapeutický proces. Přitom je velká pravděpodobnost, že neléčená či pozdě 

léčená MA povede k trvalému poškození zdraví, nebo k úmrtí jedince (Fraňková, 

Dvořáková-Janů, 2003 s.200-201). 

Krch uvádí, že mortalita u pacientů s mentální anorexií kolísá v různých stádiích 

nemoci mezi 0-17% a nej častější příčinou úmrtí je přílišná vyhublost nebo sebevražda. 

Podle Kocourkové odpovídá obvyklý údaj o úmrtnosti pacientů asi 6%, přičemž tato 

hodnota se zvyšuje s délkou zkoumání a může dosahovat až 20% (Krch a kol., 1999 s.22) 

(Kocourková a kol., 1997 s.15). 
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2.7 Specifika mentální bulimie 

Mentální bulimie je syndrom charakterizovaný opakujícími se záchvaty přejídám a 

přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Přejedení a přetrvávající touha udržet si nízkou 

hmotnost a štíhlou postavu vede nemocného k pocitům viny a následně ke snaze zmírnit 

následky přejedení, nejčastěji formou vyvolání zvracení či užití laxativ. Pacienti si, 

narozdíl od nemocných s mentální anorexií, většinou uvědomují chorobnost svých 

příznaků a jsou mnohdy lépe motivováni k léčbě (Hort a kol., 2000 s.271). 

Podle Hôschla je mentální bulimie psychopatologií a výskytem podobná mentální 

anorexii, přičemž věk nástupu onemocnění bývá zpravidla vyšší (okolo 15 roku věku). 

V některých a ne ojedinělých případech je bulimie následkem trvající mentální anorexie. 

Může se pak zdát, že se stav anorektické pacientky se následkem zvýšené hmotnosti lepší, 

avšak vzorec přejídání a následného zvracení či projí máni se může zafixovat a vzniká pak 

bludný kruh maladaptivního jídelního chování, který je těžké narušit (Hôschl, 1996 s.238). 

Diagnostická kritéria MKN-10 pro diagnózu mentální bulimie zahrnují: 

1. Výskyt opakovaných epizod přejídání (nejméně 2x týdně po dobu 3 

měsíců), při nichž je v krátkém čase konzumováno velké množství jídla. 

2. Osoba se neustálé zabývá jídlem a projevuje se u ní silná touha po jídle. 

3. Objevuje se snaha potlačit „výkrmný" účinek jídla jedním nebo více 

z následujících způsobů: vyprovokované zvracení, zneužívání projímadel, 

střídavá období hladovění, užívání léků typu anorektik, tyreoidálních 

preparátů nebo diuretik, diabetici se mohou snažit vynechávat léčbu 

inzulínem. 

4. Vystupuje do popředí pocit přílišné tloušťky spojený s neodbytnou obavou 

z tloustnutí. Často je v anamnéze epizoda anorexie nebo intenzivnějšího 

omezování se v jídle. 

V americkém Diagnostickém a statistickém manuálu (DSM-IV), je mezi kritéria 

zařazena i ztráta kontroly nad jídlem během epizody přejídání a sebehodnocení osoby 
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nepřiměřeně závislé na tvaru postavy a tělesné hmotnosti. I když rozlišení bulimie na 

purgativní a nepurgativní typ uvádí jen DSM-IV, zcela ho nevylučuje ho ani MKN 10. 

Podle studií provedených Krchem a jeho spolupracovníky trpí v České republice 

mentální bulimií každá dvacátá dospívající dívka a mladá žena. Narušené jídelní postoje a 

ohrožující způsoby kontroly tělesné hmotnosti je však možno vysledovat až u deseti 

procent mladých žen. U mužů se bulimie vyskytuje spíše výjimečně a je častěji spojena 

s nadváhou (1999, s.33-34). 

Nástup bulimie je podle Kocourkové nejčastěji v období adolescence či rané 

dospělosti (1997, s.15). Krch datuje vznik onemocnění nejčastěji do období mezi 

šestnáctým a dvacátým rokem věku a spojuje ho s předchozím obdobím diet, hladovění či 

anorexie (2003, s.36). Oba autoři se shodují v závěru, že v posledních letech častěji 

přibývá žen s nástupem onemocnění v dospělém věku. 

Mezi projevy bulimie patří kromě opakujících se atak nekontrolovaného jedení, po 

nichž následuje zvracení, používání projímacích prostředků či diuretik, také často 

vyčerpávající tělesná cvičení. U pacientů s mentální bulimií je stejně jako u osob 

s mentální anorexií obvyklá velká pozornost věnovaná vlastní hmotnosti a tělesným 

rozměrům. (Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003 s.209-210). Průvodním projevem je absence 

kontroly jídelního chování. Nemocní se nejprve snaží regulovat svou tělesnou hmotnost, 

po určité době však dochází k požití nadměrného množství potravy, které je následováno 

pocity viny a neschopnosti vyplývající ze selhání vlastního jednání. Postupně se tak pod 

tlakem svědomí dostávají do kolotoče diet, zvracení a projímadel, které mají jejich 

záchvaty přejídání odčinit (Kocourková a kol., 1997). 

Obdobně jako u mentální anorexie i u tohoto onemocnění existuje shoda v tom, že 

se na jeho vzniku spolupodílí více různých etiologických faktorů. Je však problematické 

rozlišit, zdaje daný faktor příčinou či důsledkem poruchy. 

Podle Krcha je u celých 2/3 pacientek s bulimií možno vystopovat nějakou 

traumatickou životní událost. Autor však také zvažuje objektivnost těchto údajů, které 

nejčastěji poskytly samy pacientky. Ať je pravda na jakékoli straně, nepopiratelným 

taktem zůstává, že riziko vzniku mentální bulimie kromě období diet a redukce hmotnosti 

zvyšuje také negativní sebehodnocení a pocity vlastní nedostačivosti. Právě tyto pocity 
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vedou pacienty k striktním jídelním režimům, zvracení a projímání, které jim dávají zažít 

pocit sebekontroly a vytváří iluzi úspěchu (Krch, 2003 s.34-36). 

Diety, hladovění, přejídání a užívání různých prostředků k regulaci hmotnosti 

způsobuje řadu obtíží, které představují vážné ohrožení zdraví postižených. Při mentální 

bulimii se může rozvinout vážná porucha vnitřního prostředí. Opakované zvracení a 

epizody omezování jídla a tekutin vedou k dehydrataci organismu. Možnými somatickými 

komplikacemi uváděnými v literatuře jsou mimo jiné akutní dilatace žaludku a ruptura 

jícnu, které bezprostředně ohrožují život (Hort a kol., 2000 s.273). 

Mezi psychické důsledky mentální bulimie, které jsou neméně vážné, můžeme 

zahrnout pokleslou a podrážděnou náladu, snížené sebevědomí, vtíravé myšlenky na jídlo, 

zhoršenou koncentraci pozornosti, ale i snížený zájem o okolí a vše co se bezprostředně 

netýká jídla. U pacientek se také velmi často vyskytují depresivní příznaky, které jsou opět 

spojeny s obavami o postavu, tělesnou hmotnost a příjem potravy. Dietní snahy a jídelní 

návyky bulimiček mají také bezprostřední vliv na kvalitu a četnost společenských 

interakcí. Je to především pocit tloušťky a následné přejídání, které jsou častým důvodem 

k uzavírání se před okolím (Krch, 2003 s.34-35). 

Dosud nebylo ověřeno, zda je výskyt depresivních fází příčinou či důsledkem 

poruch příjmu potravy. Faktem však zůstává, že se deprese vyskytuje u 25-75% všech 

pacientek s PPP. Poruchy příjmu potravy jsou spojeny s vyšším rizikem přímého 

sebevražedného jednání. Suicidem umírá 1-2% pacientů, což značně rozšiřuje uváděnou 

8% mortalitu u poruch příjmu potravy obecně. Mortalita mentální bulimie je nižší než u 

mentální anorexie a dosahuje nejvíce 2% pacientů. 

Autodestruktivní charakter poruch příjmu potravy dokonce vedl některé autory k 

úvaze o tom, že porucha sama je ekvivalentem suicidálního chování. Nebezpečí 

suicidálního jednání je třeba brát v úvahu zejména tam, kde je přítomen depresivní 

syndrom (Koutek, Kocourková 2005 s.26-27). 

Základem terapie mentální bulimie je obdobně jako u mentální anorexie léčba 

telesných obtíží, psychoterapie přinášející pochopení příčin onemocnění a přiznání si 

nemoci a terapie zaměřená na změnu nevhodných jídelních návyků. Pacientky s mentální 
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bulimií se ve většině případů snaží spolupracovat s odborníky, jelikož si uvědomuji 

neudržitelnost svých patologických jídelních návyků a snaží seje změnit. 

Psychoterapie obdobně jako u jiných diagnóz využívá technik individuální 

psychoterapie, kognitivní behaviorální psychoterapie a skupinové terapie v individuálním 

plánu. Zařazeny bývají také arteterapeutické a ergoterapeutické prvky. U děti a 

dospívajících jsou využívány techniky rodinné terapie a to v ambulantní péči i v rámci 

hospitalizace. Průběh mentální bulimie je i přes dramatické akutní období ve srovnání 

s anorexií příznivější a u naprosté většiny pacientů dochází k uzdravení (Krch a kol., 1999 

s.22). 
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2.8 Charakteristika jinak nespecifikovaných poruch příjmu potravy 

Jinak nespecifikované poruchy příjmu potravy (dále jen EDNOS) jsou 

diagnostickou kategorií DSM-IV, která na rozdíl od MKN-10 nerozlišuje atypické případy 

mentální anorexie a bulimie. Pod EDNOS je možno zařadit případy pacientů, u nichž 

nejsou splněna všechna diagnostické kritéria mentální anorexie či bulimie. O dané 

kategorii hovoříme také v situaci, kdy u pacienta splňujícího kritéria mentální anorexie 

hmotnost výrazně poklesla, ale je stále v mezích normy, nebo u pacienta splňujícího 

kritéria mentální bulimie, u nějž dochází k záchvatům přejídání méně často, eventuálně 

potravu pouze žvýká, ale nepolyká (Krch a kol., 1999 s. 19-20). 

Zajímavá je také skupina osob, kteří se přejídají, aniž by užívaly nějaké 

kompenzační chování a častěji trpí nadváhou či obezitou. Tuto kategorii klasifikují někteří 

autoři pod termínem „záchvatovité přejídání" (Binge Eating Disorder), které má podobná 

kritéria jako mentální bulimie avšak s absencí purgativních a restriktivních metod a 

technik. Osoby trpící záchvatovitým přejídáním jsou častěji ženy ve středním a starším 

věku, ale zastoupení mužů je u tohoto syndromu vyšší než u jiných poruch příjmu potravy 

(Krch a kol., 1999 s.20-21). 

V současné době není známo více údajů o rizikových faktorech a klinických 

znacích u této poruchy příjmu potravy, jelikož dosud nebyly uskutečněny podrobnější 

studie a výzkumy. 
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3 Problematika, cíl a pracovní hypotéza 

Módní průmysl, film, televize a tisk, podle názoru některých odborníků, propaguji 

často nerealistickou představu ideálního těla, rozšiřují názor o zdravotní škodlivosti i velmi 

mírné nadváhy a naopak negativní důsledky omezování v jídle výrazně podhodnocují. 

Jak vyplývá z některých zahraničních studií (kupříkladu z článku CH.Markey in 

Eating Disorders 3/2004, č.12), kultura a sdělovací prostředky mohou podporovat vznik a 

rozvoj poruchového jídelního chování svých členů. Zároveň však má společnost možnosti 

prostřednictvím prevence a osvěty rozvoji onemocnění předcházet. 

Nebudu zde diskutovat, zda se většina článků publikovaných v médiích skutečně 

zaměřuje na způsoby, jak snížit váhu, regulovat postavu a stát se atraktivními a tím 

zdůrazňuje důležitost tělesného vzhledu. Raději zaměřím svou pozornost na ty příspěvky 

v tisku, které se přímo věnují problematice psychogenních poruch příjmu potravy a jejich 

charakteristikám. 

Z výše uvedeného důvodu si v mé diplomové práci kladu za cíl získat přehled o 

výskytu sdělení o poruchách příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie) za období leden 

2004 až prosinec 2005 v periodicích a na vybraných stranách WWW. 

Pro charakteristiku mediálního obrazu poruch příjmu potravy považuji za nutné 

ověřit, do jaké míry a v jaké podobě se tato problematika objevovala v denním tisku, 

časopisech i na serverech sítě Internet, s jakými tématy byla spojována, jaké hodnotové 

zabarvení používali autoři příspěvků a také nepřímo zjistit, jaké možnosti měli občané být 

o ní informováni. 

Samotnou analýzu mediálního obrazu poruch příjmu potravy orientuji na obsahové 

zaměření příspěvků a formu zveřejněných informací. Vzhledem k obsahové rozdílnosti 

jednotlivých příspěvků bude analýze výroků nutně předcházet třídění souboru dat na 

příspěvky obsahující faktické informace, příspěvky se zavádějícími či nepodloženými 

údaji, a dle hodnotového zabarvení na články hovořící o problematice neutrálně, 

nadhodnocující závažnost problému či snižující závažnost problému. 

Jelikož jsem sama spolupracovala s pacienty trpícími některou z forem poruch 
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příjmu potravy a jejich blízkými, mohla jsem orientačně ověřit úroveň jejich 

informovanosti o poruchách příjmu potravy. Většinu údajů o tomto onemocnění podle 

svých slov získali z různých svépomocných příruček a manuálů nebo z webových stran 

sítě Internet. Znalosti těchto osob byly orientovány spíše na charakteristiku a symptomy 

poruch příjmu potravy a méně již zahrnovaly údaje o léčbě, podpůrných programech, 

centrech pomoci a organizacích, které se zaměřují na péči o pacienty s tímto 

onemocněním. Většina rodinných příslušníků nemocných postrádala informace o 

možnostech a charakteru péče o pacienty v kraji jejich trvalého bydliště a kontaktní údaje 

na odborníky, centra pomoci či poradenská zařízení. 

Jak jsem si mohla ověřit v rámci mé praxe v Pedagogicko-psychologické poradně 

v Mladé Boleslavi, laická veřejnost disponovala převážně útržkovitými informace o 

poruchách příjmu potravy a byla ovlivněna spíše šokujícími zprávami v médiích a články 

spojenými s dietami a hubnutím. 

Na základě vlastních zkušeností a ve shodě s názorem většiny odborníků jsem tedy 

dospěla k hypotéze, že veřejnost není o této problematice informována v potřebné míře a 

postrádá především prakticky využitelné údaje. Předpokládala jsem výraznější rozdíly 

v obsahové správnosti příspěvků v jednotlivých druzích periodik. S výjimkou některých 

deníků a populárně-vědeckých periodik, jsem očekávala po faktické stránce spíše nižší 

úroveň příspěvků a existenci laických a nepodložených údajů. Propagaci štíhlých 

módních ideálů, diet a zkreslování dopadů hubnutí na zdraví jsem v úvahách spojovala 

převážně s tzv. zábavnými a módními časopisy pro ženy a dívky. 

Kromě četnosti výskytu a obsahového zaměření článků věnovaných poruchám 

příjmu potravy mne zajímalo, jaká konkrétní témata z této poměrně obsáhlé problematiky 

budou v tisku publikována, s jakým záměrem a jakou formou budou autory podána. 

Uvažovala jsem však i nad možným efektem článků na zlepšení informovanosti a 

povědomí laické veřejnosti o této skupině psychogenních onemocnění. 
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4 Metodika práce a použitý materiál 

Při zpracování příspěvků o poruchách příjmu potravy zveřejněných v periodicích a 

na vybraných stranách sítě Internet za období leden 2004 až listopad 2005 metodou 

obsahové analýzy, jsem vycházela z metodiky uveřejněné ve studii pracovníků Institutu 

sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, věnované obsahové 

analýze článků ve vybraných denících (Purkrábek a kol., 1998). 

Vzhledem k absenci novějších metodologických publikací o obsahové analýze jsem 

v praktické části mé práce využila poznatků zveřejněných v monografii V. Hyhlíkové 

vydané již v roce 1984 (Hyhlíková, 1984). 

Nyní zde přiblížím podstatu obsahové analýzy jakožto kvalitativní metody 

zpracování dokumentů, jak o ní píše doktorka Hyhlíková. Autorka představuje informační 

analýzu, jejíž součástí je obsahová analýza, jako výchozí operaci procesů analyticko-

syntetického zpracování dokumentů a informací. Pomocí informační analýzy, kterou je 

možné rozdělit na dva dílčí procesy: dokumentovou (identifikační, formální) analýzu a 

obsahovou analýzu, dochází k vytvoření tzv. obrazu dokumentu, který zastupuje primární 

dokument v dalších procesech zpracování dat (Hyhlíková, 1984 s.3-8). 

Jelikož obsahová analýza a na ní závisející procesy předpokládají provedení 

dokumentové analýzy, jejíž výsledkem jsou obrazy dokumentů, zmíním se krátce i o 

podstatě této metody zpracování dat. Cílem dokumentové analýzy je získat z dokumentu 

předem stanovené množství údajů. Tyto údaje tvoří po určité formální úpravě identifikační 

záznam dokumentu, který vychází ze stanovení druhu dokumentu a určení jednotky pro 

zpracování, z prohlídky dokumentu, ze zjištění doplňkových pramenů a zjištění údajů 

sloužících k identifikaci dokumentu. Vzniklý soubor údajů poté postupuje do další etapy, 

v které se již tvoří identifikační záznam dokumentu, který pomáhá zpřesnit pozdější 

obsahovou analýzu (Hyhlíková, 1984 s.l 1-13). 

Samotná metoda obsahové analýzy je pak zaměřena na vlastní myšlenkový obsah 

dokumentu a jejím hlavním cílem je přesné proniknutí k tématu a obsahu dokumentu. Jak 

uvádí Hyhlíková, nastává poněkud složitější situace u dokumentů, jako jsou studie ve 
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sbornících nebo časopisecké články, které nejsou vybaveny samostatným obsahem. S 

touto situací jsem byla nucena se vyrovnat i ve své práci a proto jsem zrekonstruovala 

osnovy jednotlivých příspěvků z textů a na jejich podkladě se pokusila vytvořit obrazy 

příspěvků (Viz Obrazy publikovaných příspěvků v denících, týdenících a časopisech 

s delší periodicitou a na stranách WWW sítě Internet v přílohách). 

V mém případě byly zpracovávány příspěvky v periodicích a na stranách World 

Wide Web, tedy především mikrodokumenty, které s výjimkou některých elektronických 

dokumentů nebyly ve většině případů výrazně členěny na kapitoly či jiné tematicky 

sjednocené celky, což analýzu poněkud zkomplikovalo. 

Při zpracovávání dat jsem narazila na několik problémů, o kterých se zmiňuje 

v práci i doktorka Hyhlíková. Jak jsem již uvedla výše, poměrně problematické bylo 

rekonstruovat obsahy dokumentů z vlastních textů, jelikož dokumenty neobsahovaly údaje 

vypovídající o jejich obsahu. Další komplikaci při analýze představovala témata 

dokumentů, která byla většinou složená. Také poznatková úroveň autorů jednotlivých 

článků byla odlišná, což ztížilo posuzování formální správnosti a odbornosti textů. 

Přes výše uvedené překážky jsem dospěla k obrazům dokumentů3, které jsem 

mohla následně využít při celkovém posuzování mediálního obrazu poruch příjmu potravy 

za sledované období. Obrazy příspěvků jednotlivých periodik a článků na stranách WWW 

sítě Internet jsou obsahem části 1 v přílohách. 

V práci jsem analyzovala celkem 531 výpovědí v 67 příspěvcích publikovaných 

v 23 periodicích a na 3 stranách World Wide Web (dále jen WWW) za období leden 2004 

až listopad 2005. Základní soubor příspěvků byl vybrán pomocí serverů na síti Internet 

(konkrétně se jednalo o servery: Google, Seznam a Centrum) podle hesel vztahujících se 

k tématu poruch příjmu potravy (poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální 

bulimie, anorexie nervosa a bulimie nervosa) a s pomocí rešerší jednotlivých periodik ve 

sledovaném období na bázi úplného textu článků. Jako obsahové jednotky jsem definovala 

výroky autorů článků k jednotlivým tématickým problémům. 

3 Obrazy dokumentů-příspěvků jednotlivých periodik a článků na stranách WWW sítě Internet viz 
v textových přílohách. 
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Vzhledem k náročné práci při zpracovávání dokumentů a tvorbě jejich osnov a 

obrazů jsem do souboru zařadila pouze dokumenty zveřejněné v periodicích do konce 

měsíce listopadu roku 2005 a pro kontrolu i některé elektronické dokumenty dostupné na 

síti Internet ke konci tohoto období. 

Po důkladném prostudování všech příspěvků jsem přistoupila k tvorbě osnov a 

následně a obrazů těchto dokumentů. Vzhledem k rozličnosti tématického zaměření i 

vnitřnímu uspořádání dat v příspěvcích, nemají obrazy příspěvků zcela jednotnou formu a 

strukturu. 

V rámci analýzy obsahů příspěvků a abstrahování jednotlivých výpovědí, vyvstalo 

několik samostatných témat či kategorií. Logickým slučováním některých příbuzných 

témat jsem vytvořila celkem 19 nadřazených kategorií, které získaly podobu strukturálních 

kontextových jednotek. Výpovědi obsažené ve všech příspěvcích jsem následně uspořádala 

podle těchto kontextových jednotek a podle jednotlivých zdrojů (deníky, týdeníky a 

časopisy, strany WWW sítě Internet). Je třeba upozornit na fakt, že jeden příspěvek mohl 

zahrnovat více výpovědí a tudíž mohl být přiřazen k více tématům / kategoriím. 

Setříděná data mi umožnila uskutečnit analýzu obsahu příspěvků a hodnotících 

výpovědí. Mou snahou bylo zhodnotit, do jaké míry využívají autoři článků fakticky 

správná a podložená data a ve kterých z článků se vyskytují výpovědi zkreslující 

skutečnost a podhodnocující či nadhodnocující závažnost problematiky poruch příjmu 

potravy. Závěrečné hodnocení jsem pak zaměřila na formální obsah sdělení publikovaných 

v denním tisku, týdenících a časopisech a na serverech sítě Internet. 

Mé konečné analýzy a úvahy se ubíraly směrem k předpokladům o záměrech 

autorů textů a jejich dopadech, posouzení míry a úrovně informovanosti čtenářů o 

problematice poruch příjmu potravy a hledání nových možností, jak zlepšit povědomí 

veřejnosti o těchto psychogenních onemocněních v rámci sdělovacích prostředků a 

podpořit preventivní programy. 
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5 Výsledky třídění dat, závěry obsahové analýzy a jejich 
hodnocení 

Níže uvedené kapitoly jsou výsledkem třídění, zpracování a analýzy výpovědí v 

článcích podle vybraných kritérií. Soubor obsahující výpovědi utříděné dle jednotlivých 

kategorií je obsahem kapitoly: 5.1 Uspořádání výpovědí dle kontextových jednotek a 

zahrnuje, jak charakteristiku jednotlivých kategorií, tak údaje o četnosti výskytu a 

konkrétní příklady výpovědí. V následující kapitole 5.2 jsou přehledně zaznamenány 

četnosti výpovědí dle různých kritérií v tabulkách a grafech, zveřejněny údaje o 

jednotlivých mediální zdrojích a je zde stručně popsáno obsahové zaměření příspěvků. 

Kapitola 5.3 zaznamenává analýzu obsahu příspěvků a hodnotících výpovědí. V této části 

práce bylo mým cílem zhodnotit, do jaké míry využívají autoři článků výpovědi zkreslující 

problematiku poruch příjmu potravy a nadhodnocující či podhodnocující její závažnost. 

5.1 Uspořádání výpovědí dle strukturálních kontextových jednotek 

Do následujících zpracovaných souborů dat jsem zahrnula pouze příspěvky 

zaměřené na problematiku poruch příjmu potravy uveřejněné v denících, neodborných 

týdenících a časopisech a na stranách WWW sítě Internet, jelikož bylo mým cílem 

postihnout, jaké informace jsou médii předávány laické veřejnosti. 

Příspěvky věnované poruchám příjmu potravy byly za období 1/2004 -11/2005 

v publikovány pouze v následujících periodicích a stranách WWW: Deníky-Deníky 

Bohemia a Moravia, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Právo; 

Týdeníky a časopisy s delší periodicitou- Cosmogirl, Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar, 

Literární noviny, Marianne, Reflex, Story, Týden, Zdraví; Webové strany-

<www.pppinfo.cz>, <www.portal.cz, martin.hajny.net>.4 

4 Podrobnější rozložení výpovědí zařazených pod jednotlivá témata-kategorie je postiženo v přílohách 
věnovaných jednotlivým mediálním zdrojům a v tabulkách a grafech kapitoly 5.2. 
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5-1.1 Příčiny vzniku poruch pří jmu potravy 

V celém souboru dat shromážděných z příspěvků v periodicích a 

elektronických dokumentů na síti Internet [online elektronický časopis či strany 

World Wide Web] za období leden 2004 - listopad 2005 se nejčastěji objevovaly 

výpovědi o příčinách vzniku poruch příjmu potravy (124 výpovědí - 23,4%). Mezi 

nejčastěji zmiňované příčiny poruch příjmu potravy (dále jen PPP) v médiích 

patřily: 

5-1.1.1 Psychologické příčiny vzniku poruch příjmu potravy 

Psychologické příčiny vzniku PPP měly v periodicích nej četnější výskyt-37 

výpovědí. Pro přehlednost jsem výpovědi spadající do danou kategorie rozdělila 

do následujících skupin: 

5.1.1.1.1 Strachy, traumata, stres a deprese 

Do této skupiny spadají příčiny vzniku poruch příjmu potravy, které byly 

zveřejněny v několika příspěvcích. Jedná se o strach z dospívání a separace od 

rodiny (MF Dnes 2004, Literární noviny 2005, Cosmopolitan 2005, pppinfo.cz 

cit. 10.12.2005), strach z tloušťky a z jídla (pppinfo.cz cit. 10.12.2005), vliv stresu 

(změny prostředí, rozvod rodičů, problémy ve škole, ztráta blízké osoby) 

(Literární noviny 2005, deníky Bohemia a Moravia 2004, 

<www.martin.hajny.cz>), nevyřešená vnitřní traumata (Cosmopolitan 2004), 

deprese (deníky Bohemia a Moravia 2005), touha být štíhlá (Deníky Bohemia a 

Moravia 2005). (17 výpovědí) 

příklady výpovědí: 1 když se tu projevuje vliv genetické dispozice, problémy s 
potravou mohou také souviset se stresem ve škole, s depresemi a dokonce se 
ztrátou blízkého člověka nebo přítele. Poslední studie zdůrazňuje hlavně 
psychologické příčiny (Deníky Bohemia 9.1.2005). Pacientky také často 
vykazují známky strachu z dospíváni, z odchodu z rodiny. Dcery bývají silně 
fixovány na své rodiče, touží se osamostatnit, ale z nějakého důvodu jim to 
nejde (MF Dnes 1.9.2005, auior: lva Sládková). Mentální bulimie je s největší 
pravděpodobností důsledkem nevyřešeného vnitřního traumatu (Cosmopolitan 
25.8.2004). Často se mentální anorexie také objeví po nějakém stresovém 
vlivu, jako například změny prostředí nebo po rozvodu rodičů. Někdy jako 
kdyby ty dívky nechtěly dospět (Literární noviny 16/2005, autor: Magdalena 
Černá s.6). Nejčastějším důvodem mentální anorexie je touha být štíhlá 
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(Domažlický deník 18.6.2005). Anorektické pacientky se léčí těžko, protože se 
za touto vážnou nemocí skrývá strach dospět a stát se ženou. Navíc se jedná o 
těžkou fobii z přijímání potravy (Cosmopolitan 20.10.2005). Smrt rodiče již 
byla zmíněna jako rizikový či spouštěcí faktor. Zvláště smrt rodiče v dospívání 
může představovat míru stresu a prožitek ztráty, který dokáže vyvolat 
neadekvátní kompenzující chování [<martin.hajny.net> cit. 16.12.2005]. 

5.1.1.1.2 Nespokojenost s tělem 

Kromě deníku Právo byly výpovědi z této podkategorie publikovány ve 

všech sledovaných denících. Příspěvky zveřejňovaly nejčastěji údaje o počtu žen 

nespokojených se svým tělem. Celkem 11 výpovědí. 

příklady vypovědí: Mladé ženy usilují o dokonalost v očích ostatních, hlavně 
rodičů s velmi vysokými požadavky (Domažlický deník 18.6.2005). Studie z 
posledních let dokládají, že tělesná nespokojenost u žen je běžná už od osmi let 
věku. Tomu odpovídají i výsledky průzkumu mezi žáky osmých a devátých tříd, 
kde 60 procent dotázaných dívek uvedlo, že nejsou spokojeny se svým tělem, a 
více než 30 procent přiznalo, že se ve strachu z tloušťky omezuje v jídle 
(Hospodářské noviny 8.1.2004, autor: F.D.Krch). Až 80 procent dospívajících 
dívek není spokojeno se svým vzhledem, skoro 70 procent dívek by si přálo 
zhubnout, nějakou dietu již někdy drželo zhruba 60 procent děvčat kolem 12 let 
(Moravskoslezský deník 13.12. 2004). K poruše vnímání těla přispívá vnitřní 
nespokojenost a orientace na vzhled. Určitá nespokojenost s vzhledem je 
normální, záleží na míře nespokojenosti [<www.pppinfo.cz>, 
<www.doktorka.cz> cit.10.12.2005]. Nespokojenost s vlastním tělem mohou 
přispívat k rozvoji anorexie či bulimie, a dietování u dětí [<www.pppinfo.cz> 
cit. 10.12.2005]. 

5.1.1.1.3 Poruchy tělesného schématu, body image 

Výpovědi zaměřené na poruchy tělesného schématu, jako jsou poruchy 

realistického vnímání těla a narušený body image, byly zveřejněny pouze 

v denících Bohemia a Moravia 2004, v MF Dnes 2005 a v Literárních novinách 

2005.Celkem 5 výpovědí. 

příklady vypovědí: U nemocných anorexií se klasicky vyskytuje strach z 
tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle. Anorektičtí pacienti nedokáží 
vnímat své tělo realisticky. Dívky nevnímají, jak moc jsou vyhublé. Samy si 
připadají tlusté, ale ženy v jejich okolí, které váží třeba o 40kg více, jim přijdou 
štíhlé (Literární noviny 16/2005, autor: M. Černá, s. 6). Je to onemocnění, 
protože osoba nezvládá kontrolu nad realitou, není kritická ke stavu, ve kterém 
se nachází. I když však mají váhu normální, vidí se v zrcadle jako tlusté 
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(Domažlický deník 18.6.2005). Pacientka s MA vnímá sebe samu jako příliš 
tlustou i přes svou vyhublost [<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. Většinou se 
ženy vnímají tlustší, než skutečně jsou [<www.portál. cz> cit.10.12.2005]. 

5.1.1.1.4 Specifické osobnostní charakteristiky a povahové rysy 

Jako možnou predispozici k vzniku a rozvoji PPP uvažuje několik autorů 

zaměření osobnosti a určité specifické osobnostní rysy (4 výpovědi). Osoby, které 

onemocněly PPP byly podle průzkumů provedených v centrech pro pomoc a 

léčbu PPP perfekcionistické, měly komplikovaný vztah k sobě a velmi jim 

záleželo na mínění okolí. Některé prameny hovoří i o vyšší inteligenci osob 

s PPP. 

příklady výpovědí: Mnohé dívky, které mají sklon k tomuto onemocnění, jsou 
nadprůměrně inteligentní a z vyšších sociálních vrstev. Jejich výrazným 
povahovým rysem bývá perfekcionismus: pokud se k něčemu odhodlají, jsou 
ochotny překročit mnohé meze (Literární noviny 16/2005, autor: M. Černá, s. 
6). Mladé ženy usilují o dokonalost v očích ostatních, hlavně rodičů s velmi 
vysokými požadavky (Domažlický deník 18.6.2005). Výzkumy dokládají, že 
poruchy příjmu potravy často vznikají u dívek, které trpí pocity méněcennosti a 
mají komplikovaný vztah k sobě. Tyto osobnostní rysy se mohou podílet na 
jednom z často se vyskytujících motivů pro hubnutí. Dívky bývají přesvědčené, 
že nejsou dost dobré, jsou extrémně závislé na hodnocení okolí. (MF Dnes, 
1.9.2005, autor: I. Sládková). Nevstupují (myšleno dívky s ženy s PPP) do 
otevřené komunikace a důvěrných vztahů. Narcistické rysy charakteristické 
snahou o soběstačnost, o vlastní regulaci zdrojů radosti tvoří ochranný krunýř 
před ohrožujícím světem plně prožívaných vztahů. Uzavřenost a afektivní 
plochost mnohých pacientek vypovídá o ohrožení, které v kontaktu s ostatními 
prožívají [<martin. hajný. net> cit. 16.12.2005]. 

5.1.1.2 Maladaptivní chování, zejména jídelní 

Výpovědi o neadaptivním chování, které může vést k vzniku a rozvoji PPP, 

publikovaly v příspěvcích pouze týdeníky a časopisy (34 výpovědí). Nejčastěji 

byly výpovědi orientovány na : 

5.1.1.2.1 Dietní chování 

Dietní chování, respektive typy a škodlivost diet se vyskytovaly 

v příspěvcích velmi často (30 výpovědí)(Elle 2004, Harpeřs Bazaar 2004, Týden 

2004, Zdraví 2004 a 2005, <www.pppinfo.cz>) 
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příklady vypovědí: Evropský průzkum ukázal, že 90% žen a 50% mužů 
vyzkoušelo alespoň jednou dietu (Týden 23.2.2004). Diety mohou přispívat 
k rozvoji anorexie a dietování u dětí [<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. 
Šestnáctiletá dívka, která držela 8 dní Atkinsonovu dietu, zemřela na selhání^ 
srdce (Zdraví 1/2004, roč.51, s.54-55). Výživová nevyváženost znamená velké 
zdravotní riziko. Nedostatek cukrů může zpomalit mozkovou činnost (Zdraví 
1/2004, roč.51). Dieta: Existují ale i další důvody, proč se podobným dietám 
(pozn. jako je vysokoproteinová dieta ) vyhnout nebo je alespoň nedržet příliš 
dlouho: zatěžují játra, která musí zpracovávat přebytek bílkovin, zvyšují riziko 
onemocnění osteoporózou, protože neobsahují dostatek vápníku, a rozhodně 
budete postrádat tolik důležitou vlákninu. Nízkotučná dieta člověka nemůže 
plně uspokojit, a je proto dost těžké dodržovat ji dlouhodobě. Kromě toho mějte 
na paměti, že některé druhy vitaminů jsou rozpustné jen v tuku (Harper 's 
Bazaar 6/2004). Diety jsou jednou z vážných příčin zvyšujícího se výskytu 
poruch příjmu potravy [<www.pppinfo.cz>,< www.lekarna.cz> cit. 
10.12.2005]. 

5.1.1.2.2 Využívání různých metod a přípravků na hubnutí 

příklady výpovědí: V českých lékárnách se prodalo ze rok 2003 milion kusů 
přípravků na hubnutí (Týden 23.2.2004). 

5.1.1.2.3 Narušené jídelní postoje a způsoby kontroly hmotnosti 

Výpovědi z této kategorie byly uvedeny například v Literárních novinách 

(Literární noviny 2005). Jen jediný příspěvek popisující rady, jak napravit 

nesprávné jídelní chování, byl zveřejněn v časopise Cosmogirl 2005. 

příklady výpovědí: K udržení nebo snížení tělesné hmotnosti užívají (ženy) 
mnoho prostředků. Nej častější jsou to vyprovokované zvracení, užívání laxativ, 
anorektik a diuretik, nadměrné cvičení. Narušené jídelní postoje a ohrožující 
způsoby kontroly tělesné hmotnosti a příjmu potravy jsou v ČR markantní u 7 
až 11 procent dívek a mladých žen. (Literární noviny 16/2005, autor: M. 
Černá, s. 6). Nevyplatí se vynechávat jídla! Při pravidelném stravování si tvé 
tělo nebude tvořit zásoby na horší časy ve formě tuku, zrychlí se metabolismus. 
Pokud předržíš hlad, zbytečně se pak přejíš vším, na co přijdeš". Dieta je 
individuální záležitostí. Pokud máš super rychlý metabolismus či nízký tlak, 
určitě se netrap (Cosmogirl 18.11.2005). 
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5.1.1.3 Vliv rodiny 

Příspěvky autorů, které referovaly o vlivu rodiny jako etiologickém činiteli na 

vznik a rozvoj PPP (25 výpovědí), uváděli zejména problematický vztah dcery 

s matkou (9 výpovědí), dysfunkce rodiny i rodičů, nevhodné návyky a jídelní 

zvyklosti v rodině i nevhodný typ výchovy. 

příklady vypovědí: V této souvislosti pak odborníci především upozorňují na 
vztah matky a dcery. Matky, které drží diety a v podstatě normálně nejedí, své 
potomky učí přijímat špatné modely (Hospodářské noviny 2.12.2004, autor: M. 
Grosmanová). Rodinné problémy, často konkrétně vztah k matce, bývají 
uváděnou příčinou problémů. Matka vypadá tak, jak dcera nikdy vypadat 
nechce, nebo naopak neustále drží diety a dcera ji začne napodobovat (MF 
Dnes 1.9.2005, autor: I. Sladká). Matky pacientek bývají perfekcionistické, 
mají na své dcery vysoké nároky, máloco ocení. Rodiny pacientek bývají 
nadměrně ochraňující, bez dostatečné schopnosti vyjadřovat emoce. Právě 
takové rodinné zázemí se pak stává podhoubím pro pocity méněcennosti i 
rozvinutí nemoci (MF Dnes 9.1.2005, autor: I.Sladká). Je-li matka příliš 
přísná, může dcera naopak na protest přestat jíst (Elle 7/2004). Intenzivní 
nenávist vůči tělu se rozvíjí kvůli vysoce patologickému vztahu s matkou 
[martin.hajny.net cit 16.12.2005]. Dysfunkce partnerského vztahu rodičů-
neuspořádanost, nejasnost hranic a rozdělení rolí [<martin. hajný. net> 
cit.16.12.2005]. Manipulace s jídlem se stává náhradním způsobem řešení 
problémů v rodině [<www.pppinfo.cz>cit. 10.12.2005]. V pozadí případů 
těchto pacientek (pozn. Pacientek s PPP) se objevuje množství rodičovských 
dysfunkcí včetně vytváření role tzv. rodičovského dítěte, fyzického a sexuálního 
zneužívání, opuštění, stejně jako široké spektrum vztahových konstelací, které 
nenabízejí jednoznačné zobecnění [<martin.hajny.net> cit.16.12.2005]. 

5-1-1.4 Vliv sdělovacích prostředků, médií 

Negativní vliv sdělovacích prostředků vidí většina autorů příspěvků 

v prezentaci extrémně štíhlých žen, zdůrazňování důležitosti krásy těla a spojování 

štíhlosti s úspěšností v životě, propagaci nevhodných návyků apod. (19 výpovědí). 

příklady výpovědí: Na ženu moderní doby je vyvíjen vysoký tlak, a to nejen 
vzhledem ke skloubení profesní kariéry a rodinného života, ale i v neustálé a 
nekritické oslavě fyzické krásy a štíhlosti v médiích (Literární noviny 16/2005, 
autor: M. Černá, s. 6). Tlak módního průmyslu je zřejmě hlavní příčinou touhy 
po hubenosti (Hospodářské noviny 2.12.2004, autor: M. Grosmanová). 
Nejvíce alarmující je to, že se svým tělem jsou nespokojené malé děti, již 
sedmi- a osmileté holčičky mají pocit, že jejich tělo nevyhovuje normám 
společnosti (Hospodářské noviny 2.12.2004, autor: H.Papežová). 
Prezentovaná krása je přitom z hlediska vývoje nenormální, přinejmenším 
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nezdravá. Prezentace extrémně štíhlých žen v médiích má negativní vliv na 
dospívající dívky. Může u nich vyvolat nejistotu, nespokojenost se svým tělem a 
patologické dietní chování (Hospodářské noviny 2.12.2004, autor: M. 
Grosmanová) Vzhled modelek a módní fotky vás inspirují ke zdokonalování 
postavy (Harper's Bazaar 8/2004). Chorobné nechutenství bývá dáváno za 
vinu kultu vyzáblých modelek (říká se jim lízátka), civilizačnímu stresu nebo 
diktátu dokonalosti (Story 19/2005). Jednou z možných příčin vzniku 
onemocnění poruchami příjmu potravy jsou společenské a sociální faktory. Tím 
se myslí například všudypřítomná ikona vyhublé modelky, nekonečné série 
návodů v magazínech na to, jak rychle a účinně zhubnout, nereálný kult 
štíhlosti až vyzáblosti, která je pro čtyři z pěti žen zdraví škodlivá (Literární 
noviny 16/2005, autor: M. Černá, s. 6). Prezentace modelů anorektického 
vzhledu ovlivňuje vnímání vlastního těla mladých žen a dívek. Celosvětový 
trend štíhlosti, má na svědomí stále větší množství lidí, trpících psychickými 
PPP [<www.pppinfo.cz>, < www.doktorka.cz> cit.10.12.2005]. 

5.1.1.5 Společenské vlivy obecné 

Mezi společenské vlivy je možno zařadit společenské normy a přesvědčení, 

tělesný ideál, který je přijímán většinovou společností, měnící se kulty a také tlak 

společnosti na vzhled (9 výpovědí). 

příklady výpovědí: Jádro problému může být v rychle se měnící kultuře a jejích 
ideálech. Naše kultura nás neustále nutí nadměrně se kontrolovat, a to v 
mnoha oblastech včetně fyzického vzhledu (Literární noviny 16/2005, autor: M. 
Černá, s. 6). Neoddiskutovatelný negativní vliv na tyto skutečnosti mají média. 
Televizní seriály a reklamy i atraktivní časopisy jsou doslova plné vědeckých 
informací o zázračných dietách a přípravcích na hubnutí a především 
adolescentům, kteří jsou ve svých nejistotách nej ovlivnitelnější, se tak dostává 
do povědomí falešná představa, že pouze krásní a především štíhlí lidé mohou 
být úspěšní a obdivovaní (Moravskoslezský deník 13.12.2004). Hodnocení, 
vnímání toho, co je krásné je vedené společenskými normami 
[<www.pppinfo.cz>, <www.doktorka.cz> cit.10.12.2005]. Problémy ( pozn. 
myšleny problémy s PPP) mohou souviset s tlakem okolí (Elle, 8/2005). 

5.1.2 Klinické projevy či důsledky poruch příjmu potravy 

Druhým nejmedializovanějším tématem byly klinické projevy či důsledky 

poruch příjmu potravy (100 výpovědí - 18,9%). Autoři příspěvků se ve 

sledovaném období nejvíce zaměřovali na výpovědi, které jsem roztřídila do 

následujících skupin: 
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5.1.2.1 Psychické projevy a důsledky poruch příjmu potravy 

Témata, která byla ve sledovaném období nejčastěji zmiňována (43 výpovědí): 

Osobnostní charakteristiky a povahové rysy osob s PPP (př.:nízké sebevědomí, 

perfekcionismus a cílevědomost; narcistické rysy, uzavřenost a afektivní plochost; 

chybění otevřené komunikace a důvěrných vztahů); narušení vnímání těla či jeho 

podnětů (porucha vnímání těla a jeho rozměrů, chybění realistického pohledu na 

vlastní tělo, poruchy tělesného schématu, zkreslené vnímání vnitřních stimulů); 

deprese; úzkosti a strachy z tloušťky, strach z pocitů; narušené sebehodnocení; 

nespokojenost s vlastním tělem; únava, podrážděnost a nespavost; riziko sebevražd 

200x vyšší než u běžné populace; hysterie, neurotičnost s sklon ke lhaní; 

uzavřenost a vyhýbání se přátelům; pocit nepřijetí okolím; riziko zneužívání léků a 

psychoaktivních látek, u bulimie problém se sebekontrolou a nezdrženlivost. Pozn. 

Data seřazena sestupně dle četností výskytu. 

příklady výpovědí: U nemocných anorexií se klasicky vyskytuje strach z 
tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle. Anorektičtí pacienti nedokáží 
vnímat své tělo realisticky. Mají tendenci přeceňovat to, co je předmětem jejich 
strachu - tloušťku, a naopak podceňovat to, co není v souladu s jejich 
přesvědčením - vyhublost, změny nálady a chování. Dívky nevnímají, jak moc 
jsou vyhublé. Samy si připadají tlusté, ale ženy v jejich okolí, které váží třeba o 
40kg více, jim přijdou štíhlé. (Literární noviny 16/2005, autor: M. Černá, s. 6). 
Nevstupují (myšleny dívky a ženy s PPP) do otevřené komunikace a důvěrných 
vztahů. Narcistické rysy charakteristické snahou o soběstačnost, o vlastní 
regulaci zdrojů radosti tvoří ochranný krunýř před ohrožujícím světem plně 
prožívaných vztahů. Uzavřenost a afektivní plochost mnohých pacientek 
vypovídá o ohrožení, které v kontaktu s ostatními prožívají. Dívky nevědomě 
přisuzují vztahům a skutečným lidem velmi charakteristické rysy a motivy. Tyto 
předpokládané vlastnosti odpovídají jejich vnitřní vztahové mapě - mentální 
reprezentaci světa, která pak organizuje jejich vztahy s reálnými druhými 
(martin.hajny.net cit. 16.12.2005). Vnímání vnitřních stimulů je zkresleno 
[<www.pppinfo.cz> cit.10.12.2005]. Člověk se díky této nemoci začne vidět 
jinak než se viděl dřív a než ho vidí ostatní [<www.portál.cz> cit. 10.12.2005]. 
U PPP se vyskytuje strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle 
(Lidové noviny 7.12. 2004). Nejvíce alarmující je to, že se svým tělem jsou 
nespokojené malé děti, již sedmi- a osmileté holčičky mají pocit, že jejich tělo 
nevyhovuje normám společnosti, popisuje situaci Hana Papežová 
(Hospodářské noviny 2.12.2004, autor: M.Grosmanová). Velmi často dochází 
i k dalším psychickým změnám, jako je hysterie, neuróza, lhaní (Hospodářské 
noviny 2.12.2005, autor. M.Grosmanová). Například mentální bulimie totiž 
kráčí ruku v ruce s depresemi a úzkostí (Cosmopolitan 25.8.2004). 
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5.1.2.2 Somatické projevy a důsledky poruch příjmu potravy 

Somatické projevy byly druhou nejčetnější skupinou v kategorii klinické 

projevy a důsledky PPP (38 výpovědí). Nejčastěji se autoři v příspěvcích věnovaly 

následujícím projevům: 

Chybění menstruace či její nepravidelnost; osteoporóza; srdeční arytmie; opoždění 

či zabrzdění pubertálních projevů; kažení zubů, padání vlasů a zhoršení pleti; 

rozvrat metabolismu či narušení rovnováhy tělesných tekutin; odchylky ve 

vylučování hormonů; potíže s otěhotnění m a donošením plodu u žen a neplodnost 

u mužů; přejídání zvracení a hladovky a jejich důsledky na zdraví; oslabení 

krevního oběhu a chudokrevnost; oslabení imunity; celkově větší unavitelnost a 

svalová slabost; kolapsové stavy; autokanibalismus- požírání vlastních orgánů 

z nedostatku bílkovin ve stravě. Data byla seřazena sestupně dle četností výskyt. 

příklady vypovědí: V důsledku dlouhodobého hladovění dochází u pacientů 
nemocných mentální anorexií k mnoha dalším poruchám. Lékařsky zjistitelné 
jsou například zvýšená hladina některých hormonů nebo odchylka ve 
vylučování inzulínu. U pacientů, u nichž je začátek onemocnění před pubertou, 
bývají pubertální projevy opožděny nebo dokonce zastaveny ((Literární noviny 
16/2005, autor: M. Černá, s. 6). Tato nemoc (MA) je hrozně zrádná v tom, že 
organismus se postupně adaptuje na nový (ne)stravovací režim. Začne si 
potřebné bílkoviny brát z vnitřních orgánů a pacientky si požírají vlastní 
orgány. Říkáme tomu autokanibalismus. To doprovází stavy zimomřivosti, 
kolapsové stavy, ztráta menstruace, osteoporóza apod. (Literární noviny 
16/2005, autor: M. Černá, s. 6). Nemocní jsou velmi nerozhodní, rozrušení, 
nedokáží se na nic soustředit. Často se objevují doprovodné příznaky nemoci -
chlad končetin, zpomalený srdeční rytmus a hlavně endokrinní poruchy. Ženám 
se ztrácí menstruace, muži jsou neplodní (Rokycanský deník 21.7.2005). Dívka 
s chronickou anorexií má potíže s trávením, vypadávají jí vlasy, už po roce jí 
hrozí odvápnční kostí. Bývá porušen menstruační cyklus. Pokud vůbec 
otěhotní, má problémy s tím, jak těhotenství donosit, říká docentka Hana 
Papežová (MFDnes 21.6.2005, autor: L.Ondřichová). 

5.1.2.3 Projevy chování 

Z této kategorie referovala média nejčastěji o následujících výpovědích: 

5.1.2.3.1 Manipulativní zacházení s jídlem 
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Do této kategorie jsem zařadila kompenzační techniky, jako je zvracení a 

projímání, odmítání společného jídla, techniky vedoucí k zhubnutí, mezi které 

patří dietování (zejména důsledky diet a hladovění na jídelní chování) a zvýšená 

aktivita s nadměrným cvičením, avšak i další doprovodné projevy chování, které 

představuje vymýšlení a zapírání v oblasti jídelního chování a poruchy ve 

vztazích spojené se specifickým potravním chováním. 

příklady výpovědí: Jen část bulimiček se po přejídání vyprazdňuje zvracením 
(Cosmopolitan 25.8.2004). Tyto ženy chtějí zhubnout a využívají například 
cvičení, které je nutkavého charakteru (není radostí, ale 
povinností)(Hospodářské noviny, 2.12.2004, autor: M.Grosmanová). První 
známky onemocnění: Dívka pije hodně kávy a dietních nápojů. Hubne a začíná 
své tělesné proporce skrývat ve volném oblečení. Začíná být velmi aktivní, 
hodně chodí a běhá, přestává se dívat na televizi, učí se a stále cvičí. Může 
chodit často zvracet (Právo, 25.10.2005, autor: J.Nerocková). K udržení nebo 
snížení tělesné hmotnosti užívají mnoho prostředků. Nejčastější jsou to 
vyprovokované zvracení, užívání laxativ, anorektik a diuretik, nadměrné 
cvičení. Narušené jídelní postoje a způsoby kontroly hmotnosti se vyskytují u 7-
11% dívek a mladých žen (Literární noviny, 2005, roč.16, s. 6, autor: 
M. Černá). Nejčastěji se lidé pokoušejí hubnout pomocí přísných diet 
[<www.pppinfo. cz>, <www.lekarna. cz> cit. 10.12.2005]. U PPP jsou typické 
manipulace s jídlem [<www.pppinfo.cz>, <www.doktorka.cz> cit. 
10.12.2005]. 

5.1.2.4 Doprovodné projevy poruch příjmu potravy 

Do této kategorie jsem zařadila sebevražedné chování, které pravděpodobně 

není přímým důsledkem poruch příjmu potravy, ale spíše následkem rozvoje 

deprese u některých pacientů. 

příklady výpovědí: Riziko sebevražd je u osob s poruchami příjmu potravy 
200x vyšší než u běžné populace (MF Dnes, 8.8.2003, L.Červenková). Vysoký 
výskyt sebevražedného jednání je u osob s PPP (MF Dnes 1.9.2005, autor: 
I. Sládková). Situaci ještě víc zhoršuje zneužívání léků a návykových látek i 
další psychiatrické diagnózy (Právo 25.10.2005, autor: J.Nerocková). 

5.1.3 Léčba poruch příjmu potravy 

Dalším z často medializovaných témat v sledovaném období byla 

problematika léčby PPP (60 výpovědí-11%). Přičemž nejvíce prostoru bylo tomuto 
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tématu věnováno na internetových portálech a v týdenících a časopisech. Pro 

začnou rozmanitost výpovědí zaměřených na oblast léčby PPP, jsem zahrnula 

výpovědi do následujících podskupin zahrnujících obecné charakteristiky léčby 

PPP a jednotlivé terapie PPP. 

5.1.3.1 Obecné charakteristiky léčby poruch příjmu potravy 

Většina z 23 výpovědí v příspěvcích informovala o postupech či využitých 

metodách při léčbě PPP, o komplexnosti léčebných metod a o náročnosti léčby. 

příklady výpovědí: Mentální anorexie i bulimie. stejně jako každá jiná nemoc, 
potřebují přiměřené léčení (jak psychoterapeutické, tak medikamentózni) a 
motivovaného pacienta (Moravskoslezský deník, 13.12.2005). Léčba patří do 
rukou odborníků - dietologů, psychologů, psychiatrů, internistů i gynekologů 
(Literární noviny, 35/2004). Hospitalizace pacientce mechanicky zachrání 
život, ale často se používá především k získání času pro terapeutickou léčbu 
(Cosmopolitan, 20.10.2005). Čím déle porucha trvá, tím je menší šance na 
vyléčení a vyšší riziko nezvratného poškození organismu (Cosmopolitan, 
20.10.2005). Vhodná je léčba založená na multifaktoriálním pojetí této poruchy 
[<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. Léčba se neobejde bez změny jídelních 
návyků a s nimi souvisejících postojů a chování [<www.pppinfo.cz> cit. 
10.12.2005]. 

5.1.3.2 Terapie poruch příjmu potravy 

V kategorii léčby se vyskytovalo nejvíce příspěvků zaměřených na jednotlivé 

typy terapií a jejich metody (celkem 37 výpovědí). Autoři popisovaly jednotlivé 

druhy terapií: psychoterapie (individuální terapie, rodinná terapie, kognitivně-

behaviorální terapie, arteterapie), farmakoterapie i jednotlivé terapeutické techniky, 

které se při léčbě PPP využívají: psychoedukace, skupinová práce různého 

zaměření, autogenní trénink, relaxační cvičení, léčebná tělesná výchova, pracovní 

terapie apod. 

příklady výpovědí: Při léčbě pacientek je třeba zejména snížit zájem o tělesnou 
hmotnost a následně i zmírnit systém redukčních diet. identifikovat problémy v 
mezilidských vztazích, které vedly k rozvoji a udržování patologických 
stravovacích návyků. V druhé fázi se uzavírá terapeutická smlouva o práci na 
těchto problémech, musí se zaměřit na změnu postoje vůči vlastnímu vzhledu a 
tělesné hmotnosti. Během léčby je také třeba u pacientky napravit její negativní 
sebepojetí. Lékař musí pacientku přesvědčit o tom, že její problémy s jídlem 
nespočívají v opakovaném nekontrolovaném přejídání. Vyzve ji, aby si vedla 
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záznamy o stravování a svých pocitech při jídle (jestli měla chuť zvracet, vzít si 
projímadlo, měla pocit, že jíst neměla apod.). Lékař pak během analýzy 
doporučí pacientce náhradní formy chování (Literární noviny, 16/2005). 
Farmakoterapií (tedy výhradně jen prášky) se vyléčí pouhých osmnáct procent 
bulimiček. Prášky se při léčení poruch příjmu potravy sice používají, ale pouze 
jako doplněk léčby (Cosmopolitan, 25.8.2004). Jako doplněk psychosociální 
léčby bývají užívány nejrůznější léky. U pacientek s afektivními projevy jsou 
častá antidepresiva (Literární noviny, 16/2005). Při léčbě se využívá 
kognitivně-behaviorální terapie, změny postojů k jídlu a návyků spojených s 
jídlem. Zvláště u dětí je pak třeba pracovat s rodinou, u starších se řeší i 
problémy ve vztazích [<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. Práce s tělem u 
pacientek s PPP je tedy zaměřena na čtyři specifické cíle: a) znovuvytvoření 
realistického pohledu na sebe sama a přijetí vlastního těla (identita), b) 
prožívání radosti z vlastního těla, c) omezení anorektické hyper aktivity, d) 
rozvoj sociálních dovedností [<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. Na tělo 
orientovaná terapie / práce s tělem / se zaměřuje na tělesné prožitky explicitně 
- ne pouze na verbální rovině. Páce s pacientkami je inspirovaná 
psychoterapeutickým směrem somatické psychoterapie - biosyntézou, která 
zahrnuje tři hlavní terapeutické procesy - uzemnění / grounding /, centrování / 
centering / a facing [<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. U psychoterapie se 
většinou jenom povídá a u arteterapie se tvoří a k tomu se povídá. U 
arteterapie se pracuje s problémy, na které společně přijdeme a na ně 
vymyslíme téma k tvoření. Při malování se v něm něco děje, něco prožívá a 
zablokované emoce se mohou uvolnit [<www.portal.cz> cit. 10.12.2005]. 

5.1.4 Obecné pojednání o charakteru poruch příjmu potravy 

Obecným charakteristikám PPP bylo věnováno ve sledovaném období celkem 

58 výpovědí, což odpovídá 11%. Autoři článků informovali o charakteristice PPP, 

mentální anorexie i bulimie a emočního přejídání. 

5.1.4.1 Charakteristika poruch příjmu potravy 

Autoři příspěvků se snažily charakterizovat PPP (27 výpovědí). Ve většině 

případů se nejednalo o komplexní definice, autoři příspěvků spíše informovaly o 

jednom z aspektů okruhu těchto psychogenních onemocnění. 

příklady vypovědí: Poruchy příjmu potravy jsou těsně spjaty a duševními 
onemocněními (Deník Bohemia 9.1.2005). Poruchy příjmu potravy, jako 
mentální anorexie a bulimie, totiž nejsou jen o jídle, ale také o sebepojetí. 
Proto je důležité narušit u nemocných jejich vnímání vlastního těla a ukázat 
jim, že jiní je mohou vidět zcela jinak (Deník Rovnost, 31.8.2004). Poruchy 
příjmu potravy jsou v poslední době často diskutovaným problémem, za nímž se 
skrývá celá řada okolností, představujících širokou škálu zdraví škodlivého 
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stravovacího chování (Moravskoslezský deník, 13.12.2004). Poruchy příjmu 
potravy jsou závažným problémem, který vyžaduje dlouhodobé řešení 
(Hospodářské noviny, 2.12.2004). Poruchy příjmu potravy jsou závažnější a 
zákeřnější než drogy, jde o nejčastější a nejzávažnější zdravotní potíže 
dospívajících dívek (Hospodářské noviny, 8.1.2004). Poruchy příjmu potravy, 
zejména mentální anorexie, zahrnují hlubší osobnostní problematiku, v níž 
stravovací chování je jen viditelným vrcholem ledovce (Cosmopolitan, 
25.8.2004). Poruchy příjmu potravy jsou podle literatury bio-psycho-sociálním 
onemocněním, to znamená, že nejde pouze o poruchu metabolizmu, 
individuálně psychickou či jen společensky podmíněnou [<www.doktorka.cz>, 
<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. 

5.1.4.2 Pojetí poruch příjmu potravy jakožto kontinuálního spektra 

Některé příspěvky v denících již zveřejnily současné představy odborníků, 

kteří považují PPP za kontinuální spektrum a ve své praxi nedodržují přísné 

odlišování jednotlivých forem tohoto psychogenního onemocnění. 

příklady vypovědí: Anorexie a bulimie jsou psychogenní poruchy příjmu 
potravy. Jedná se o dva póly jedné poruchy. Jde o nepřiměřenou snahu 
zabránit zvýšení hmotnosti tím, že dotyčný omezí příjem potravy a následně se 
pak záchvatovitě přejídá a zvrací (Moravskoslezský deník 11.5.2005). 
Anorexie a bulimie jsou psychogenní poruchy příjmu potravy. Jedná se o dvě 
strany téže mince: anorexie je snaha zabránit zvýšení hmotnosti omezením 
jídla, bulimie je pak následně záchvatovité přejídání se zvracením (Rovnost -
brněnský deník 16.5.2005). (PPP) Jde o okruh onemocnění, kam patří mentální 
anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a také 
přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem 
[<www.portal.cz> cit. 10.12.2005]. 

5.1.4.3 Charakteristika mentální anorexie 

příklady výpovědí: Mentální anorexie je typická omezováním potravy až do 
jejího úplného odmítání (Moravskoslezský deník 13.12.2004). (MA) 
Onemocnění, při němž se postižení snaží zhubnout pod hranici zdravé váhy a 
následně zabránit ztloustnutí, často jen domnělému. Pacientky odmítají jídlo, 
vyvolávají si zvracení, později se u nich skutečně může vyvinout nechutenství, 
někdy však vystřídané takřka nezvladatelnou chutí k jídlu (bulimií) 
(Hospodářské noviny, 2.12.2004). Mentální anorexie je porucha 
charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Nejde o 
nechutenství nebo oslabenou chuť k jídlu. Nechutenství se dostavuje až později, 
jako důsledek dlouhodobého hladovění (Literární noviny, 16/2005). U mentální 
anorexie se jedná o těžkou fóbii z přijímání potravy. Anorexie je vlastně 
závislost na hubnutí (Cosmopolitan, 20.10.2005). Mentální anorexie je 
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charakterizována omezováním příjmu potravy až po úplné odmítání jídla. 
Neléčená může přejít do chronického stadia, kdy nemocní konzumují jen 
minimum potravy udržující základní životní funkce 
[<stara.pauza.cz>,<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. 

5.1.4.4 Charakteristika mentální bulimie 

příklady výpovědí: Bulimie je charakteristická zvracením přijaté potravy 
(Moravskoslezský deník 13.12.2004). Nezvladatelná chuť k jídlu, "žravost" u 
mentální bulimie se střídá přejídání se silným puzením k jídlu. To je současně 
provázeno neadekvátní snahou zabránit ztloustnutí. Postižený například 
záměrně vyzvrací potravu, kterou snědl, nebo užívá projímadla, léky na 
odvodnění nebo na zhubnutí (Hospodářské noviny, 2.12.2004). Na rozdíl od 
anorektiček bulimičky vědí, že jejich počínání není v pořádku. Vidí, jak si svým 
přejídáním a zvracením ničí tělo i život, jenže při nejlepší vůli nedokážou 
přestat. Bulimie vzniká vědomě (Cosmopolitan, 20.10.2005). Bulimie se 
vyznačuje dvěma extrémními způsoby zacházení s jídlem - přehnaným 
přísunem kalorií (přejídáním) a následným úmyslně navozeným zvracením, 
jehož účelem je jídlo opět odstranit a zamezit tak vzniku nadváhy 
[<stara.pauza.cz>, <www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. 

5.1.4.5 Charakteristika emočního přejídání 

příklady výpovědí: Citové přejídání: za nezkrotnou nenásytností se mnohdy 
skrývá psychologický moment: jídlo odsunuje do pozadí nutnost řešit 
nevyřízené problémy (Marianne, 13.7.2005). Nej ohroženější jsou tedy 
pracovně hodně vytížení lidé, kteří bývají často vystaveni stresu (Marianne, 
13.7.2005). 

5.1.5 Skupiny ohrožené poruchami příjmu potravy 

Do kategorie Skupiny osob ohrožené PPP (30 výpovědí - 5,6%) byly zahrnuty 

výpovědi o rizikových skupinách osob dle věku, pohlaví, profesí a dalších 

dispozic. Nejčastěji zmiňovanou skupinou byly ženy (20 výpovědí) (ženy ve 

středním věku, dívky v období dospívání -13 až 25 let), druhou nejmedializovanější 

skupinou byly příslušníci profesí, ve kterých je kladen důraz na vzhled (ženské 

profese: modelky, baletky, tanečnice apod.), dále osoby s určitými povahovými 

rysy (impulzivita, emoční labilita, pocity méněcennosti), osoby týrané či jinak 

zneužívané a pocházející z disfunkčních rodin a homosexuální muži. 
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příklady výpovědí: Novou rizikovou skupinou jsou ženy středního věku. 
Zejména úspěšné ženy, od kterých se očekává, že budou dobře vypadat a jsou 
také více perfekcionistické. Chtějí zhubnout a nezestárnout. Jsou nespokojené 
se svým tělem (Hospodářské noviny, 12.12.2004). I když většina nemocných 
patří mezi dospívající, v poslední době se mezi ohroženými objevuje další velká 
skupina - ženy ve středním věku kolem čtyřiceti let, které se obtížně vyrovnávají 
s prvními projevy stárnutí (MF Dnes, 26.8.2004). Poruchy příjmu potravy 
často vznikají u dívek, které trpí pocity méněcennosti a mají komplikovaný 
vztah k sobě. Tyto osobnostní rysy se mohou podílet na jednom z často se 
vyskytujících motivů pro hubnutí (MF Dnes, 1.9.2005). Riziko vzniku PPP u 
profesí jako baletky, modelky, tanečnice a u jiných ženských profesí, pro které 
je dodržování štíhlosti významným faktorem. Na fyzický vzhled těchto žen bývá 
vyvíjen vysoký společenský tlak. Mezi muži, kteří jsou ohroženi poruchami 
příjmu potravy, je vysoké procento homosexuálů. (Literární noviny, 16/2005). 
Vurovná čísla hovoří zhruba o každé dvacáté dívce v rizikové populaci (13 až 
25 let) (Literární noviny, 35/2004). Náchylné jsou k ní (mentální bulimii) 
zejména impulzivní, emočně labilní ženy, kterým nečiní žádný problém ztropit 
scénu na počkání. Zvlášť ohroženy jsou ty, jež pocházejí z rodiny, ve které nic 
nefunguje tak, jak má, mají nějakou nepříjemnou zkušenost se svým tělem nebo 
byly dokonce sexuálně zneužívané (Cosmopolitan, 25.8.2004). 

5 - l -6 Prognóza poruch příjmu potravy 

Z kategorie léčba PPP jsem vydělila samostatnou kategorii prognóza (27 

výpovědí - 5,1%), pro častý výskyt výpovědí především ve vydávaných denících. 

Příspěvky v periodicích i na síti internet informovali pouze o procentech úmrtnosti 

osob s PPP, bez širšího pojednání o léčbě a její úspěšnosti, nejspíš se záměrem 

upozornit na závažnost PPP. 

příklady výpovědí: Jen asi třetina pacientů se vyléčí, šest procent umírá 
(Moravskoslezský deník, 13.12.2004). Vyléčit se daří 1/3 žen, další třetina 
vydrží žít s nemocí dlouhodobě, a 1/3 pacientek se potýká se závažnými 
zdravotními potížemi (Hospodářské noviny, 2.12.2004). Onemocnění 
v extrémních, ale ne vzácných případech končí úmrtím (Rovnost - brněnský 
deník, 16.5.2005). Zcela nereálné je očekávání, že nemoc zmizí během několika 
měsíců, bývají to spíše léta. Jak se onemocnění bude vyvíjet dál, se dá 
předpovědět až po uplynutí pěti let. Po této době se asi polovina uzdraví, 30 % 
zůstane vážně poznamenáno a 20 % si udrží podváhu a poruchy menstruace 
(Právo, 25.10.2005). Mentální anorexie končí u třetiny nemocných smrtí 
(Literární noviny 16/2005). Až 6% žen s anorexií navzdory léčbě umírá 
(Cosmopolitan, 25.8.2004). 40% osob s mentální bulimii se vyléčí, u dalších 
40% se potíže zmírní a 20% zůstane nevyléčeno (Cosmopolitan, 25.8.2004). 6 
%případů končí smrtí. 1/3 pacientů se dokáže zcela vyléčit 
[<www.pppinfo.cz>,< www.doktorka.cz> cit. 10.12.2005] 
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5.1.7 Občanská sdružení a odborná centra 

Nejčastěji medializovaným občanským sdružením pro pomoc osobám 

s poruchami příjmu potravy bylo ve sledovaném období o.s.Anabell, které 

poskytuje psychologické a výživové poradenství pro nemocné s poruchami příjmu 

potravy, organizuje svépomocnou terapeutickou skupinu pro postižené i jejich 

blízké, vede korespondenční kursy a pravidelně pořádá víkendová a týdenní 

soustředění. V článcích jednotlivých periodik byly uvedeny informace o pobočkách 

sdružení, které jsou v současné době v Brně, Praze a Ostravě o náplni práce a 

kontaktních adresách a telefonních číslech. 

Další organizací zmíněnou v příspěvcích bylo Centrum péče o pacienty 

s poruchami příjmu potravy (dále jen CPPPP) při Psychiatrické klinice 1 .LF UK, 

které zahrnuje jednotku specializované péče, denní stacionář a specializovanou 

ambulantní péči. Program centra je založen na biopsychosociálním chápání 

onemocnění a zajišťuje komplexní přístup k léčbě. 

Časopis Zdraví, jako jediný z periodik, informoval veřejnost o dvou odborných 

centrech, které se zabývají péčí o obézní pacienty: Centrum pro diagnostiku a léčbu 

obezity a Centrum pro léčbu obezity ISCARE Praha. Všechny příspěvky zveřejnily 

alespoň některé telefonické kontakty a adresy elektronické pošty pro postižené 

osoby i jejich blízké. Do této kategorie jsem zahrnula i výrok zmiňující práci 

svépomocných skupin pro osoby s PPP (Hospodářské noviny, 2.12.2005). Ze všech 

zdrojů informací bylo nejvíce prostoru občanským sdružením a odborným centrům 

věnováno na síti Internet (13 výpovědí) především na portálech: 

<http://www.pppinfo.cz> a <http://www.doktorka.cz>. Celkový počet všech 

výpovědí u tohoto tématu byl 26 tj.4,9% z celku. 

příklady vypovědí: Sdružení Anabell, zřejmě jako jediné svého druhu pomáhá 
ženám s PPP. Pořádá pravidelné celoroční aktivity. Poprvé uspořádalo pro 
klientky týdenní soustředění. Náplní soustředění jsou přednášky a praktický 
nácvik technik ke zvládání situací v běžném životě. Cílem je naučit účastnice 
přijmou své tělo (Rovnost - Jihomoravský den, 31.8.2004). O.s. Anabell pořádá 
přednášky a terapeutické skupiny a prosazuje osvětu o poruchách příjmu 
potravy [<www.pppinfo.cz>,<www.doktorka.cz> cit. 10.12.2005]. Centrum 
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péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v pomáhá rozvoji léčebných metod 
v Česku a navazuje spolupráci se zahraničními klinikami 
[<www.pppinfo.cz>,< www.doktorka.cz> cit.10.2.2005]. 

5-1.8 Věk osob s poruch příjmu potravy 

Poslední skupinou výpovědí, která přesáhla hranici dvaceti výpovědí je 

kategorie věk osob s PPP (22 výpovědí - 4,2%). Nejčastěji uváděnou věkovou 

skupinou osob s poruchami příjmu potravy v příspěvcích byly dívky mezi 13 a 25 

lety v období puberty a adolescence (10 výpovědí). Nástup anorexie je podle 

zveřejněných údajů nejčastěji s příchodem puberty (12-13 let), bulimie přichází 

zpravidla o několik let později (okolo 15 let). 

Mezi skupiny s celkovým počtem 6 výpovědí patřily ženy středního věku, které 

se potýkají s počátkem stárnutí a dívky mladší deseti let. Výjimkou však nebyly 

ani dívky mladší 8 let, které byly nespokojené se svým tělesným vzhledem a 

využívaly pro jeho formování diet a jiného maladaptivního chování, které 

v některých případech vyústilo v onemocnění mentální anorexií. 

Většina autorů zveřejněných příspěvků varuje před stále se snižujícím věkem 

nemocných především rodiče, kteří věnují jídelnímu chování svých potomků málo 

pozornosti. 

příklady vypovědí: Věk postižených se v posledních letech snižuje. Poruchami 
trpí i devítileté děti (Deníky Bohemia, 9.1.2005). Tyto vážné civilizační choroby 
postihují dospívající dívky a mladé ženy i chlapce a ženy kolem čtyřicítky a 
nezřídka i děti (Moravskoslezský deník, 13.12.2004). Na celém světě trpí těmito 
poruchami asi osm milionů lidí, většinou žen, nejčastěji věku mezi 15 a 24 lety 
(Moravskoslezský deník, 11.5.2005). Vznik nemoci se alarmujícím způsobem 
rozšiřuje do nižších věkových skupin, jako jsou děti od osmi let a méně, a 
častěji vzniká i ve středním věku (Ústecký deník, 11.10.2005). Novou rizikovou 
skupinou jsou ženy středního věku, zejména úspěšné ženy, od kterých se 
očekává, že budou dobře vypadat a jsou také více perfekcionistické. Chtějí 
zhubnout a nezestárnout. Jsou nespokojené se svým tělem (Hospodářské 
noviny, 2.12.2004). Mentální anorexie začíná nejčastěji u dívek ve věku třinácti 
až dvaceti let. Je ale možné setkat se s počátkem poruchy až po čtyřicátém roce 
věku (Literární noviny, 16/2005). Skupiny osob ohrožené PPP: Nejčastěji od 
13 do 18 let, pubertu a dospívání. Anorexie začíná trochu dříve od 12-13 let, s 
nástupem puberty. Bulimie později okolo 15 let, dřív většinou 
ne[<www.portál. cz> cit. 10.12.2005]. 
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5.1.9 Výskyt poruch příjmu potravy 

Kategorie výskytu poruch příjmu potravy je posledním z témat jež zahrnuje 

více než 4% všech výpovědí (21 výpovědí). Údaje o výskytu poruch příjmu 

potravy v populaci i sociálních vrstvách se v jednotlivých příspěvcích periodik 

téměř nelišily. 

příklady vypovědí: Výskyt poruch příjmu potravy v České republice je asi 6 % 
(Deník Bohemia, 9.1.2005). Anorexií či bulimií trpí asi šest procent populace, 
třetinu tvoří chronické stadium (Moravskoslezský deník, 13.12.2005). Odhady 
hovoří o tom, že v naší republice trpí nějakou formou této poruchy až každá 
třicátá dospívající dívka. Na celém světě trpí těmito poruchami asi osm milionů 
lidí, většinou žen, nejčastěji věku mezi 15 a 24 lety (Moravskoslezský deník, 
11.5.2005). Poruchami příjmu potravy trpí až 6% žen ve vyspělých zemích 
(Hospodářské noviny, 2.12.2004). Výskyt mentální anorexie v České republice 
je srovnatelný se zeměmi západní Evropy. V posledních desetiletích lze 
vysledovat vzrůstající tendenci počtu pacientů. Dřívější výzkumy prokazovaly, 
že poruchami příjmu potravy trpí spíše dívky ze středních a vyšších vrstev. 
Dnešní výzkumy ale již poukazují na to, že tyto poruchy se stále častěji 
vyskytují ve všech sociálních vrstvách, s poruchami příjmu potravy se můžeme 
setkat i mezi bezdomovci (Literární noviny, 16/2005). Bulimie postihuje dvě až 
tři procenta mladých žen (Cosmopolitan 25.8.2004). 

5.1.10 Sdělovací prostředky a poruch příjmu potravy 

Způsob jakým média a především reklamy prezentují problematiku poruch 

příjmu potravy a nezdravou štíhlost, jakožto ideál krásy, kritizují ze sledovaných 

periodik především deníky. Autoři příspěvků vystupují zejména proti propagaci 

nevhodných jídelních návyků a chorobné vyhublosti a prezentování anatomických 

anomálií jako běžných norem. Celkový počet výpovědí se rovnal 3,6%. 

Ostatní periodika se věnují spíše zveřejňování příběhů mediálně známých 

osobností, které se s poruchami příjmu potravy v minulosti potýkali, nebo jimi 

dosud podléhají. Mírou informovanosti čtenářů o problematice poruch příjmu 

potravy se autoři příspěvků nezaobírají. Jako ojedinělý a přínosný hodnotím odkaz 

J.Kulhánka na několik „seriózních" internetových stránek věnujících se poruchám 

příjmu potravy v rozhovoru s V.Vaškovou z nakladatelství Portál zveřejněném na 

internetovém portálu ^http://www.portal.cz>. 
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příklady výpovědí: Neoddiskutovatelný negativní vliv na tyto skutečnosti 
(myšleny poruchy příjmu potravy) mají média. Televizní seriály a reklamy i 
atraktivní časopisy jsou doslova plné " vědeckých" informací o zázračných 
dietách a přípravcích na hubnutí a především adolescentům, kteří jsou ve svých 
nejistotách nej ovlivnitelnější, se tak dostává do povědomí falešná představa, že 
pouze krásní a především štíhlí lidé mohou být úspěšní a obdivovaní 
(Moravskoslezský deník, 13.12.2004). Komerční reklama a sdělovací 
prostředky vzbuzují ve čtenářích představu, že své tělo mohou libovolně 
formovat. Hubenost některých modelek je někdy příčinou toho, proč si 
normálně vážící ženy připadají silné a redukční diety zaměňují za normální 
jídelní režim. Je to také důvod, proč dnes v mnoha západoevropských zemích a 
ve Spojených státech vzrůstá tlak na sdělovací prostředky a módní agentury, 
aby se spokojily se skutečně přirozenou ženskou krásou (Hospodářské noviny, 
8.1.2004). Ženám j sou předkládány obrázky často nerealistické a nedosažitelné 
dokonalosti [<www.pppinfo.cz> cit.10.12.2005]. 3/4 žen by podle průzkumu 
chtěly v reklamách vidět realističtěji vypadající modelky [<www.pppinfo.cz> 
cit. 10.12.2005]. 

5.1.11 Akce věnované problematice poruch příjmu potravy 

Jen v několika případech informovali periodika o právě chystané osvětové či 

informační akce (6 výpovědí - 1,1%). V denících Bohemia a Moravia byly 

zveřejněny příspěvky o Týdnu pro mentální anorexii a bulimii, který pořádalo 

o.s.Anabell a o festivalu Modré dny, který se konal v listopadu 2005 v Žďáru nad 

Sázavou a v jehož rámci byla pořádána debata o poruchách příjmu potravy. 

Mutace stejného deníků na Litoměřicku a Ústecku informovaly o výstavě fotografií 

zJIP Plzeňské nemocnice nazvané: Mentální anorexie a bulimie -dvě hluboké 

propasti. 

příklady výpovědí: Pořadatelé festivalu Modré dny připravili na zítřek besedu s 
autorkou knihy Skrz krk Janou Tomanovou. Hlavním tématem debaty bude 
dnes velmi aktuální problematika poruchy příjmu potravy - mentální anorexie 
a bulimie. Po besedě budou organizátoři promítat český film režisérky Eriky 
Hníkové Ženy pro měny (Noviny Žďárská- Vysočina, 9.11.2005). V květnu 2003 
se v Praze v prostorách Academia Medica Pragensis konala přednáška 
s mezinárodní účastí o poruchách příjmu potravy. Byl představen 
multimediální počítačový program, přinášející řadu informací a rad pro osoby 
s PPP [<www. pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. 
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5.1.12 Prevence poruch příjmu potravy 

Tématu prevence poruch příjmu potravy byly věnovány jen ojedinělé 

příspěvky (6 výpovědí - 1,1%). Periodika se věnovala převážně primární 

prevenci, v příspěvcích uváděla, jak poruchám příjmu potravy předcházet. 

V časopisech se objevily pouze dva výroky, jeden s univerzálními radami, jak 

nepodlehnout PPP, druhý zaměřený a prevenci emočního přejídání. 

Na internetovém portálu <http://www.pppinfo.cz> byly publikovány rady 

rodičům, jak v dítěti vybudovat optimální vztah k jídlu a naučit jej optimálnímu 

jídelnímu chování, které je vhodnou prevencí před vznikem a rozvojem 

psychogenních poruch příjmu potravy. 

Ve sledovaných denících byl publikován jediný výrok, ve kterém se hovořilo o 

důležitosti rozpoznat příznaky onemocnění, ale chyběly podrobnější údaje o 

příznacích, které je třeba rozpoznat. (Právo, 25.10.2005). 

Příklady výpovědí: Upravit jídelníček, sportovat. Mít rád své tělo, být realista, 
být motivovaný a změnit myšlení (Zdraví, 10/2004). Rady jak předcházet 
emočnímu přejídání: Zastavte se a přemýšlejte co zrovna cítíte. Uvažujte, jak 
můžete své emoce momentálně zvládnout jinak než jídlem. Když na nic 
nepřijdete, otálejte s jídlem aspoň pět až deset minut. Třeba vás mezitím přejde 
chuť (Marianne, 13.7.2005). Rady rodičům: Odměna a trest pomocí jídla by 
neměla být příliš častá. Měla by být důležitá jiná funkce jídla - společné 
stolování. Dítě by se nemělo nutit za každou cenu vše sníst, ale ani mu dávat 
sladkosti [<www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. 

5-1.13 Rady postiženým poruchami příjmu potravy a lidem v jejich okolí 

Rady postiženým, jak vyřešit své problémy byly publikovány v časopisech 

Zdraví a Cosmopolitan (6 výpovědí - 1,1%). Autoři doporučovaly v prvním kroku 

léčbu podvýživy a zdravotních obtíží, v druhém a třetím pochopení podstaty 

nemoci a změnu životního stylu (Cosmopolitan, 20.10.2005). Rady rodičům, 

jejichž dítě trpí PPP, byly zveřejněny v deníku Rovnost a Právo. V obou případech 

šlo o rady, jak k dítěti přistupovat a jakým způsobem ho podpořit při jeho boji 

s touto nemocí. 
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Příklady výpovědí: Jak přibrat u mentální anorexie? Důležitá je správná 
výživa, cvičení a změna životního stylu (Zdraví 3/2004).První krok k uzdravení: 
Když anorektička seznámí se svou tajnou hladovkou okolí (Cosmopolitan 
20.10.2005). Rady rodičům: nezlehčovat, nedramatizovat, nasměrovat 
postiženého na odborné pracoviště (Rovnost deník Brněnska, 31.8.2004). 
Nechat ho dospět, a zároveň mu pomoci bojovat (Právo, 25.10.2005). Rady 
rodičům: Odměna a trest pomocí jídla by neměla být příliš častá. Měla by být 
důležitá jiná funkce jídla - společné stolování. Dítě by se nemělo nutit za 
každou cenu vše sníst, ale ani mu dávat sladkosti [<www.pppinfo.cz> cit. 
10.12.2005]. 

5-1.14 Pohlaví osob s poruchami příjmu potravy 

Ve zprávách periodik o pohlaví osob s PPP došlo k všeobecné shodě. Pouze 

týdeníky a časopisy se této oblasti nevěnovaly. Většina listů publikovala poznatky 

podpořené výzkumy, o převažujícím počtu postižných žen nad počtem mužů. I 

procentuální odhady poměru nemocných žen a mužů se až na jednu výjimku 

(<www.idnes.cz>) téměř nelišily. Celkem 6 výpovědí tj.1,1%. 

Příklady výpovědí: U chlapců a mužů se tyto poruchy objevují v poměru k 
dívkám jedna ku deseti (Moravskoslezský deník, 11.5.2005). Ženy bývají tímto 
psychickým onemocněním postiženy desetkrát častěji než muži (Ústecký deník, 
11.10.2005). Na 30 dívek připadá 1 chlapec (ve světě 10:1) [<www.idnes.cz. 
cit.10.12.2005]. Na 12 dívek a žen připadá 1 muž [<www.pppinfo.cz> cit. 
10.12.2005]. Jeden muž z deseti pacientů [<www.portal.cz> cit. 10.12.2005]. 

5.1.15 Literatura věnovaná poruchám příjmu potravy 

V ojedinělých případech byly v pramenech doporučovány knihy věnující se 

poruchám příjmu potravy určené pro nemocné či jejich blízké okolí (6 výpovědí -

1,1%). Některé z regionálních podob deníků Bohemia a Moravia zveřejnily knihu o 

dietách a publikaci pro rodiče: Diety při onemocnění mentální anorexií a mentální 

bulimií, autor: Dagmar Benešová (Moravskoslezský deník 13.12.2004), Manuál 

pro rodiče (Deník Rovnost 31.8.2004). V časopise Cosmopolitan byla doporučena 

kniha: O poruchách příjmu potravy, autoři: Rachel Kranzová a Michael Maloney 

(Cosmopolitan 20.10.2005). 

Nakladatelství Portál zveřejnilo na svých webových stranách základní knihy 

zaměřené na problematiku PPP, které publikovaly: Mentální anorexie (Portál 
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2002), Z deníku bulimičky (Portál 2003), Základy arteterapie (Portál 2002), Hry s 

hudbou a techniky muzikoterapie (Portál 1998), Na emoce srozumem (Portál 

2003), Jak zvládat stres (Portál 2001), SOS nadváha (Portál 2001). Na 

internetových stranách byla doporučena kniha Petra Vomastka: Z deníku 

anorektika (Houška 2000) a příručka F.D.Krcha: Bulimie - Jak bojovat 

s přejídáním (Grada 2003) [<http://stara.pauza.cz>, <http://www.pppinfo.cz> cit. 

10.12.2006]. 

5-1.16 Informovanost veřejnosti o poruchách příjmu potravy 

O pravděpodobné informovanosti veřejnosti v problematice PPP psaly deníky, 

týdeníky a časopisy (5 výpovědí - 0,9%). Většina příspěvků se zdůrazňovala 

potřebu dobré orientovanosti veřejnosti v problematice PPP. 

Příklady vypovědí: Již v roce 1987 vyhlásila Světová zdravotnická organizace 
poruchy příjmu potravy za jeden z prioritních problémů světové populace, 
kterému je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Informace o PPP 
<www.anabell.cz> nebo <www.pppinfo.cz> (Literární noviny 35/2004). 
Informace o svépomoci <www.pppinfo.cz> (Cosmopolitan 20.10.2005). O 
mentální anorexii a mentální bulimii se traduje mnoho předsudků a omylů. 
Nedostatečná informovanost veřejnosti je problémem (Deník Rovnost 
31.8.2004). Pro všechny, kteří se potýkají s psychickými obtížemi či 
diskriminací, nebo pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o duševních chorobách, 
funguje adresa <www.stopstigma.cz> (Lidové noviny, 7.12.2004). 
Poradna MUDr.J.Čimického - <http://members.xcoom.com/cze/cimicky.htm>, 
Virtuální psychologická poradna na síti World Wide Web 
<http://members. tripod. com/psychoporadna/index. htm>l 
[<http://www.pppinfo.cz> cit. 10.12.2005]. 

5-1.17 Příběhy osob s poruchami příjmu potravy 

V několika periodicích byly zveřejněny případové studie či krátké příběhy 

osob, kteří trpěly některou z forem poruch příjmu potravy i několik let (4 výpovědi 

- 0,8%). V časopise určeném pro ženy byla publikována případová studie dívky 

s mentální bulimii a příběh studentky, která vyprávěla o svém boji s anorexii 

(Cosmopolitan 20.10.2005)(Cosmopolitan 25.8.2004). Na portálu 

<http://www.pppinfo.cz> byla zveřejněna krátká kasuistická studie dívky 

s poruchami příjmu potravy. 
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5.1.18 Vliv poruch příjmu potravy na okolí jedince 

O možném vlivu nemocného PPP na příbuzné a známé uvažovala ve svých 

příspěvcích v deníku Právo J. Nerocková (3 výpovědi - 0,6%). 

příklady výpovědí: Soužití s nemocným člověkem je velmi těžké. Okolí se zdá 
chování anorektiků nepřiměřené, sobecké a provokativní. Teprve odborník jim 
je vysvětlí a upozorní na to, že je to projev neštěstí a stresu (Právo 20.10.2005, 
J. Nerocková). 

5.1.19 Diagnostika poruch příjmu potravy 

Na diagnostiku poruch příjmu potravy se ve svém příspěvku zaměřila jediná 

autorka J.Sladká-Ševčíková, které kromě diagnostických typů dle Diagnostického a 

statistického manuálu (DSM-IV.), popsala také všechny diagnózy v oblasti PPP a 

diagnostická kritéria ve shodě s Mezinárodní klasifikací nemocí (MKN-10) 

(Literární noviny 35/2004). 
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5.2 Přehledné shrnutí analýzy výpovědí v tabulkách a grafech 

5.2.1 Soubor vypovědí uspořádaných dle kontextových jednotek 

Tabulka č.l: Četnost výskytu výpovědí dle kategorií v jednotlivých médiích za období 
1/2004-11/2005 

počet výpovědí 

Jednotky - nadřazené kategorie deníky týdeníky a časopisy Internet celkem % 

1. příčiny vzniku PPP 41 46 37 124 23,4% 

2. klinické projevy či důsledky PPP 39 13 48 100 18,8% 

3. léčba PPP 11 16 33 60 11,3% 

4. obecná charakteristika PPP 33 13 12 58 10,9% 

5. skupiny ohrožené PPP 22 6 2 30 5,6% 

6. prognóza 19 3 5 27 5,1% 

7. občanská sdružení a centra 10 3 13 26 4,9% 

8. věk osob s PPP 13 5 4 22 4,1% 

9. výskyt PPP 11 5 5 21 4,0% 

10. sdělovací prostředky 9 4 6 19 3,6% 

11. akce zaměřené na PPP 4 0 2 6 1,1% 

12.prevence 1 2 3 6 1,1% 

13. rady osobám s PPP 2 4 0 6 1,1% 

14. pohlaví osob s PPP 4 0 2 6 1,1% 

15. zveřejněná literatura 2 1 3 6 1,1% 

16. informovanost veřejnosti o PPF 2 3 0 5 0,9% 

17. příběhy osob s PPP 1 2 1 4 0,8% 

18. vliv PPP na okolí jedince 2 0 1 3 0,6% 

19. diagnostika PPP 0 2 0 2 0,4% 

celkem 226 128 177 531 100,0% 
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Graf č.l: Výskyt nej četnějších kategorií dle zdrojového pramene. Četnost ostatních 
kategorií viz v Grafu č.2.2 v přílohách. 

0 10 20 30 40 50 60 

počet výpcvědl 

Nejčetnější témata dle jednotlivých pramenů dat 

10. sděkvaáprostřecty 
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4. obecná charakteristika FFP 
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2 Mirické praje/y FFP 

1. příčiny vzniku FFP 

• tternet 

I týdeníky a časopisy 

• deníky 

Jak je patrné z přehledu i výše uvedené tabulky a grafu, převažovaly ve sledovaném 

období v neodborných periodicích obecné údaje o problematice psychogenních poruch 

příjmu potravy. Převážná část rozsáhlejších článků seznamovala veřejnost se základními 

medicínskými charakteristikami psychogenních poruch příjmu potravy jakožto jednotném 

fenoménu (autoři příspěvků psaly převážně o výskytu, etiologii, klinickém obrazu, 

zdravotních a psychických důsledcích a léčbě PPP) a zmenší části publikovala texty 

věnované jednotlivým nosologickým jednotkám. 

Další skupina příspěvků představovala aktivity některých z center pomoci a 

občanských sdruženích poskytujících péči a podporu pacientům s PPP, nebo podávala 

zprávy o chystaných přednáškách výstavách a podobných společenských akcích. 

V médiích se objevovaly také příspěvky přibližující životní příběhy pacientů s PPP a osob 

ohrožených některou z forem onemocnění, na jejichž příkladě byly popsány konkrétní 

problémy a možné dopady PPP na nemocného i jeho okolí. 

Z hlediska zaměření mé práce mne zajímaly také články věnované diskusím nad 

vlivem sdělovacích prostředků, reklamy a módních trendů na rozšíření poruch příjmu 
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potravy v populaci. Větší část skupiny redaktorů (především deníků) sice vystupuje ve 

svých příspěvcích proti propagaci nevhodných jídelních návyků a chorobné vyhublosti i 

prezentování anatomických anomálií jako běžných norem, ale již neuvažuje o úrovni a 

míře informovanosti veřejnosti ani se nezamýšlí nad možnostmi, jak nastalou situaci 

změnit. 

Podrobnější analýze mediálního obrazu poruch příjmu potravy se věnuji v rámci 

kapitoly 5.4 Kritické zhodnocení mediálního obrazu psychogenních poruch příjmu potravy 

a hledání řešení nedostatečné informovanosti veřejnosti. 

5.2.2 Soubor článků a výpovědí uspořádaných dle mediálních zdrojů 

Graf č.2: Četnost článků věnovaných PPP v periodicích za období 1/2004-11/20055 

Počet článků věnovaných PPP v jednotlivých periodicích 

I I 

periodika 

• Madá Fronta Cnes 
• Zdraví 
• Hospodářské noviny 
• Literární noviny 
• Cosmapolitan 
• IVbravskoslezský deník 
• Harper's Bazaar 
• Révo 
• Ceník Bohéma 
• RDkycanský deník 
• Marianne 
• Rovnost-Brněnský denk 
• Deník Rovnost -Jihomoravský den 
• Domažlický deník 
• Lidové noviny 
• Týden 
• Ústecký denik 
• Ble 
• Story 
• Denk Litoměřicka 
• Noviny Žďárska-Vysočina 
• Reflex 
• COsmogirl 

5 Deníky Bohemia a Moravia (Deník Bohemia, Deník Litoměřicka, Deník Rovnost - Jihomoravský den, 
Domažlický deník, Moravskoslezský deník, Noviny Žďárská - Vysočina, Rokycanský deník, Rovnost -
Brněnský deník, Ústecký deník), které vydává Vltava-Labe-Press, a.s. publikovali v sledovaném období 
celkem 10 článků věnovaných problematice poruch příjmu potravy. 
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Tabulka č.2: Četnost výskytu elektronických dokumentů na stranách World Wide Web 
sítě Internet dostupných ke dni 16.12.2005 

strana WWW počet dokumentů 
WWW.DDPinfO.cz 19 
WWW.DOrtál.CZ 1 
m a r t i n . h a i n v . n e t 1 
celkem 21 

Zvýše uvedených tabulek a grafu (a Tabulky č.2.1 v přílohách) je patrné, že 

nejvíce článků věnovaných PPP publikovala na svých stranách Mladá Fronta Dnes, která 

zastává mezi deníky druhé místo v počtu čtenářů (první místo náleží deníku Blesk). 

V regionálních mutacích Deníků Bohemia a Moravia vyšlo vdaném období celkem 10 

článků, které obsahovaly více méně shodné informace. 

Mezi týdeníky a časopisy s delší periodicitou byl nejplodnějším časopis Zdraví 

s pěti články, přičemž každý ze zbylých týdeníků a měsíčníků zveřejnil pouze jeden či dva 

příspěvky. Z vybraných internetových stran mají prvenství v počtu příspěvků strany 

Svépomocné asociace psychogenních PPP (<http://www.pppinfo.cz>), které od jejich 

vzniku četlo téměř půl milionu návštěvníků. 

Četnosti výskytu výpovědí o poruchách příjmu potravy dle jednotlivých témat a 

mediálních zdrojů viz v Grafech č.2.2 až č.2.5 v přílohách. 

5.2.3 Údaje o mediálních zdrojích 

Podle údajů mediální skupiny Mofra, která uskutečnila v roce 2005 Media projekt 

zaměřený na průzkum čtenářů některých periodik denního tisku, je nejčtenějším deníkem 

Blesk, jehož čtenářská obec čitá více než 1.544 tisíc osob denně, na druhém místě stojí 

regionální deníky (Deníky Bohemia, Deníky Moravia a deník Šíp) s 1.322 tisíci čtenářů, 

poté následuje deník Mladá Fronta Dnes s 1.174 tisíci čtenáři za den a dále následují 

v sestupném pořadí deníky Právo, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Od roku 2004 

vzrostl meziročně počet čtenářů u deníku Hospodářské noviny o celých 60%, čtenářská 

obec deníku Mladá Fronta Dnes se zmenšila o 7% a deník Právo četlo v roce 2005 o 12% 
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méně čtenářů než v roce předešlém. Podrobné údaje o počtu prodaných výtisků 

jednotlivých deníků ve sledovaném období jsou uvedeny v Tabulce č. 3 

Mezi pravidelnými čtenáři Mladé Fronty Dnes je ve srovnání s celou populací 

zastoupeno více než 82% osob v produktivním věku mezi 20-59 lety. Lidové noviny čte 

celkem 54% ekonomicky aktivních čtenářů (Media projekt, Mofra s.r.o., 2005). 

Mezi týdeníky a časopisy s delší periodicitou figurují na prvních místech v počtu 

prodaných výtisků měsíčníky a týdeníky určené převážně ženám, jako je Marianne, Story, 

Cosmopolitan a Elle a společenské týdeníky Reflex a Týden, jejichž náklad ve sledovaném 

období 2004-2005 činil více než 100 tisíc prodaných kusů.6 Přesné údaje o počtu vydaných 

výtisků a počtu čtenářů viz v Tabulce č.2.6 v přílohách. 

Graf č.3 : Množství vydaných kusů výtisků vybraných deníků za rok 2005 a údaje o 
věkové struktuře čtenářských obcí. Zdroj: Mofra s.r.o., Media projekt 2005. 

Údaje o čtenářské obci vybraných deníků 
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6 Údaje o počtu vydaných výtisků Literárních novin a časopisu Zdraví mi nebyly vydavateli poskytnuty. 
7 Mezi regionální deníky patří Deníky Bohemia a Moravia a deník Šíp, jejichž čtenářská obec zastupuje 29% 
všech čtenářů periodik. Čtenáři těchto deníků představují celkem 15 % populace ve věku 1 2 - 7 9 let, údaje o 
počtu ekonomicky aktivních čtenářů nebyly ve studii provedené v roce 2005 zveřejněny (Media Projekt, 
ABC ČR, 2005). 

• počet čtenářů v produktivním 
\ěku v tisících 

• počet vydaných kusů vtisících 
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Tabulka č.3: Průměrný náklad vybraných tištěných periodik vkusech za období 2004 až 
2005 v České republice. Zdroj: Audit Bureau of Circulation České republiky 
(ABC ČR) 2005 in <http://www.abccr.cz> [cit. 28.6.2006]. 

průměrný prodaný náklad v kusech 

2004 2005 2004-2005 

Titul deníky 
Deníky Moravia - souhrn 156476 146755 303231 

Jihomoravské DM 45281 42515 87796 

Severomoravské a slezské DM 53777 50137 103914 

Středomoravské a východomoravské DM 39920 37325 77245 

Vysočina DM 17499 16778 34277 

Deníky Bohemia souhrn 276113 256874 532987 

Severočeské DB 49737 37325 87062 

Středočeské DB a Večerník Praha 67300 58001 125301 

Východočeské DB 55803 53526 109329 

Západočeské DB 59204 56538 115742 

Jihočeské DB 44069 42430 86499 

Hospodářské noviny 66764 63476 130240 

Lidové noviny 72272 69884 142156 

Mladá fronta DNES 308486 299889 608375 

Právo 180537 170583 351120 

Titul týdeníky a časopisy 

Reflex 54855 56605 111460 

Story 72678 59431 132109 

Týden 53462 54573 108035 

Elle 62143 44529 106672 

Marianne 74273 62523 136796 

Cosmogirl 27959 22790 50749 

Cosmopolitan 60137 52536 112673 

Harper's Bazaar 40370 39041 79411 
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Internetové strany <http://www.pppinfo.cz> byly založeny v dubnu 2004 ve 

spolupráci se Svépomocnou asociací psychogenních poruch příjmu potravy s odbornou 

garancí MUDr. Hany Papežové a PhDr. Jana Kulhánka. Návštěvnost webových stran 

dosahuje za 50 měsíců jejich existence hodnoty 450 000 osob. Strany poskytují informace 

zaměřené na popis jednotlivých syndromů poruch příjmu potravy, články od odborníků i 

publicistů, seznam krizových center a linek důvěry a kontakty na odborníky a zdravotnická 

zařízení. Součástí stránek je také B MI (Bod y Mass Index) kalkulátor a test poruch příjmu 

potravy vytvořený pro tyto stránky, který využilo více než 10 000 návštěvníků. 

Webové strany <http://martin.hajny.net>, které jsou osobními stranami 

psychoterapeuta a lektora PhDr. Martina Hajného, jsou funkční od června roku 2003 a růst 

jejich návštěvnost i je poměrně rovnoměrný (návštěvnost stran ke dni 5.6.2006 byla 23400 

čtenářů). M.Hajný informuje čtenáře o službách, které poskytuje, zveřejňuje své autorské 

elektronické dokumenty věnující se problematice PPP a uvádí odkaz na vlastní strany o 

anorexii a bulimii. 

Oficiální internetové strany nakladatelství Portál <http://www.portal.cz> obsahují 

informace o vydávaných knihách a časopisech (Psychologie Dnes apod.) a zveřejňují 

recenze knih a rozhovory s jejich autory. Údaje o jejich návštěvnosti mi nebyly sděleny. 

Tabulka č.4: Návštěvnost stran WWW sítě Internet ke dni 5.6.2006 

adresy webových stran datum vzniku počet návštěvníků 

<httD://www.DDDÍnfo.cz> duben roku 2004 450 000 osob 
<httD://martin.hamv.net> červen roku 2003 23 400 osob 

<http://www.Dortal.cz> údaj nezjištěn údaj nezjištěn 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že denní tisk i různé typy časopisů s delší 

periodicitou každoročně oslovují velkou část české populace a mají tedy možnost výrazně 

ovlivnit znalosti a názory čtenářů v různých oblastech, o kterých referují. Potenciální 

čtenář, který četl některé z periodik ve sledovaném období mohl pravděpodobně získat 

základní informace o podstatě i podrobnějších medicínských charakteristikách 

psychogenních poruch příjmu potravy. 
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5.3 Formální zhodnocení obsahu příspěvků dle jednotlivých mediálních 

zdrojů 

Tabulka č.5: Poměr podložených výpovědí /příspěvků/ a výpovědí zavádějících (výpovědi 
zkreslující problematiku PPP, nadhodnocující či podhodnocující závažnost 
těchto onemocnění).8 

Mediální zdroj počet výpovědí výpovědí zavác ějící 

z n p 
Deníky 

Deníky Bohemia a Moravia 77 1 1 0 
Hospodářské noviny 50 1 1 0 
Lidové noviny 6 1 0 0 
Mladá Fronta Dnes 74 1 0 0 
Právo 19 0 0 0 

Týdeníky a časopisy 
Elle 4 0 0 0 
Marianne 9 0 0 0 
Reflex 2 0 0 0 
Story 4 0 0 0 
Týden 6 0 0 0 
Zdraví 15 0 0 0 
Literární noviny 43 0 0 0 
Cosmopolitan 35 0 0 0 
Cosmogirl 1 0 0 0 
Harper's Bazaar 9 0 0 1 

WWW strany Internetu 
www.pppinfo.cz 138 0 0 0 
www. portál.cz 23 0 0 0 
www.martin.hajny.net 16 0 0 0 

celkem 531 4 2 1 

Vysvětlivky: 

z - výpovědi zkreslující problematiku PPP 
n - výpovědi nadhodnocující závažnost PPP 
p - výpovědi podhodnocující závažnost PPP 

8 Prezentace a hodnocení zavádějících výpovědí v jednotlivých zdrojích informací je zaznamenáno v níže 
uvedeném textu. 
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1.1.1.1 Deníky 

Jak vyplývá z předchozích kapitol tohoto textu, příspěvky věnované poruchám 

příjmu potravy v denním tisku měly velmi obdobný charakter a až na výjimky nepřinášely 

nové a objevné poznatky, ale pouze citovaly texty monografií či výroky odborných autorit. 

Tomu rovněž odpovídá obsah článků, který je z celých 90% zaměřen na medicínský popis, 

který zahrnuje vymezení, etiologii, komorbiditu, a léčbu psychogenních poruch příjmu 

potravy. 

Pokud budeme zvažovat podloženost a faktickou stránku zveřejněných výroků, 

dospějeme k překvapivému závěru, že deníky publikovaly ze všech sledovaných 

mediálních zdrojů zdaleka nejvíce zavádějících výpovědí, které zkreslovaly obraz poruch 

příjmu potravy a byly častěji psány se záměrem šokovat a varovat veřejnost před tímto 

problémem. V další části textu se proto věnuji rozboru obsahu i těchto zkreslujících výroků 

u jednotlivých deníků. 

V denících Bohemia a Moravia byly ve sledovaném období zveřejněny převážně 

faktické informace o poruchách příjmu potravy. Autoři ve svých výrocích zdůrazňovali 

především závažnost tohoto psychogenního onemocnění a problém stále výraznějšího 

snižování věku pacientů a informovaly o akcích pro veřejnost zaměřených na problematiku 

poruch příjmu potravy vdaném regionu a o občanském sdružení Anabell, poskytující 

podporu osobám s poruchami příjmu potravy a lidem z jejich blízkého okolí. Také jako 

jediné ze všech periodik propagovaly osvětové akce a literaturu určenou jak osobám, které 

se s onemocněním potýkají, tak jejich blízkým. 

Překvapivý byl pro mne fakt, že v žádné z regionálních podob deníků nebyly 

diskutovány vlivy rodinného prostředí a sdělovacích prostředků na nespokojenost 

s vlastním tělem žen a mladých dívek a rozvoj příznaků poruch příjmu potravy. 

V příspěvcích jsem také postrádala alespoň základní popis důsledků poruch příjmu potravy 

na psychiku a vztah postižených osob. Tyto údaje by mohly rodičům postižené osoby 

usnadnit rozpoznání prvních náznaků rozvoje onemocnění a pomoci se zamyslet nad 

možnými nevhodnými jídelními návyky a přístupem celé rodiny k jídlu. 
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Ve dvou článcích deníků Moravia a Bohemia byly do určité míry nadhodnocené a 

emočně negativně zabarvené výpovědi, které měly pravděpodobně za cíl zdůraznit 

závažnost onemocnění a přilákat pozornost čtenáře. Tomu odpovídá název jednoho 

z článků: Dejte si pozor, protože anorexie je dost běžná (Rokycanský deník 21.7.2005). I výrok 

autora druhého z emočně zabarvených článků: Anorektičky z jednotky intenzivní péče šokují. Vznik 

nemoci se alarmujícím způsobem rozšiřuje do nižších věkových skupin, jako jsou děti od osmi let a méně, a 

častěji vzniká i ve středním věku (Ústecký deník 11.10.2005, autor: Top). 

V textu mnoha příspěvků Hospodářských novin byl zdůrazňován vliv prezentace 

nenormální štíhlosti a propagace anorektických postav v médiích na vznik a rozvoj 

patologického jídelního chování u dívek a mladých žen. Také články v tomto periodiku 

často upozorňovaly na stále se snižující věk osob, které jsou nespokojené s vlastním tělem 

a u kterých vzrůstá riziko, že poruchami příjmu potravy (dále jen PPP) onemocní. 

Z obsahové analýzy článků je zřejmé, že autoři využili při jejich tvorbě možnosti 

konzultací s odborníky zabývajících se péčí o osoby s PPP (př.: doc.MUDr. H. Papežová 

působící na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha). 

Autor článku: Mladé dívky stále podléhají nesmyslnému ideálu krásy (Hospodářské 

noviny 8.1.2004, autor: F.D.Krch) PhDr.F.D.Krch, působící na Psychiatrické klinice VFN, 

je jedním z předních odborníků na léčbu poruch příjmu potravy v České republice. I přes 

předpoklad o dobré informovanosti autorů o dané problematice jsem u dvou příspěvků 

narazila na výroky, které poněkud zkreslovaly závažnost PPP. Paradoxem je, že pod 

jedním z problematických výroků je podepsán právě F.D.Krch: Poruchy příjmu potravy jsou 

závažnější a zákeřnější než drogy, jde o nejčastější a nejzávažnější zdravotní potíže dospívajících dívek 

(Hospodářské noviny 8.1.2004, autor: F.D.Krch). Výše uvedený výrok je silně citově 

zabarvený a proto bude pravděpodobně v potencionálním čtenáři vyvolávat převážně 

negativní reakce či dokonce zděšení. 

Obdobně zjednodušující údaje obsahují i výpovědi zaznamenané v dalším 

Z příspěvků Hospodářských novin: Touha po hubenosti může i zabíjet. Nejčastěji se to týká mladších 

dívek, které trpí anorexií. Velmi často dochází i k dalším psychickým změnám, jako je hysterie, neuróza, lhaní 

(Hospodářské noviny 2.12.2004, autor:M.Grosmanová). Domnívám se, že pokud již autoři 

pokládali za nutné čtenáře varovat před závažností poruch příjmu potravy a šokovat jejich 

důsledky, měly jejich příspěvky zahrnovat také informace podložené současnými 
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poznatky, aby si čtenář na jejich podkladě mohl vytvořit reálnou představu o této 

problematice. 

Příspěvky v deníku Lidové noviny ve sledovaném období stručně informovaly o 

poznatcích z okruhu psychogenních PPP a zveřejňovaly, jaké možnosti pomoci a péče 

mohou osoby trpící těmito poruchami využít (př.: o.s. Anabell, internetové poradenství, 

svépomocné skupiny apod.). Články obsahovaly převážně ověřené informace bez 

zkreslení, nadhodnocení či podhodnocení závažnosti problematiky PPP (Lidové noviny 

25.8.2005, 15.3.2005, 7.12.2004). 

Redaktoři deníku MF Dnes v sledovaném období informovaly rovněž o 

fundamentálních poznatcích o mentální anorexii a bulimii. Tento deník jako jediný ze 

všech citovaných periodik zveřejnil všeobecné mýty a polopravdy o mentální anorexii 

v kontrastu ke skutečným poznatkům o tomto psychogenním onemocnění. Dvě z autorek 

konzultovaly téma článků s odborníky na PPP (doc.MUDr. H. Papežová působící na 

Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha, MUDr.J.Kocourková z oddělení dětské 

psychiatrie FN Motol). Po obsahové stránce nemám k článkům výhrady, kromě jednoho 

případu částečného zjednodušení problematiky příčin vzniku a rozvoje PPP. 

Informace, které mohou být prospěšné, jak osobám, které se s onemocněním 

potýkají, tak jejich blízkým publikoval Deník Právo. Příspěvky zahrnovaly kromě 

obecných informací o poruchách příjmu potravy i konkrétní rady, jak rozpoznat první 

známky onemocnění mentální anorexii či bulimii. Autoři mimo jiné zveřejnili postupy, 

jakými způsoby osobu s poruchami příjmu potravy podporovat a kde hledat odbornou 

pomoc. Tento deník se svých stánkách snažil podívat na problematiku PPP z hlediska 

blízkého okolí jedince, který některou z forem onemocnění trpí. Součástí článku byl i 

seznam několika telefonních kontaktů na občanské sdružení Anabell a odborná centra 

(Právo 25.10.2005, autor: J.Nerocková). 
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1.1.1.2 Týdeníky a časopisy s delší periodicitou 

Do této skupiny zdrojů jsem zařadila společenské týdeníky, bulvární časopisy i 

magazín určené ženám a dospívajícím, tedy poměrně nesourodá periodika. Níže uvedený 

tisk měl však mnoho společného z hlediska obsahu a faktické správnosti zveřejněných 

informací věnovaných problematice poruch příjmu potravy a příbuzným problémům. 

S výjimkou jednoho článku v měsíčníku Harper's Bazaar, který bagatelizoval závažnost 

onemocnění a přímo nabádal čtenáře k inspiraci vyhublými módními vzory a článků 

bulvárního tisku, které se věnovaly celebritám a PPP, odpovídaly výroky autorů 

současným odborným poznatkům. 

Za další rozdíl příspěvků deníků oproti magazínům s delší periodicitou je možno 

považovat větší rozsáhlost příspěvků a jejich strukturování, ale také bližší kontakt s čtenáři 

(magazíny se často zaměřují na určitou populační skupinu, kterou cíleně oslovují - ženy, 

muži, dívky a adolescenti apod.) a publikování aktuálních a více konkrétních problémů v 

časopisech. 

Poměrně obsáhlé příspěvky věnované problematice byly zveřejněny v Literárních 

novinách. Články obsahovaly velmi podrobné a ověřené informace o PPP a neopomíjely 

poukázat na centra pomoci a sdružení pro pomoc osobám s PPP. J.Sladká-Ševčíková jako 

jediná ze všech autorů považovala za důležité přiblížit čtenářům podstatu diagnostiky a 

diagnostická kritéria jednotlivých syndromů poruch příjmu potravy dle MKN-10 a DSM-

IV. Tyto údaje zcela jistě nepatří k obecném znalostem, kterými by měla disponovat laická 

veřejnost, s jejich pomocí si však mohou informovaní rodiče ověřit, do jaké míry je 

poruchami příjmu potravy ohroženo jejich dítě. 

Multifaktoriální povaha poruch příjmu potravy byla zvažována pouze v jediném 

článku autorky M.Černé (Literární noviny 16/2005, autor: M.Černá). Příspěvky v ostatních 

periodicích problematiku etiologie poruch příjmu potravy značně redukovaly, když se 

zaměřovaly vždy na jeden, případně dva etiologické faktory, které považovaly za 

nejvýznamnější. Převážnou odbornou validitu údajů v příspěvcích připisuji faktu, že 

autorkou jednoho z nich byla předsedkyně o.s. Anabell J.Sladká-Ševčíková (viz Literární 

noviny 35/2004), která se problematice PPP intenzivně věnuje v oblasti teorie i praxe a 
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ostatní redaktoři požádaly o spolupráci odborníky zabývající se péčí o osoby s poruchami 

příjmu potravy (doktorku M.Navrátilovou a terapeutku M.Hamrovou z Poradny pro 

poruchy metabolismu a výživy FN v Brně). 

Články v týdenících Reflex a Story, přestože se jedná o typově odlišné magazíny 

zveřejnili příspěvky, které neměli za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o PPP, ale 

věnovali se pouze publicisticky přitažlivým tématům. Příspěvek věnovaný filmu Ženy 

(pro)měny v týdeníku Reflex se věnoval především vlivu médií respektive ženských 

časopisů na vytváření umělého kultu krásy (Reflex 47/2004, autor J.Potůček). Týdeník 

Story se oproti tomu zaměřil na bulvární informace o českých celebritách, které se s touto 

nemocí potýkaly či dosud potýkají (Story, 19/2005). 

O spojitosti rozvoje příznaků poruch příjmu potravy s problematikou nadváhy a 

hubnutí diskutoval autor článku v časopise Týden. Informoval o velkém procentu žen i 

mužů v České republice, kteří alespoň jedenkrát ze život vyzkoušeli nějakou dietu a o 

množství prodaných přípravků na hubnutí v České republice za rok 2003. Zveřejněné 

poměrně šokující údaje byly pravděpodobně napsány s motivem varovat veřejnost před 

nevhodným jídelním chováním (Týden, 23.2.2004). 

Měsíčník Cosmopolitan, který je určen především pro ženskou populaci, 

zveřejňoval v článku věnovaném problematice poruch příjmu potravy informace od 

MUDr. Zdeňka Rušavého z metabolické jednotky nemocnice v Plzni, a MUDr. Jana 

Kulhánka z Dětské psychiatrické kliniky v Motole. V rozporu s mým předpokladem, že 

tzv. ženské časopisy, propagující vyhublý ideál krásy a zdraví, budou spíše bagatelizovat 

závažnost poruch příjmu potravy, obsahují články tohoto periodika základní a nezkreslené 

údaje o poruchách příjmu potravy, o jejich léčbě (psychoterapie a konkrétní cesty vedoucí 

k uzdravení) a mortalitě pacientů trpících tímto onemocněním a přinášejí i nové objevy 

z oblasti farmakoterapie (Cosmopolitan, 25.8.2004). Obdobné typy článků publikovaly i 

další měsíčníky, které bychom zařadili mezi periodika určená pro ženy: Elle a Marianne, 

ale i časopis Cosmogirl, jehož cílovou skupinou jsou především mladé dívky. 
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Jiná situace nastala při analýze článků v časopise Harper's Bazaar. Ve sledovaném 

období zde byly zveřejněny dva články věnující se dietám a hubnutí a jejich vztahu ke 

zdraví a vlivu módních trendů a modelek na vzhled žen a dívek. Starší z příspěvků se 

věnoval jednotlivým typům diet a jejich možným negativním důsledkům na lidské zdraví 

(Harper's Bazaar, 6/2004), v druhém z příspěvků jsem zaznamenala první případ 

zveřejnění přesvědčení o jednostranně pozitivním vlivu módních fotek a modelek na 

tělesný vzhled: Vzhled modelek a módní fotky vás inspirují nejen k nákupu trendy oblečení, ale také ke 

zdokonalování postavy (Harper's Bazaar, 8/2004). Tuto výpověď hodnotím kriticky pro její 

jednostrannost i pro absenci výpovědi o možném vlivu módních ideálů a kultu hubených 

modelek na rozvíjející se nespokojenost dívek a žen s vlastním tělem a možný vznik a 

rozvoj maladaptivního jídelního chování se záměrem přiblížit tělesný vzhled štíhlému 

ideálu krásy.9 

Časopis Zdraví, který je zaměřen na zdraví, životní styl, výživu apod. splnil má 

očekávání a představy, jelikož publikoval především příspěvky věnované „dietování", 

způsobům redukce váhy a jejich úskalím a problematice nadváhy, ale také radám, jak řešit 

chorobné jídelní zvyklosti (především přejídání) a informacím o prevenci onemocnění 

z okruhu poruch příjmu potravy. Velmi slušná obsahová úroveň článků vypovídá 

pravděpodobně o tom, že většina publicistů požádala o rady odborníky na výživu a lékaře. 

1.1.1.3 Internetové strany World Wide Web a elektronické podoby periodik 

Informace o poruchách příjmu potravy dostupné v období 1/2004-11/2005 na 

vybraných stranách World Wide Web byly zveřejněny v celkem 20 příspěvcích. Celkem 

12 článků dostupných na stranách World Wide Web publikovali lékaři, psychologové a 

další odborníci na problematiku PPP, o čemž vypovídá také jejich obsahové zaměření.. 

Tyto příspěvky nezahrnovaly pouze obecné údaje, ale zaměřovaly se na konkrétní témata 

z okruhu PPP a přinášely informace o nových teoriích vzniku poruch příjmu potravy, 

rozboru projevů a aktuálních trendech v léčbě. 

9 Časopisy Cosmopolitan, Cosmogirl a Harper's Bazaar jsou vydávány nakladatelstvím Stratosféra. 
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B.Bechyňová spolu s P.Chudobovou zveřejnily elektronický dokument o 

možnostech využití na tělo orientované terapie u pacientek s PPP, která je inspirována 

psychoterapeutickým směrem somatické psychoterapie. V práci byly zveřejněny informace 

o zaměření terapeutického působení při práci s klienty i konkrétní techniky a jejich cíle 

[B.Bechyňová, P.Chudobová: Využití práce s tělem u pacientek s poruchami příjmu 

potravy in <http:// www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id, cit 10.12.2006>]. 

Poměrně rozsáhlý elektronický dokument nazvaný: Charakteristické rysy vztažnosti 

a emocionality u dívek a žen s poruchami příjmu potravy zveřejnil na svých webových 

stranách PhDr.M.Hajný. Autor popisuje vztahové konstelace v rodině a dysfunkce rodičů, 

které často stojí v pozadí případů těchto pacientek. Uvažuje nad vztahy jednotlivých členů 

rodiny k nemocné osobě, zejména se věnuje konstelacím, které vykazují určitou míru 

patologie. Pohled M.Hajného na PPP je ovlivněn psychoanalýzou Sigmunda Freuda, což 

je patrné kupříkladu na popisu Oidipovského komplexu ovlivňujícího vztah otce i matky 

k dospívající dceři a zdůrazňování matčiných komplexů, které mají za následek její 

neschopnost umožnit dceři separaci a individuaci [M.Hajný: Charakteristické rysy 

vztažnosti a emocionality u dívek a žen s poruchami příjmu potravy in 

<http://martin.hajny.net/text/12> , 2004, cit. 16.12.2006 ]. 

V elektronickém dokumentu F.D.Krcha jsou diskutovány všechny aktuální otázky a 

problémy týkající se mentální anorexie a bulimie. Příspěvek se věnuje tématům, která jsou 

podrobněji rozpracována v Krchových monografiích: Mentální anorexie, Bulimie-jak 

bojovat s přejídáním a Poruchy příjmu potravy. Autor zveřejňuje poznatky z oblasti 

epidemiologie, etiologie a Symptomatologie poruch příjmu potravy, které vychází převážně 

z výzkumů a studií, které spolu s kolegy uskutečnil [Krch, F.D.: Mentální anorexie a 

bulimie in < h t t p : / / v e s m i r . c t s . c u n i . c z / i n d e x . h t m > , <www.pppinfo.cz> cit 16.12.2006]. 

Celkem šest příspěvků J.Kulhánka, kteiý působí na dětské psychiatrické klinice FN 

Motol v Praze, bylo zveřejněno na portálech: <http://www.pppinfo.cz>, 

<http://www.doktorka.cz> či <http://www.portal.cz>. Elektronické dokumenty tohoto 

autora byly velice rozmanité, věnovaly se léčbě a terapiím PPP, prevenci PPP, poruchami 

vnímání těla a nespokojenosti s tělem, ale i pověrám o našem těle, které jsou zakořeněné 

v povědomí společnosti. Podle obsahů příspěvků, které neobsahovaly mnoho odborných 
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údajů a nových poznatků v oblasti psychologie a psychiatrie PPP se dá předpokládat, že si 

autor kladl za cíl informovat především laickou veřejnost. 

PhDr. I.Málková se ve svém jediném příspěvku na stranách WWW věnuje 

problematice diet, jelikož hubnutí pomocí diet je nejčastější užívaný způsob regulace 

hmotnosti. Autorka v zde hodnotí úskalí jednotlivých typů diet a jejich možné dopady na 

zdraví a psychiku (především emociální reakce). [Málková.1: Pozor na diety in 

<http://www.lekarna.cz>, <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> cit. 10.12.2006]. 

MUDr. Hana Papežová zveřejnila ve svém příspěvku podrobné informace o Centru 

péče o pacienty s poruchami příjmu potravy (dále jen CPPPP) při Psychiatrické klinice 

1 .LF.Univerzity Karlovy. Text obsahoval základní údaje o zaměření péče, režimu, 

využívaných terapeutických metodách. Tyto informace mohou být přínosné pro osoby, 

které poruchami příjmu potravy trpí i pro jejich blízké [Papežová, H: Centrum péče o 

pacienty s poruchami příjmu potravy in <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> cit. 

10.12.2006]. 

Další články zveřejněné na stranách WWW byly spojené s mediální pří odborníků 

na poruchy příjmu potravy (například H.Papežové a J.Kulhánka) a prezidenta soutěže Miss 

M.Zapletala. Tuto výměnu názorů odstartovala série otevřených dopisů, ve kterých byly 

odborníky kritizovány soutěže krásy, které propagují nezdravou štíhlost a jsou rizikové pro 

mladou generaci. Podotýkám, že dopisy byly značně emocionálně zabarvené [Papežová, 

H., Kulhánek.J.: Další otevřený dopis M.Zapletalovi - reakce na dopis ze dne 20.5., 

Zapletal, M.: Otevřený dopis Miloslava Zapletala MUDr. Haně Papežové a spol. cit. 

10.12.2006 <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id>]. 

V článku P.Chudobové a J.Kulhánka, který navazuje na výše uvedené dopisy, je 

vyjádřen názor autorů, že prezentace vyhublého vzhledu ovlivňuje vnímání vlastního těla 

dívek a mladých žen a nespokojenost s tělem je jednou z proměnných, které se podílejí na 

vzniku mentální anorexie [Chudobová, P, Kulhánek, J .-.Miss České republiky 2004 a BMI 

in <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> cit. 10.12.2006]. 

Další dokumenty zveřejněné na stranách <http://www.pppinfo.cz> mají stručně 

informační charakter. Jsou věnovány náplni práce o.s.Anabell, odborným přednáškám, 

popisu poruch příjmu potravy i případovým studiím dívek s mentální anorexií a bulimií. 
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5.4 Kritické zhodnocení mediálního obrazu psychogenních poruch 

příjmu potravy a hledání řešení nedostatečné informovanosti 

veřejnosti 

Pokud zaměřím pozornost na zaměření článků a konkrétní témata, které byla jejich 

náplní, dospěji k závěru, že ve všech publikovaných článcích ve sledovaném období 

převažovaly obecné a základní údaje zaměřené na o etiologii a klinické projevy poruch 

příjmu potravy, četné byly také výpovědi věnované skupinám osob ohrožených PPP, 

obecným charakteristikám a prognóze onemocnění. V periodicích i na síti Internet byly ve 

stejné míře publikovány údaje o jednotlivých syndromech, tedy mentální anorexii a 

mentální bulimii, nejčastěji však autoři článků informovali o poruchách příjmu potravy 

jakožto jednotném fenoménu. 

V souladu s převažujícím názorem autorů, referovaly články o nástupu poruch 

příjmu potravy mezi 13. a 25. rokem věku. (Nástup anorexie byl podle zveřejněných údajů 

nejčastěji s příchodem puberty -mezi 12.-13. rokem věku, nástup bulimie zpravidla o 

několik let později - okolo 15-ti let věku). Autoři článků také diskutovali o zvyšujícím se 

počtu nemocných PPP mladších 10-ti let a žen ve středním věku. Přestože byl ve většině 

článků zdůrazněn snižující se věk osob s rozvinutými poruchami příjmu, nebyla zde 

uvedena možná specifika tohoto onemocnění u dětí, která by mohla rodičům pomoci 

rozpoznat jeho první příznaky. 

V rámci klinického obrazu poruch příjmu potravy byly ve více než polovině 

případů uvedeny psychické projevy, jako jsou poruchy tělesného schématu, narušené 

vnímání těla, nespokojenost s tělem, deprese, strach z tloušťky a ztráty kontroly či 

uzavřenost a vyhýbání se okolí, před somatickými příznaky a dalšími charakteristikami, 

jako jsou například typické projevy v chování. Nižší frekvence medicínských symptomů 

publikovaných v článcích je pochopitelná vzhledem k faktu, že většina periodik je určena 

široké laické veřejnosti. Obdobným způsobem však již nevysvětlíme, proč dala většina 

autorů přednost popisu pro laika v mnohém nesrozumitelným psychickým projevům 

onemocnění, před popisem vnějších projevů v chování a v komunikaci s okolím. Zastávám 

názor, že některé techniky vedoucí ke snížení váhy (zvracení, projímání, zneužívání diet 
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apod.), manipulace s jídlem a vyhýbání se společnému stolování, zvýšená aktivita a 

nadměrné cvičení a mnohé další projevy osob s PPP jsou pro laickou veřejnost snadněji 

rozpoznatelné a znalost těchto projevů je lépe využitelná v praktickém životě. 

Největší prostor ze všech problémů poruch příjmu potravy byl v médiích věnován 

jejich příčinám. Ve většině článků publikovaných v periodicích nebyly popisovány 

současné teoretické přístupy, byly zde pouze zveřejněny více či méně obsáhlé výčty 

etiologických faktorů, bez většího uspořádání a bližšího vysvětlení jejich působení. Někteří 

z autorů elektronických dokumentů na síti Internet se však věnovali úvahám o 

spolupůsobení etiologických faktorů při vzniku a rozvoji PPP, především diskutovali vliv 

rodinné konstelace (Martin Hajný), sdělovacích prostředků a reklamy a socio-kulturního 

prostředí (F.D.Krch). 

Velmi znepokojující byla pro mne skutečnost, že v příspěvcích všech periodik a na 

síti internet, jejichž obsah byl zaměřen na poruchy příjmu potravy, bylo za celé období 

dvaceti tří měsíců publikováno pouhých šest výpovědí (1% ze všech výroků) orientujících 

se na otázku prevence a stejný počet rad osobám s tímto onemocněním a jejich blízkým. 

Méně než pět procent všech výroků podávalo alespoň základní informace o centrech 

pomoci, občanských sdruženích a svépomocných skupinách či výpovědích médií. 

Je jistě přínosem, že periodika věnují prostor aktuálnímu a diskutovanému tématu 

PPP, ale obecné informace, které uvádějí, by bylo příhodné doplnit údaji, které by mohli 

čtenáři využít v běžném praktickém životě. 

V článcích většiny sledovaných zdrojů jsem postrádala rady, jak mohou ohrožené 

osoby předejít rozvinutí nemoci a především kam se obrátit s žádostí o pomoc, pokud se u 

nich již první příznaky PPP objevily. Pokud příspěvky zahrnovaly informace o centrech 

pomoci, nebyly zde ve většině případů přehledně uvedeny kontakty na jejich pracovníky 

nebo alespoň webové strany. Výjimkou byly pouze články publikované odborníky na 

problematiku poruch příjmu potravy působící v státních i nestátních zařízeních v České 

republice. 

Domnívám se, že laickou veřejnost není třeba zahlcovat mnoha konkrétními 

informacemi o etiologii, výskytu a prognóze PPP, ale spíše ji informovat o některých 

projevech především v jídelním chování a v psychice, které mohou vzniku poruch příjmu 
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potravy předcházet a naučit ji tak identifikovat první příznaky onemocnění. 

Neočekávanou skutečností byl také fakt, že deníky publikovaly ze všech 

sledovaných mediálních zdrojů zdaleka nejvíce zavádějících výpovědí, které zkreslovaly 

obraz poruch příjmu potravy a byly častěji psány se záměrem šokovat a varovat veřejnost 

před tímto problémem. Tyto výpovědi jsem očekávala u módních časopisů určených pro 

ženy a dospívající, které propagují velice štíhlé modelky, dietní metody a tzv.zdravý 

životní styl založených na výběru a redukci přijímané potravy. 

Deníky i přes převážnou obsahovou správnost příspěvků nepřinášely nové 

poznatky, ale pouze citovaly medicínský popis poruch příjmu potravy z monografií 

odborníků. Jediné ze všech sledovaných periodik (Hospodářské noviny) se věnovalo 

aktuálnímu problému, kterým je negativní vliv prezentace nenormální štíhlosti a propagace 

anorektických postav ve sdělovacích prostředcích obecně, ale ani jeho publicisté se 

nevyvarovali zveřejnění zavádějících a zkreslených informací. 

V magazínech „pro ženy a mladé dívky" jsem zaznamenala ojedinělý článek, který 

bagatelizoval problematiku mentální anorexie a bulimie a snižoval závažnost zdravotních 

důsledků hladovění. Je však nutné vzít v potaz, že výběr článků se omezoval na příspěvky 

věnované problematice poruch příjmu potravy a příbuzným tématům a nezahrnoval tedy 

články s radami, jak zhubnout a zpevnit postavu, změnit vizáž, jak se stát atraktivní, 

libovolně formovat postavu apod. O existenci přinejmenším zdravotně nevhodných návodů 

v těchto periodicích nemíním pochybovat, avšak pokud mám hodnotit celkovou obsahovou 

a faktickou úroveň článků „ženských časopisů" musím konstatovat, že byla po odborné 

stránce dobrá a nevyhýbala se ani aktuálním problémům a novým a objevným poznatkům 

z oboru poruch příjmu potravy. Pokud však budu zvažovat celkový efekt těchto magazínů, 

působí spíše ve směru podpory vyhublého ideálu krásy a tedy i negativního působení na 

rozvoj poruchového jídelního chování čtenářek. 

Podle mého názoru, je zbytečné uvádět ve sdělovacích prostředcích zkreslené a 

často šokující zprávy o závažnosti a frekvenci výskytu poruch příjmu potravy, přestože 

hlavním důvodem pro jejich zveřejnění může být záměr redaktorů čtenáře zaujmout. 

Domnívám se, že pro základní orientaci veřejnosti v dané problematice bude postačující, 

pokud budou ve sdělovacích prostředcích zveřejněny základní faktické informace o 
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poruchách příjmu potravy, kontakty na odborná centra pomoci postiženým a především 

rady, jak rozpoznat projevy tohoto onemocnení. Právě zlepšení povědomí veřejnosti o 

poruchách příjmu potravy, a rozvoj ucelené koncepce primární i sekundární prevence na 

školách by mohl pomoci snížit počet případů, kdy postižená osoba přežívala s poruchami 

příjmu potravy i několik let bez povšimnutí okolí. 

Jelikož jsou sdělovací prostředky poměrně skoupé na prezentaci informací a rad, 

jak poruchám příjmu potravy předcházet a jak řešit již rozvinutý problém a často prezentují 

zkreslující informace, bylo by třeba příspěvky zveřejňované v médiích po odborné stránce 

kriticky zhodnotit s pomocí odborníků na danou problematiku. Jako vysoce žádoucí se mi 

také jeví příprava ucelené koncepce primárně preventivních a osvětových programů, které 

by byly zaměřeny přímo na rizikové skupiny osob, tedy především na děti a mladistvé v 

období puberty a adolescence na školách a v zájmových centrech a jejichž garanci by 

mohla uskutečňovat kupříkladu školská poradenská zařízení. 

I zde však vystupuje několik problémů. Jedním z nich je například otázka, jak 

prezentovat informace o snižování váhy a poruchách jídelních zvyklostí, tak aby neměly 

návodný charakter a nevedly paradoxně k zvýšení počtu osob mající negativní vztah k jídlu 

a využívajících neadaptivní jídelní techniky. Zastávám názor, že nestačí pouze varovat 

před negativními důsledky poruch příjmu potravy na zdraví osob, ale je nutné předat 

veřejnosti základní informace potřebné k rozpoznání problému a hledání účinných 

možností řešení nastalé krize a představit jí odborná centra, která se na pomoc osobám s 

poruchami příjmu potravy zaměřují. 

U adolescentů je velice žádoucí podporovat zdravé sebevědomí, pozitivní vztah k 

sobě i svému tělu a předávat hodnoty a postoje, které nebudou zaměřeny pouze na tělesný 

vzhled a krásu. V rámci primární prevence je také vhodné poskytnout mladým lidem různé 

typy zájmových aktivit a další možnosti seberealizace v rámci školy i volného času. 
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6 Závěr 

Žijeme ve společnosti, ve které je touha po štíhlosti, zdůrazňování tělesných 

charakteristik člověka i omezování se v jídle běžnou skutečností. Psychogenní poruchy 

příjmu potravy se i přes svou poměrně krátkou historii staly závažným medicínským, 

psychologickým i společenským problémem. Přestože v posledních desetiletích došlo 

k výraznému posunu v přístupech, teoriích i terapeutických metodách zaměřených 

na oblast psychogenních poruch, přetrvávají dosud některé mýty a předsudky o poruchách 

příjmu potravy, které nejspíš pramení z obrazu mentální anorexie šedesátých let. 

Jako komplikace se jeví nejen rostoucí počet osob touto poruchou zasažených, ale 

také rozšiřující se věková hranice počátku onemocnění. Problémem zejména v diagnostice 

a terapii je také přibývání hraničních a chronických případů nemocných různého pohlaví, 

vzdělání, premorbidní osobnosti i sociálního a profesního statusu, což značně prohlubuje 

heterogenitu skupiny pacientů s poruchami příjmu potravy. V souvislosti s rozšířením 

poruch příjmu potravy v populaci vzrůstá význam primární prevence, jejíž součástí by 

mělo být seznámení se s problematikou a zamezení šíření nevhodných jídelních návyků i 

metod redukce tělesné hmotnosti, které mohou mít za následek vznik onemocnění. 

V souladu s mnohými změnami došlo i k posunům v požadavcích na diagnostiku a 

především léčbu mentální anorexie a bulimie, které je třeba přizpůsobit potřebám pacientů, 

ale i charakteru a fázi onemocnění. Po odbornících jsou požadovány kromě komplexních 

znalostí o problematice poruch příjmu potravy i kompetence v oblasti mnoha 

terapeutických přístupů a technik, které jsou využívány při léčbě a také velká flexibilita při 

práci s klienty. Cílem terapie poruch příjmu potravy je především získání kontroly nad 

příjmem potravy, odstranění nežádoucích návyků, ale také upravení psychického stavu 

klienta a zlepšení jeho fungování v běžných společenských podmínkách. 

V této diplomové práci zvažuji především vliv sociálních a kulturních faktorů, 

zejména v podobě propagovaného štíhlého ideálu a hodnot přisuzovaných tělesným 

charakteristikám člověka, které mohou mít za následek nejen změny v nástupu a projevech 

poruch příjmu potravy, ale především růst jejího rozšíření v populaci. Je myslím zřejmé, že 

sociální a kulturní faktory posilují zaměření na vzhled a váhu a mají možnost podporovat 

88 



falešné přesvědčení, že úspěšnost a spokojenost je vázána na tyto čistě tělesné 

charakteristiky. 

Domnívám se, že je poměrně časově a metodologicky náročné rozpoznat a 

charakterizovat konkrétní socio-kulturní vlivy, které mohly působit na konkrétní osobu 

v určitém čase a měly za následek vznik poruch příjmu potravy, proto jsem obrátila svůj 

zájem směrem k působení médií, které mají moc a potenciál informovat a měnit 

přesvědčení a hodnoty velkého společenství osob. 

Přestože je problematika poruch příjmu potravy v současné době často diskutována 

v odborných lékařských kruzích, informovanost a úroveň poznatků laické veřejnosti není 

podle názoru většiny autorů dostatečná, což může vést k rozšiřování mnoha mýtů a 

polopravd o těchto psychogenních onemocněních. Špatná informovanost a distribuce 

nepodložených a zavádějících informací může vést ke značné bagatelizaci závažnosti dané 

problematiky, ale také k podceňování důležitosti prevence a včasné a komplexní léčby. 

Jelikož bylo mým hlavním cílem ověřit a charakterizovat mediální obraz 

psychogenních poruch příjmu potravy v českých médiích, pokusím se nyní odpovědět na 

zásadní otázky: jaký byl obraz příspěvků v médiích a jaké mohli mít publikované 

informace vliv na společnost a zaměřím svou snahu na kritické zhodnocení obsahu a 

přínosu příspěvků věnovaných poruchám příjmu potravy. 

Jak je patrné z předchozích kapitol, autoři ve většině textů zveřejněných 

v periodicích i na síti Internet tlumočili základní a obecné poznatky z oblasti poruch příjmu 

potravy, přičemž zdaleka nejvíce svou pozornost věnovali rozsáhlému, avšak mnohdy 

nesetříděnému výčtu možných příčin, příznaků a projevů, které doplnily o příběhy pacientů 

a také šokujícími zprávami o rozšíření a důsledcích těchto psychogenních onemocnění. 

Narazila jsem však i na krátké informativní zprávy o přednáškách, besedách, výstavách a 

dalších akcích věnovaných naší problematice či o charakteru péče poskytované odbornými 

zařízeními. 

Pokud se pokusím krátce zhodnotit obsahovou úroveň článků, jistě je nutné 

zdůraznit, že převažovali podložené výpovědi, které byly v některých případech doplněny 

krátkým komentářem či rozhovorem s odbornými lékařskými autoritami v oblasti poruch 

příjmu potravy. I přes tyto skutečnosti jsem pouze zřídkakdy objevila článek, který by 
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přinesl nové poznatky vycházející ze studií provedených v našich podmínkách či ve světě. 

Novináři - autoři příspěvků evidentně vycházeli z odborných a populárně-naučných 

monografií či seriálových příspěvků našich předních autorů (F.D.Krch, H.Papežová, 

J.Kulhánek a další), které museli být, díky zveřejněným dnes již částečně překonaným 

poznatkům, staršího data a méně se inspirovali objevnými články publikovanými 

v odborných periodicích. 

Má původní hypotéza o nižší odborné úrovni příspěvků v zábavných a módních 

časopisech určených pro ženy a mladistvé nebyla při analýze potvrzena, jelikož se celková 

kvalita článků v těchto časopisech nijak výrazně nelišila od příspěvků v ostatních 

periodicích. 

V článcích, které měli pravděpodobně zpravit veřejnost o nástrahách poruch příjmu 

potravy jsem postrádala druhý pohled, který by zahrnoval rady, jak poruchám předcházet a 

kde hledat pomoc a podporu. Pouze v ojedinělých případech byl součástí příspěvku o 

poruchách příjmu potravy slovníček pojmů a seznam kontaktů na lékaře, odborná 

zdravotnická zařízení a podpůrná centra, přestože tyto informace mohou být pro veřejnost 

velmi užitečné. 

Žádný z publicistů také neuvažoval problém informovanosti veřejnosti, vysledovala 

jsem pouze kritické zhodnocení propagace nezdravě štíhlého ideálu krásy a způsobu 

života, který v sobě snoubí cvičení, redukční diety a užívání přípravků na snížení váhy. 

Když bych se na základě analyzovaných článků pokusila posoudit, jakými znalostmi může 

disponovat potenciální čtenář, nejspíš bych byla nucena potvrdit názor většiny autorů, že 

informovanost je spíše povrchní, zaměřená na obecné charakteristiky, které jsou prakticky 

minimálně využitelné. 

Předpokládám, že hlavním záměrem většiny autorů textů v tisku bylo informovat 

veřejnost o základních poznatcích o poruchách příjmu potravy a snad i bořit některé 

předsudky a zažité polopravdy zaměřené na tuto závažnou a často diskutovanou 

problematiku. Zřídkakdy publicisté tohoto cíle dosáhli, jelikož převážně postrádali 

znalosti, které by zahrnovali velmi rozsáhlou šíři dané problematiky, což se odráží 

v kvalitě článků, které jakoby pouze opakovaly nejobecnější charakteristiky bez diskuse 

nad aktuálními problémy a zaměření na otázky osvěty a prevence. 
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Podle mých představ, pokud chce autor oslovit čtenáře, a zároveň ho motivovat 

k rozšíření jeho obzorů v dané oblasti poznání, je žádoucí, aby se vyvaroval prvoplánově 

silně emočně zabarvených a přitažlivých zpráv. Je vhodnější upřednostnit podání informací 

srozumitelnou a zároveň i zajímavou formou a podnítit zaujatého čtenáře k vyhledání 

podrobnějších publikací nebo nasměrovat k vyhledání odborných center. Prezentací 

odstrašujících či extrémních případů pacientů, bez doplnění informací o běžných projevech 

a rizikových faktorech pro vznik PPP a jejich léčbě, si čtenář obtížně představí a nebo si 

vůbec nepřipustí možné vlastní problémy v oblasti jídelního chování. 

Pro mediální prevenci tedy považuji za rozhodující publikovat po odborné stránce 

správné a úplné informace srozumitelnou formou, vyvarovat se zveřejňování šokujících a 

hrozících zpráv, ale i informací, které mohou mít podobu přímých návodů, jak snížit váhu 

a libovolně formovat postavu. Důležité je neopomenout připojit k příspěvkům kontakty na 

zdravotnická zařízení a centra pomoci, která se poruchami příjmu potravy zabývají. Pokud 

nemá sám autor dostatečný rozhled v dané problematice, nebo nemá přístup k novým 

poznatkům, je žádoucí konzultovat téma s odborníky. 

Přestože nelze zpochybnit rozšiřující se skupinu osob trpících některou z forem 

poruch příjmu potravy včetně atypických a hraničních případů, ani existenci společenského 

trendu propagovat velmi štíhlý ideál krásy a zdraví, není snadné ověřit, jaký přímý vliv 

mají média na rozvoj poruchového jídelního chování. Abychom byli schopni hodnotit 

efekty, které má společnost a sdělovací prostředky na vznik a rozvoj poruch příjmu 

potravy, bylo by třeba ověřit, do jaké míry se nechají lidé ovlivnit trendy v oblasti příjmu 

potravy, formování postavy a regulace tělesné hmotnosti a zda se identifikují s štíhlým 

ideálem, který prezentují modelky, tanečnice nebo jiné celebrity. 

Snad má práce nastolila několik zajímavých otázek v oblasti informovanosti 

veřejnosti o poruchách příjmu potravy a povede k zamyšlení nad způsobem prezentace 

poznatků v médiích. Přínosem by byla také příprava nových výzkumů a studií zaměřených 

na vliv sdělovacích prostředků a společnosti vznik, rozvoj i možnou eliminaci poruch 

příjmu potravy, ale také průzkumů orientovaných na ověřování znalostí o dané 

problematice a zjišťování spokojenosti s vlastním tělem, body image a jídelních praktik u 

běžné populace. 
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2. Jak zdravě přibrat, autor: M. Drahorádová, Zdraví, roč.52, č 3 2004 s 72-73 

3. Jsme tlustí, autor: I. Závozdová, Zdraví, roč.52, č. 10, 2004 s. 18-19 

4. Začátek je v hlavě, autor: I. Závozdová, Zdraví, roč.52 k, č.10 2004 

5. Diety a jejich úskalí, autor: I. Závozdová, Zdraví, roč.53, č.5, 2005 s. 46-47 
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PŘEHLED SLEDOVANÝCH DOKUMENTŮ A ČLÁNKŮ NA STRANÁCH 

WORLD WIDE WEB SÍTĚ INTERNET 

1. Využití práce s tělem u pacientek s poruchami příjmu potravy, autor: 

PhDr.B.Bechyňová, PhDr. P.Chudobová, [cit.10.12.2006] dostupné na <http:// 

www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

2. Mentální bulimie a anorexie: hysterický boj o dokonalost,autor: H.Drinocká, 

[cit.10.12.2006] dostupné na : <http://www.pauza.cz, http: 

//www.pppinfo.cz/clanek_asp7id> 

3. Účinky hladovění na lidské chování, D.M. Garner & P.E. Garfinkel, 

[cit. 10.12.2006].Psychoeducational Principles in the Treatment of Bulimia and 

Anoreexia nervosa (str: 523 - 530), [cit.10.12.2006] dostupné 

na:<http://www.pppinfo.cz> 

4. Obdivovaná hubenost bývá často plíživou sebevraždou, autor: P. Gejdoš in časopis 

Pauza 22.2.2001 [online elektronický časopis], dostupné na WWW: 

<http://stara.pauza.cz/search.asp, www.pppinfo.cz> 

5. Charakteristické rysy vztažnosti a emocionality u dívek a žen s poruchami příjmu 

potravy, autor: PhDr. M.Hajný 2004, [cit.10.12.2006] dostupné na WWW: 

<http://martin.hajny.net/text/! 2> 

6. Mentální anorexie a bulimie, autor: PhDr. F. D. Krch, [cit. 10.12.2006].dostupné na 

WWW: <http://vesmir.cts.cuni.cz/index.htm>, 

<www.pppinfo.cz/clanek_show.asp?id=19> 

7. Když vlastní oči selžou, autor: PhDr. J.Kulhánek, [cit,10.12.2006]dostupné na WWW: 

<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp?id=79>, 

<http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

8. Poruchy příjmu potravy - léčba, autor: PhDr.J. Kulhánek, [cit.10.12.2006] dostupné na 

WWW: <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id, 

http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

9. Prevence poruch příjmu potravy, autor: PhDr. J. Kulhánek, [cit.10.12.2006] dostupné 

na WWW: <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id, 
http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 
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10. Anorexie a bulimie - tři pověry o našem těle, autor: PhDr.J. Kulhánek, [cit. 10.12.2006] 

dostupné na WWW: <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id, 

http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

11. Restaurace pro nemocné anorexií a bulimií v Berlíně, autor: PhDr. J. Kulhánek, Zdroj: 

internet-zahraniční zpravodajství, pořad Svět 2005 z 5.6.05 TV Prima, [cit. 10.12.2006] 

dostupné na:<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp?id=80> 

12. Jak pomocí arteterapie léčit anorexii a bulimii?, autor: V. Vašková, 

[cit. 10.12.2006].dostupné na WWW: <http://www.portal.cz/scripts/fulltext/fulltxt.asp> 

13. Pozor na diety, autor: PhDr. I. Málková, [cit,10.12.2006]dostupné na WWW: 

<http://www.lekarna.cz>, <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

14. Centrum péče o pacienty s poruchami příjmu potravy, autor: MUDr.H. Papežová, 

[cit. 10.12.2006]dostupné na WWW: <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

15. Otevřený dopis Miloslava Zapletala MUDr. Haně Papežové a spol., autor: M. Zapletal 

- prezident soutěže Miss ČR, [cit,10.12.2006]dostupné na WWW: 

<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

16. Další otevřený dopis M. Zapletalovi - reakce na dopis ze dne 20.5., autor : MUDr.H. 

Papežová, Dr.J. Kulhánek, [cit. 10.12.2006] dostupné na WWW: 

<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

17. Miss České republiky 2004 a B MI, autor: PhDr.P.Chudobová, PhDr. J.Kulhánek, 

[cit. 10.12.2006]dostupné na WWW: <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

18. Mentálním anorektičkám a bulimičkám pomáhá nové sdružení Anabell, autor: anonym, 

[cit. 10.12.2006]dostupné na WWW: <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id >, 

<http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

19. Přednáška o multimediálním přístupu v léčbě a prevenci,autor: anonym, 

[cit. 10.12.2006]dostupné na WWW: <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

20. Do reklam míří ženy s normálními těly, autor: anonym, [cit.l0.12.2006]dostupné na 

WWW: <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id, http://www.idnes.cz> 
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Prílohy 

1 Textové prílohy 

1.1 Obrazy publikovaných příspěvků v denících 

Deníky Bohemia a Moravia 

Deník Litoměřicka 

1. Ideál štíhlosti a krásy vede k nemoci 

Autor: (ich), Deník Litoměřicka 3.10.2005 

a) výstava fotografii Mentální anorexie a bulimie - dvě hluboké propasti , fotografie z jednotky intenzivní 
péče Autor:Lukáš Horký. Výstavu pořádá Zdravotní ústav s e sídlem v Ústí nad Labem. 

Deníky Bohemia 

1. Kdo za to může? Mozek! 

Autor: anonym, Deníky Bohemia 9.1.2005 
LONDÝN - Ženy jsou zřejmé více ohroženy poruchami příjmu potravy než muži. Jejich mozek totiž zpracovává 
informace jinak než mužský mozek. 

a) védci zjistili, že mozek ženy reaguje odlišně na slova týkající s e vzhledu těla. 
b) P P P závažný problém, výskyt 6% v ČR, 1/3 chronické stádium 
c) Vék postižených P P P s e v poslední době snižuje (i devítileté děti trpí PPP) 
d) Jak anorexie, která znamená omezování potravy až do jejího úplného odmítáni, tak i bulimie, pro niž jsou 

typické záchvaty nekontrolovaného přejídáni a následného zvracení, jsou těsně spjaty s duševními 
nemocemi. 

e ) Není jasné, proč jsou poruchami příjmu potravy postihovány právé ženy. I když s e tu projevuje vliv 
genetické dispozice, problémy s potravou mohou také souviset s e stresem ve škole, s depresemi a 
dokonce s e ztrátou blízkého člověka nebo přítele. Poslední studie zdůrazňuje hlavné psychologické 
příčiny. 

Deník Rovnost - Jihomoravský den 

1. Mentální anorexie a bulimie vyžadují pomoc odborníků, 

Autor: Jiřina Veselá,Deník Rovnost 31.8.2004 

a) Poruchy přijmu potravy, jako mentální anorexie a bulimie, totiž nejsou jen o jídle, ale také o sebepojetí. 
Proto je důležité narušit u nemocných jejich vnímání vlastního těla a ukázat jim, ž e jiní je mohou vidět 
zcela jinak 

b) Mentální anorexie a mentální bulimie jsou nemocemi téla i duše a zasahují do všech aspektů života, a to 
nejen samotných nemocných. Ve důsledku s e dotýkají jejich blízkých, přátel a mají širší sociální dopad. 

c) Rada, jak s e mají zachovat blízcí osoby s PPP: není na místě věc ani zlehčovat, ani dramatizovat. Vzít to 
jako problém, který tady je, a co nejrychleji nemocného nasměrovat na odbornou pomoc. Prvním krokem 
může být kontakt na internetovou poradnu, na linku důvěry a podobně. 

d) Nejvétší problém PPP: Paradoxné právé v nedostatečné informovanosti veřejnosti. Kdyby více védělo, 
určitě by s e výrazně zkrátila doba, kdy jsou nemocni s e svoji chorobou sami. 

e) Přitom případy dívek trpících mentální anorexií nebo bulimií několik let, aniž by si toho jejich okolí všimlo, 
nejsou výjimečné. 

f) Sdružení Anabell, zřejmě jako jediné svého druhu pomáhá ženám s PPP, pravidelné aktivity celoroční, 
uspořádalo poprvé pro klientky týdenní soustředění. 

g) Náplň soustředěni: přednášky a praktický nácvik technik, ke zvládání situací v běžném životě, cil-naučit 
účastnice přijmou své télo 
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Domažlický deník 

1. Mentální anorexie 

Autor: anonym,Domažlický deník 18.6.2005 

a) Nejčastějším důvodem mentální anorexie je touha být štíhlá 
b) J e to onemocnění, protože osoba nezvládá kontrolu nad realitou, není kritická ke stavu, ve kterém s e 

nachází. 
c) Mladé ženy usiluji o "dokonalost" v očích ostatních, hlavně rodičů s velmi vysokými požadavky. I když 

však mají váhu normální, vidí s e v zrcadle jako tlusté 

Moravskoslezský deník 

1. Anabell pomáhá anorektičkám v Praze i Ostravě 

Autor: anonym, Moravskoslezský deník 13.12.2004 

a) Brněnské občanské sdružení Anabell, které s e specializuje na pomoc ženám s mentální anorexíí a 
bulimií, otevřelo své pobočky v Praze a Ostravě. 

b) Poruchy příjmu potravy jsou v poslední době často diskutovaným problémem, za nímž s e skrývá celá 
řada okolností, představujících širokou škálu zdraví škodlivého stravovacího chování. 

c) Anorexií či bulimií trpí asi šes t procent populace, třetinu tvoří chronické stadium. 
d) Mentální anorexie je typická omezováním potravy až do jejího úplného odmítání, bulimie pak zvracením 

přijaté potravy. 
e) Věk postižených s e v posledních letech snižuje. Poruchami trpí i devítileté děti. 
f) Jen asi třetina pacientů s e vyléčí, šes t procent umírá. 
g) Krajními stavy jsou mentální anorexie a mentální bulimie, považované dnes za třetí nejrozšířenější 

onemocnění dospívajících - a mající poměrné vysokou úmrtnost. 
h) tyto vážné civilizační choroby postihují dospívající dívky a mladé ženy i chlapce a ženy kolem čtyřicítky a 

nezřídka i děti 
i) P P P přibývá 
j) 80% dospívající dívek nespokojeno s e svým tělem 
k) Neoddiskutovatelný negativní vliv na tyto skutečnosti mají média. Televizní seriály a reklamy i atraktivní 

časopisy jsou doslova plné " vědeckých" informací o zázračných dietách a přípravcích na hubnutí a 
především adolescentům, kteří jsou ve svých nejistotách nejovlivnitelnější, s e tak dostává do povědomí 
falešná představa, že pouze krásní a především štíhlí lidé mohou být úspěšní a obdivovaní. 

I) Léčba: Mentální anorexie i bulimie, stejné jako každá jiná nemoc, potřebují přiměřené léčení ( jak 
psychoterapeutické, tak medikamentózni) a motivovaného pacienta 

m) Informace, www.anabell.cz , doporučená literatura: Diety při onemocnění mentální anorexií a bulimií od 
Dagmar Benešové 

2. Týden pro mentální anorexií a bulimii má pomoci rodičům 

Autor: anonym, Moravskoslezský deník 11.5.2005 

a) Týden pro mentální anorexii a bulimii připravil v týdnu od 16. do 20. května Zdravotní ústav v Brně ve 
spolupráci s e Zdravotním ústavem v Ostravě 

b) anorexie a bulimie jsou psychogenní poruchy příjmu potravy." Jedná s e o dva póly jedné poruchy. Jde o 
nepřiměřenou snahu zabránit zvýšení hmotnosti tím, že dotyčný omezí příjem potravy a následně se pak 
záchvatovitě přejídá a zvrací," vysvětlila Ryšavá 

c) nemocní, většinou dospívající dívky, jsou tak vystaveni nedostatku živin a rozvratu metabolismu. " V 
extrémních, ale ne vzácných případech končí tato choroba smrtí," sdělila Ryšavá. 

d) odhady hovoří o tom, že v naší republice trpí nějakou formou této poruchy až každá třicátá dospívající 
dívka. Na celém světě trpí těmito poruchami asi osm milionů lidí, většinou žen, nejčastěji věku mezi 15 a 
24 lety. U chlapců a mužů s e tyto poruchy objevují v poměru k dívkám jedna ku deseti 

Noviny Žďárská - Vysočina 

1. Modré dny se zaměří na poruchy příjmu potravy 

Autor: (nov), Noviny Žďárská 9.11.2005 

a) Pořadatelé festivalu Modré dny připravili besedu s autorkou knihy Skrz krk Janou Tomanovou. Hlavním 
tématem debaty bude dnes velmi aktuální problematika poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a 
bulimie. Po besedě promítání českého filmu režisérky Eriky Hníkové Ženy pro měny. 
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Rokycanský deník 

1. Dejte si pozor, protože anorexie je dost běžná 

Autor: anonym, Rokycanský deník 21.7.2005 

a) Mentální anorexíí a bulimíí trpí v České republice každá dvacátá dívka a mladá žena. 
b) osoba nezvládá kontrolu nad svým tělem a není kritická ke stavu, ve kterém s e nachází. Mnoho žen, 

dívek, ale i mužů usiluje, aby s e v očích druhých stali dokonalejšími, hubenějšími a hlavně přitažlivějšími 
c) bulimičky: Omezují příjem potravy a mění celý způsob stravování. Pocit hladu zpočátku tlumí, zapíjejí ho 

vodou. Zanedlouho je však přepadne touha jíst a přejídají se . Svědomí s e však vrací a oni pozřenou 
potravu zvracejí. 

d) Anorektičky totiž nejedí vůbec, nebo nanejvýš jablko denné. Příznaky onemocnění nepoznáte hned. 
Osoby s e zpočátku vyhýbají společnému stravováni s ostatními, vymlouvají s e na to, že už jedly nebo že 
hlad nemají. Anorektičky často nosí volné oblečení, aby zamaskovaly nejprve domnčlou tloušťku, později pouze 
kůží obalenou kost. Nemocní jsou velmi nerozhodní, rozrušení, nedokáží s e na nic soustředit. 

e) doprovodné příznaky nemoci - chlad končetin, zpomalený srdeční rytmus a hlavně endokrinní poruchy. 
Ženám s e ztrácí menstruace, muži jsou neplodní. 

Rovnost - Brněnský deník 

1. Manuál radí, jak na poruchy příjmu potravy 

Autor: anonym, 16.5.2005 

a) Anorexie a bulimie jsou psychogenní poruchy příjmu potravy. Jedná s e o dvě strany téže mince: anorexie 
je snaha zabránit zvýšení hmotnosti omezením jídla, bulimie je pak následně záchvatovité přejídáni s e 
zvracením. V extrémních, nikoliv však vzácných případech končí tato porucha smrtí. 

b) Mentální anorexíí nebo bulimií, poruchami příjmu potravy, trpí podle odborníků možná až každá dvacátá 
dospívající dívka. 

c) Rady pro rodiče: nová publikace Manuál pro rodiče, kterou u příležitosti dnes začínajícího Týdne pro 
mentální anorexii a bulimii vydal Zdravotní ústav s e sídlem v Brně s podporou ministerstva zdravotnictví. 

d) Bulimie a anorexie jsou poruchy o nichž s e však v naši společnosti stále traduje mnoho předsudků a 
omylů 

Ústecký deník 

1. Anorektičky z jednotky intenzivní péče šokují 

Autor: (top), 11.10.2005 

a) Důsledky nebezpečné honby za ideálem krásy a štíhlosti zachytil na svých fotografiích z jednotky 
intenzivní péče Lukáš Horký. 

b) cílem výstavy, nazvané Mentální anorexie a bulimie -dvě hluboké propasti, je upozornit na problematiku 
poruch příjmu potravy. 

c) Vznik nemoci s e alarmujícím způsobem rozšiřuje do nižších věkových skupin, jako jsou děti od osmi let a 
méně, a častěji vzniká i ve středním véku. 

d) Ženy bývají tímto psychickým onemocněním postiženy desetkrát častěji než muži 

Hospodářské noviny 

1. Mladé dívky stále podléhají nesmyslnému ideálu krásy 

Autor: František David Krch, Hospodářské noviny 8.ledna 2004 

a) Odborníci hodnotí proporce světoznámých modelek jako nebezpečnou krásu. 

b) Mndelkv a PPP: Modelky patří mezi hrdinky světa většiny dospívajících dívek. Reprezentují úspěch a jsou 
ztělesněním pro ženy ještě významnější hodnoty - krásy. Důležité nejsou ani tak modely, které předvádějí, jako 
jejich vzhled a tělesné proporce. 

c ) Vliv médii a reklamy, propagace whublosti: Komerční reklama a na ní často závislé sdělovací prostředky ve 
svých čtenářích navíc vzbuzují představu, že svoie tělo mohou libovolně formovat. Omezenou možnost měnit 
své tělo potom zejména ženy vnímají jako osobní selhání a normální tělesné proporce jako hrozbu. Nevhodné 
jídelní návyky a chorobná vvhublost jsou propagovány ve sdělovacích prostředcích a anorektické herečky a 
modelky jsou pyšné na svoji vychrtlost. Anatomické anomálie, známky chorobnosti nebo jen krátkodobý výsledek 
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mimořádného úsilí jsou tak prezentovány iako běžně dostupná norma. Především v ženách je tím vytvářen 
dojem, že nejenom krása, ale i jejich osobní štěstí závisí na tom, jak jsou hubené. Současně je jim zatajováno, 
že dlouhodobý efekt diet je zaručený stejně jako výhra na hracím automatu. Například soutěž Miss- letos mělo 
pét dívek ze dvanácti anorektické tělesné proporce. 

d) Výpovědi modelky Hany Soukupové: propagace vyhublosti, která může ve světě uspět. Těm čtenářkám, které by 
náhodou nevěděly, co znamená dieta a jak s e dopracovat atraktivního těla, koncem svého interview Hana 
Soukupová připomíná, že ona bere energii z vitamínů a ovoce. Jestliže je, jak říká, na nohou běžně i dvacet 
hodin denně a svojí energetickou potřebu s e snaží vyrovnat především ovocem, pak skutečně není divu, že je 
tak hubená. Kdyby s e například živila jen jablky, musela by jich sníst alespoň padesát , což je nejlepší cesta k 
přejídání a bulimii. Většina bulimiček s e podobně začíná přejídat tím, čeho s e tolik nebojí. Neustále něco ujídají 
nebo si roztahují žaludek nadměrným množstvím zeleniny a ovoce. Ládovat s e vitamíny také nemá nic 
společného s e zdravou výživou. 

e) Nespokojenost s žen s t é l e m a ieií důsledky: Nespokojenost žen s tělem a nízké sebevědomí jsou spojeny 
především s tělesnou hmotností. Studie z posledních let dokládají, že tělesná nespokojenost u žen ie běžná už 
od osmi let věku. Tomu odpovídají i výsledky průzkumu mezi žáky osmých a devátých tříd, kde 60 procent 
dotázaných dívek uvedlo, že neisou spokojeny s e svým tělem, a více než 30 procent přiznalo, že s e ve strachu z 
tloušťky omezuje v iídle. Čtyři procenta čtrnáctiletých děvčat s e ze stejných důvodů nutilo do zvracení a dalších 
téměř sedm procent s e o to někdy pokoušelo. 

f) Hodnocení modelek jako příkladu pro mladistvé odborníka na problematiku ppp F.D.Krcha: Hana Soukupová je 
rozhodně velmi fotogenická a hezká dívka, která musela hodně obětovat a vydržet, aby s e stala žádanou 
modelkou. Její dietní návyky a tělesné proporce z ní ale rozhodně nedělají vhodný vzor pro nikoho a už vůbec ne 
pro dospívající dívky, které si zvykají na ženské tělo a chtějí s e líbit. Její "krása" je příčinou toho, proč s e tak 
často normálně vážící ženy cítí silné, proč hovoří o nadváze, i když jsou štíhlé, a proč redukční dietu zaměňují za 
normální stravovací režim. J e to také důvod, proč dnes v mnoha západoevropských zemích a ve Spojených 
státech vzrůstá tlak na sdělovací prostředky a módní agentury, aby s e spokojily s e skutečné přirozenou ženskou 
krásou, a proč začínají být nezdravě vyhublé modelky některými módními firmami odmítány, přestože s e na ně 
lépe šije. 

2. Hladovění poškozuje celý organismus, hrozí i smrt 

Autor: Markéta Grosmanová, Hospodářské noviny 2.prosince 2004, konzultace Hana 
Papežové 

a) Co isou to poruchy příjmu potravy Nejčastěji jde o mentální anorexii a bulimii, problém ale také může spočívat v 
záchvatovitém přejídáni, které s e střídá s hladověním či velkou restrikcí potravy. Všechny potíže s e velmi často 
prolínají. Snaha po zhubnutí je pak také provázena nadměrným cvičením. Ohrožené jsou ženy, které mají 
psychické problémy. Ty často souvisí s výchovou. V této souvislosti pak odborníci především upozorňují na 
vztah matky a dcery. Matky, které drží diety a v podstatě normálně nejedí, své potomky učí přijímat špatné 
modely. 

b) Charakteristika Mentální anorexie: Onemocnění, při němž s e postižení snaží zhubnout pod hranici zdravé váhy a 
následné zabránit ztloustnutí, často jen domnělému. Pacientky odmítají jídlo, vyvolávají si zvracení, později s e u 
nich skutečně může vyvinout nechutenství, někdy však vystřídané takřka nezvladatelnou chutí k jídlu (bulimii). 
Dochází k výraznému poklesu tělesné hmotnosti, pacientky však stále samy sebe považují za tlusté, mizí 
menstruační krvácení. S vyhublosti kontrastuje vysoká aktivita postižených. Velmi často dochází i k dalším 
psychickým změnám, jako je hysterie, neuróza, lhaní. Později s e rozvinou i tělesné příznaky související s 
dlouhodobým odmítáním potravy. Léčba je obtížná, uplatňují s e léky a psychoterapie. V těžkých případech je 
nutná hospitalizace s umělou výživou. 

c) Charakteristika Bulimie: Nezvladatelná chuť k jídlu, "žravost". U mentální bulimie s e střídá přejídání s e silným 
puzením k jídlu, to je současně provázeno neadekvátní snahou zabránit ztloustnutí. Postižený například 
záměrné vyzvrací potravu, kterou snědl, nebo užívá projímadla, léky na odvodnění nebo na zhubnutí. 

d) výskyt PPP. věk, prognóza: Poruchami příjmu potravy trpí až šes t procent žen ve vyspělých zemích. Vyléčit s e 
daří asi třetinu. Další třetina žen s touto nemocí vydrží žít dlouhodobě. Zbývající pacientky se potýkají s e 
závažnými zdravotními problémy. Výskyt nemoci je v poměru mužů k ženám asi 1:10. 

e) Nespokojenost s vlastním tělem: "Nejvíce alarmující je to, že s e svým tělem jsou nespokojené malé děti, již 
sedmi- a osmileté holčičky maji pocit, že jejích tělo nevyhovuje normám společnosti." popisuje situaci Hana 
Papežová, vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocníce v 
Praze. Prezentovaná krása je přitom z hlediska normálního vývoje nenormální, přinejmenším nezdravá. 

f) Modelky a miss, jako nevhodné příklady pro d o s p í v a j í - \/ loňském roce proto lékaři zaslali prezidentu soutěže 
Miss České republiky Miloslavu Zapletalovi otevřeny dopis ve kterém proti propagaci příliš hubených žen 
protestují. Hubené královny krásy jsou totiž podle nich špatným příkladem pro dospívající dívky. V poslední době 
totiž u mladých dívek přibývá onemocnění bulimii a mentální anorexii, které mohou končit i smrtí. Lékaři se 
například zaměřuji na BMI finalistek soutěže. Číslo vyjadřující poměr mezi výškou a váhou s e často pohybuje 
hluboko pod zdravým normálem. 

g) Prezentace extrémně hubených žen v médíích: Prezentare extrémně štíhlých žen v médiích má negativní vliv na 
dospívající dívky. Může u nich vyvolat nejistotu, nespokojenost s e svým tělem a patologické dietní chování 
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h) Zdravotní a psychické důsledky ppp: Touha po hubenosti přitom může i zabíjet. Nejčastěji s e to týká právě 
mladších dívek, které trpí anorexií a jakékoli jídlo odmítají. Starší ženy nejsou ohroženy smrtí hladem, ale to ješ tě 
neznamená , že s e nepoškozují . Hladovění, záchvatové přejídáni, zvraceni a používání projímadel vede k tomu, 
že s e organismu například nedostává důležitých živin. To může poškozovat různé orgány či přispět k zhoršení 
některých zdravotních obtíží, které s e věku nad 30 let přirozeně vyskytují. Každopádně trpí psychika, a to může 
vést až k sebevraždě . 

i) Nedostatek odborníků na P P P - dle Papežové velký problém. Dostat s e ale k tomu správnému psychoterapeutovi 
není úplně jednoduché. 'To je jeden z největších problémů. Poruchy příjmu potravy jsou závažným problémem, 
který vyžaduje dlouhodobé řešení. Zdravotnických odborníků je poměrné málo." říká Hana Papežová . P o m o c je 
tedy podle nl možné hledat v různých svépomocných skupinách, v psychoterapeutických zařízeních, která s e na 
problematiku specializují, nebo třeba na internetu. 

3. Stále více žen se nedokáže vyrovnat se stárnutím 

Autor: Markéta Grosmanová, Hospodářské noviny příloha Zdraví, str. 12.prosince 2004, 
konzultace Hana Papežová 

a) Věk: S tělem jsou nespokojené stále mladší dívky, ale i ženy ve středním věku (kolem 40 let) 

b) Rizikové skupiny pro rozvoj PPP: novou rizikovou skupinou jsou ženy středního věku, ze jména ú s p ě š n é ženy, od 
kterých s e očekává, že budou dobře vypadat a jsou také vlce perfekcionistické. Chtěj! zhubnout a nezestárnout. 
J sou nespokojené s e svým tělem. 

c) Spouštěče-etiologické faktory: Přes tože to nebylo prokázáno velkými výzkumy, např. Dr. Papežová z Centra pro 
PPP , s e domnívá, ž e je spouštěčem u starších žen krize středního věku (problémy s ní spojené). U osob 
různého věku působí negativně na rozvoj P P P ztráty v životě, v rodině, rozchody, úmrtí, ztráta zaměs tnání apod. 

Lidové Noviny 

1. Duševní porucha je normální nemoc 

Autor: Hana Slívová, Lidové noviny 25. srpna 2005 

a) Pro všechny, kteří s e potýkaj! s psychickými obtížemi či diskriminaci, nebo pro ty, kteří s e chtějí dozvědět více o 
duševních chorobách, funguje ad resa www.stopstigma.cz 

2. Štíhlá linie trápí už šestiletá děvčata 

Autor: anonym, Lidové noviny ČTK AUSTRÁLIE 15. března 2005 

a) Věk: S e štíhlou linii si dělají těžkou hlavu už šestiletá děvčátka. K takovému závěru dospěli na základě výzkumu 
australští vědci. Více než 70 procent dotázaných dívek ve věku šes t až s e d m let prohlásilo, že by rády zhubly, a 
téměř 46 procent bylo připraveno kvůli dosažen í "ideální" postavy držet dietu 

3. Anabell pomáhá anorektičkám 

Autor: anonym, Lidové noviny ČTK PRAHA, OSTRAVA 7. prosince 2004 

a) Brněnské občanské sdružení Anabell. které s e specializuje na pomoc ženám s mentální anorexií a bulímií, 
otevřelo své pobočky v Praze a Ostravě. Svépomocná skupina Anabell v Praze s e schází v Domé dětí a 
mládeže v Praze 5 každou středu od 19.00. P ř e sné termíny a další informace lze nalézt na stránkách sdružení 
www.anabell.cz nebo přímo na stránkách pražské pobočky <www.povidani.unas.cz>. 

b) Svépomocná skupina v Ostravě s e schází v Domě duševního zdraví v Ostravě-Porubé každý čtvrtek od 17.00. 

c) Vvskvt: Anorexií či bulimil trpí asi š e s t procent populace. 

d) Popis: Mentální anorexie je typická omezováním potravy až do jejího úplného odmítání, bulímie pak zvracením 
přijaté potravy. 
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MF Dnes 

1. Diagnóza: Porucha příjmu potravy 

Autor: I.Sládková, MF Dnes 23.7.2005 

Poruchy příjmu potravy někdy bývají považovány za rozmar bohatých a rozmazlených. Maji nádech 
tajemných, nesrozumitelných a velmi vzácných chorob. Málokdy se s nimi veřejnost setkává z pohledu 
těch, kteří jsou nemocní. 

a) Vznik P P P . osobnostní rvsv: poruchy příjmu potravy čas to vznikají u dívek, které trpí pocity méněcennos t i a mají 
komplikovaný vztah k sobě . Tyto osobnostní rysy s e mohou podílet na jednom z čas to s e vyskytujících motivů pro 
hubnutí. 

b) Věk: poruchy příjmu potravy vyskytují nejčastěji v období ado lescence , tedy v období náročném na změny, na 
přijetí vlastní identity, role ve společnosti , vlastní sexuality. 

c) Doprovodné proievv:S poruchami příjmu potravy s e pojí vysoký výskyt s ebev ražedného jednání. 

d) vliv na P P P : Rodinné problémy, čas to konkrétně vztah k matce , bývají uváděnou příčinou problémů. 

e) Charakteristika rodinv:Matkv pacientek bývají perfekcíonistické, mají na své dcery vysoké nároky, máloco ocení. 
Rodiny pacientek bývají nadměrně ochraňující, bez dos t a t ečné schopnost i vyjadřovat emoce . Právě takové 
rodinné zázemí s e pak s tává podhoubím pro pocity méněcennos t i i rozvinutí nemoci. 

f) Proievv: Pacientky také čas to vykazují známky strachu z dospívání, z odchodu z rodiny. 

g) Vliv médií na P P P : Konečně nelze opomenout důležitost módních trendů, vlivu reklamy a p ropagace štíhlých těl v 
médiích. Dívky uvádějí inspiraci modelkami, herečkami, říkají, ž e cítí velmi silný tlak společnosti . 

2. Tlak okolí a touha po dokonalosti může vést až ke smrti 

Autor: I.Sládková (absolvent FSS MU v Brně), MF Dnes 23.7.2005, str.7 

a) Charakteristika MA a MB: Obé poruchy mohou přecházet j edna v druhou. 

b) Charakteristika MA: Mentální anorexie je charakterizována úmyslným snižováním hmotnosti, které si pacientka 
způsobu je a udržuje s a m a . BMI pacientek je 17,5 nebo nižší.Průvodním příznakem onemocněn í je tzv. porucha 
tělového schématu - pacientka má i přes extrémní vyhublost pocit, ž e je nadále velmi silná, a proto musí dále 
držet dietu. 

c) Zdravotní důsledky: Rozsáhlá endokrinní porucha s e projevuje u žen jako amenorea (ztráta pravidelné 
menst ruace) , u mužů jako ztráta sexuálního zá jmu a potence. Jest l iže je počátek onemocnění před pubertou, jsou 
pubertální projevy opožděny, nebo dokonce zas taveny. 
Charakteristika MB: Mentální bulimie je syndrom charakterizovaný opakujícími s e záchvaty přejídání a přehnanou 
kontrolou tě lesné hmotnosti. Přejedení s přetrvávající touhou zůs ta t štíhlá vede pacientku k pocitům víny a 
nás ledné ke s n a z e zmírnit následky přejedení, nejčastěji formou vyvolaného zvracení. Důležité je, že nemocná si 
na rozdíl od mentální anorexie uvědomuje chorobnost svých příznaků. 

d) Výskvt. věk a pohlaví u MA a MB: Pro mentální bulimii splňuje kritéria asi jedno až tři procenta žen v rizikovém 
věku mezi 15 a 30 lety, u mentální anorexie je to o něco m é n ě - asi 0,5-1 procento. V 90-95 procentech s e 
porucha vyskytuje u dospívajících dívek a mladých žen, vzácnéji jsou postižení chlapci a mladí muži a děti před 
pubertou a starší ženy. Poměr mezi postiženými dívkami a chlapci je u mentální anorexie udáván nejčastěji 1:10 
a u mentální bulimie 1:20 ve prospěch ž e n s k é h o pohlaví. 

e) Psychické projevy MA: Dívky s mentální anorexíí s e jeví jako m é n ě schopné vyjadřovat emocionální prožitky. 
Vztah k jídlu udržují čas to na rovině strachu a výčitek oproti bulimičkám, které jídlo a jeho konzumaci čas to 
považují za zdroj intenzivních emocí . Naproti tomu lze říci, ž e anorexie častěji poskytuje prožitky pozitivních 
emocí ve smyslu radosti z hubnutí a hrdost na s e b e s a m a . Bulimie naopak výrazné častěji způsobuje stud, 
osamělos t , zoufalství, b e z m o c i nenávist k s o b ě (spolu s autoagresl) . 

f) Spouš těc í faktory MA a MB: bulimii častěji rozvinou dívky, které jsou vystaveny tlaku okolí, touží zhubnout, 
protože jim někdo naznačuje , ž e jsou tlusté, snaží si udržet náhodné zhubnutí po somat ické nemoci či s e nechají 
inspirovat pořadem nebo článkem o poruchách příjmu potravy. Pro mentální anorexii jako by bylo potřeba ješ tě 
něco navíc - minimálně touha po dokonalosti a kompenzaci pocitů méněcennos t í a možná také potřeba upozornit 
na s e b e a ovládat své okolí. 

g) Prognóza: Asi 80 procent poruch příjmu potravy má příznivý průběh, pomocí psychoterapeut ického léčeni je 
možno omezit nebo dokonce vyléčit jejich negativní následky. Odhadu je se , ž e asi 5 až 15 procent pacientů na 
následky poruchy příjmu potravy umírá. 

h) Doprovodné proievv P P P : Častý výskvt sebevražedného jednání. 
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3. Primář: Léčíme už i děti 

Autor: J.Blažková, MF Dries 28.6.2005, str.3 
S autorkou hovořil Primář Jiří Koutek z dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol 

a) Vvskvt anorexie: Anorektiček přibývá, léčí s e už každá stá dívka 

b) Věk osob s PPP: osmileté děvče i devítileté. Ale to jsou spíše ojedinělé případy. Nejvétší nárůst případů máme 
kolem dvanáctého třináctého roku. 

c) Vvskvt: udává se jedno procento, ale víme, že existuje spousta dalších případů dívek, které zatím ve statistikách 
podchyceny nejsou, protože se neléčí, ale jsou extrémně vyhublé a trápí se neustálými dietami. 

d) 7dravotní důsledky: Hrozí i smrt.Selhání různých důležitých orgánů. 

e) Zaměření léčby: psychoterapie, úprava jídelních návyků. 

4. Ideál krásy nám nějak moc zhubl 

Autor: J.Tomanová, MF Dnes 28.6.2005, str.6 
Autorka je poradenský psycholog, stážista na oddělení pro PPP. 

a) Vliv medií na PPP: Je prokázáno, že mediální propagace vyhublého těla a zvyšující se výskyt poruch příjmu 
potravy spolu souvisejí. 

b) Závažnost PPP: poruchy příjmu potravy jsou v současnosti třetí nejčastější Psychiatrické onemocněni 
dospívajících a patří mezi duševní poruchy s nejvyšší úmrtností. Ta je zde desetinásobná ve srovnání s ostatní 
populací. Srovnávání závažnosti poruch se závislostí na drogách či alkoholu. 

c) Kritika dopisu M.Zapletala H.Papežové: Bylo by snadné vysmát s e těmto slovům. Zejména víme-li, že za onou 
úctou ke zdraví a za zdravým způsobem života (kvalitním jídelníčkem a cvíčením) je utrpení mnoha dívek, které 
se snaží obstát za každou cenu v konkurenci svých vyhublých a ještě vyhublejších kolegyň. 

d) Oo může řešit problém PPP: Změnu může přinést debata mezi odborníky, pořadateli zmíněných soutěží Miss, 
médii i veřejností. 

e ) 7dravotní projevy osob s hmotnosti pod hranicí podváhy: Řídnutí kostí, vypadávání vlasů, kazivost zubů, 
problémy s trávením, poruchy srdečního rytmu, psychické obtíže či riziko neplodnosti. 

5. Pětině dívek hrozí bulimie či anorexie 

Autor: I.Karáskové, MF Dnes 18.5.2005, str.4 

a) Charakteristika PPP: Anorexie i bulimie, kterou charakterizuje přejídání a pak zvracení, jsou psychickými 
nemocemi, ale postihují celé tělo. 

b) Vvskvt PPP: Podle brněnských lékařů má dnes náběh na tyto poruchy příjmu potravy až dvacet procent 
dospívajících dívek. 

c) 7rtravntní důsledky: Dlouhodobému hladovění, které je typické pro anorexii, se organismus přizpůsobí tak, že 
začne spotřebovávat vlastní tkáně a takový stav může vést k vážnému poškození zdraví, až ke smrti. 

d) Léčba: Psychoterapie. Závažnější případy, kdy je zapotřebí umělé výživy, se léčí na jednotce intenzivní péče 
nemocnic. 

e) Rizikové skupiny osob: Ohroženy jsou zejména dívčí kolektivy na sportovních či uměleckých školách. 

f) Akce: Včera začal v Brně týden pro anorexii a bulimii provázený řadou akcí. 

g) 7mínéné Občanské sdružení:Anabell 

6. Musím držet dietu, říkají už i šestileté dívky 

Autor: Ion, MF Dnes 18.3.2005, str.4, konzultant F.D.Krch 

a ) Nespokojenost s tělem: Se štíhlou linií si dělají těžkou hlavu už šestiletá dévčátka.Nespokojenost s vlastním tělem 
prý holčičky začínají projevovat pouhý rok po nástupu do školy. Více než 70 procent dívek ve věku šest až sedm 
let prohlásilo, že by rády zhubly. 

b) Příčiny PPP -kultura: Jednou z příčin je mezí mládeží rozšířená kultura, která jim vtlouká do hlavy, že "čím 
hubenější, tím lépe". 

c) Dietní tendence: Strach z tloušťky a dietní tendence jsou mezi českými děvčaty dostatečné zřetelné už ve věku 
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11 let a významným způsobem ovlivňují jejich způsob života a často i zdravotní stav. Dietní tendence jsou 
nebezpečné í v tom směru, že narušují normální jídelní zvyklosti dospívajících děvčat, která ve strachu z tloušťky 
zá sadně mění svůj jídelníček a jídelní režim. Velká část dospívajících dívek si už vlastně nedokáže představit jídlo 
bez strachu z tloušťky a zaměňuje redukční dietu za normální stravovací režim. 

7. Věříte, že kdo má anorexii je hlupák? 

Autor: Ion, MF Dnes 18.06.2004 

Mladé dívky s e leckdy zoufale snaží vypadat jako modelky z titulních stránek časopisů. Jejích snaha ale může skončit 
závažnou chorobou - mentální anorexii. A ta z a s e - v nejhorším případě - smrtí. Čtěte o všeobecně přijímaných 
mýtech o této chorobě. 

1. Poruchy příjmu potravy postihují jen mladé dívky. 

To je pravda jen částečně. I když většina nemocných patří mezi dospívající, v poslední době s e mezi ohroženými 
objevuje další velká skupina - ženy ve středním věku kolem čtyřiceti let, které s e obtížně vyrovnávají s prvními projevy 
stárnutí. Stejně tak může anorexie či bulimie postihnout i muže. 

2. Ženy a dívky s pokročilou anorexii nemenstruují. 

Nemusí to být pravda. Ztráta menstruace není úplné spolehlivé měřítko. Pokud dívka bere hormonální antikoncepci, 
může mít pravidelný cyklus i ve velmi pokročilém stadiu nemoci. 

3. Anorexie nebo bulimie postihují hlavně snaživé dívky. 

To už neplatí. Takto s e skutečně dříve popisovala typická pacientka s poruchami přijmu potravy. Avšak problém čím 
dál častěji postihuje i dívky s nížším vzděláním, které s e pohybují v prostředí klubů a diskoték. 

4. Anorexie je rodnou sestrou obezity. 

Není tomu tak. Anorexie postihuje mladé lidi s úplné normální hmotností a popudem k ní není hrozba obezity, leda 
zcela domnělá a subjektivní. Dokonce jen výjimečně s e "vyléčené" anorektičky dostanou do pásma nadváhy. 
Bulimické projevy má jen zlomek obézních lidí. 

5. Anorexie nebo bulimie jsou projevem hlouposti. 

Vůbec ne. Pokud jimi dívka či žena trpí, neznamená to, že je hloupá. Jen s e nedokáže srovnat s nároky, často jen 
domnělými, které na ni okolí klade. 

6. Zvracení a projímadla vedou ke zhubnutí. 

Krátkodobé možná ano, jejich používáním s e však rychle roztáčí bludný kruh. Čím častěji dívka zvrací, tím větší má 
potřebu znovu s e najíst. Kromě toho čas té zvracení může vést k rozvratu vnitřního prostředí těla. Projímadla 
vyprazdňují tlusté střevo, když už energie z jídla byla předtím využita. 

8. Štíhlá za každou cenu? 

Autor: Lucie Ondřichová, MF Dnes 21.06.2004 
Miliony dívek i žen si ničí zdraví, když s e chtějí přiblížit vzhledu modelek. J e to přitom čím dál těžší. Před dvaceti lety 
vážily modelky o osm kilogramů méně než průměrné ženy. Dnes je tento rozdíl propastných třiadvacet kilo. 

Článek s e věnuje otevřenému dopisu, který byla zaslán p. Zapletalovi odbornými lékaři, ve kterém apelovali na 
Prezidenta Miss, aby přehodnotil soutěžní kritéria, které mnohdy hraničí s P P P 

a) 7dravotní důsledky PPP: Dívka s chronickou anorexii má potíže s trávením, vypadávají jí vlasy, už po roce jí hrozí 
odvápnění kostí. Bývá porušen menstruační cyklus. Pokud vůbec otěhotní, má problémy s tím, jak těhotenství 
donosit," říká docentka Hana Papežová, lékařka, která s e na poruchy příjmu potravy specializuje. 

b) Všímavému rodiči možná brzy dojde, že néco není v pořádku. Pro úspěšnou léčbu je však důležité, aby z 
rozjetého vlaku chtěla vystoupit s ama dívka. 

cl Průběh nemoci: Jsou v zajetí své nemoci. Mají pocit, že když si vezmou jídlo, s tane s e néco nekontrolovatelného. 
Dokážou žit jen s anorexii. Jejich vývoj jako by s e zastavil. Hraje tu roli strach z dospělosti, strach ze 
zodpovědnosti," vysvětluje Papežová. 

d). Věk: "Máme teď v péči čtyřicetileté dámy, které jen obtížné přiznávají, že dvacet let trpí anorexif," říká Hana 
Papežová. Každý rok na následky anorexie několik dívek zemře. "Jejich přesný počet neznáme, někdy ani není 
ta správná diagnóza stanovena," uzavírá Papežová. 
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9. Dítě někdy považuje tělo za soka 

Autor: I.Hosmanová, MF Dnes 19.5.2004, str.4, konzultace: K.Rais, z dětského oddělení 
Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni 

a) Snižující s e věk dětí s P P P 

b) Nástup PPP: Podle Raise nejčastěji v pubertě a postihuje zejména dívky. První projevy nejsou příliš patrné. 

c) Charakteristika MA a MB: MA je charakterizována odmítavým postojem k jídlu, MB častým přejídáním,následnými 
výčitkami a vyvoláváním zvracení. 

d) Zdravotni důsledky: "Z hlediska lékařského jsou však stejné nebezpečné, protože vedou ke zdravotním 
komplikacím končícím ve výjimečných případech i smrtí," Karel Rais 

e) Léčba: V některých případech postačí dohled dětského lékaře, jiného odborného lékaře nebo návštěva 
psychologa či psychiatra. V případech, kdy jsou zdravotní rizika hodně velká, bývá dítě hospitalizováno. Při každé 
léčbě je však důležité, aby spolupracovala celá rodina. 

f) Terapie: Individuální či skupinová, ale i terapie formou her, nebo prostřednictvím uměleckého vyjádření. 
Současný návrat k běžným stravovacím návykům a zlepšení sebepojetí. 

10. Touha po štíhlosti zabíjí 

Autor: Lenka Červenková, MF Dnes elektronická podoba deníku 08.08.2003 Děti a zdraví 

a) Vznik PPP: "Pro takového adolescenta stačí posměch spolužáků na téma tloušťky," varuje psycholožka Jana 
Kocourková z dětské psychiatrie v pražském Motole. Tato klinika s e věnuje právě dětem, které trpí anorexií nebo 
naopak bulimií. 

b) Vvskvt.: "V osmdesátých letech j sme měli maximálně dva tři případy anorexie na oddělení, dnes je z padesáti 
lůžek polovina obsazena dětmi s poruchou příjmu potravy," říká primář motolské psychiatrie Jiří Koutek. Navíc s e 
průměrný věk dětí, které s e potýkají s anorexií, stále snižuje. Anorexie přitom zdaleka neznamená jen to, že 
dívka je nadmíru hubená a skoro nejí." 

c) Zdravotní důsledky: Anorektičkám hrozí kromě ztráty menstruace naprostý rozvrat metabolismu a srdeční 
arytmie, které už přímo ohrožují jejich život. 

d) Mortalita: Šes t procent postižených skutečně umírá. Sotva třetina těch, kdo zápolí s anorexií, s e zcela vyléčí. 

e) Rizika další: Riziko, že anorektik spáchá sebevraždu, je až dvěstěkrát vyšší než u ostatní populace. Navíc 
anorexie často přechází v bulimii. 

f) Výskyt a počet: Lidí trpících poruchami příjmů potravy není přitom málo šes t procent populace. 

g) Mentální anorexií trpí většinou dívky, ale přibývá i nemocných chlapců, V Česku připadá na třicet nemocných 
dívek jeden chlapec, v západní Evropě už je pomér deset ku jedné 

h) Psychické proiew:Pacienti vnímají svoje tělo zkresleně 

i) Projevy a léčení: Mentální anorexie - postižení lidé s e snaží zabránit ztloustnutí. Většinou však vůbec hubnout 
nepotřebují. Postižení, většinou dívky, odmítají jídlo, později s e skutečně vyvíjí nechutenství, někdy naopak 
může přejít v bulimii. Pacientky bývají hodně aktivní, ale zároveň neurotické, mají sklony ke lhaní. Léčí s e na 
psychiatrii, někdy je třeba i umělá výživa. 

j) Popis: Bulimie - nezvladatelná chuť k jídlu. Nemocný člověk s e opakovaně přejídá, protože jeho touha jíst je 
příliš silná. Jelikož s e zároveň snaží netloustnout, jídlo vzápětí vyzvrátí. Může také užívat projímadla 

11. Kirstie Alley naštvala bulimičky 

Autor: anonym, Mf Plus časopis 11/2005 

a) Americká asociace pro poruchy příjmu potravy kritizuje herečku Kirstie Alleyovou (52) za to, že ve svém seriálu 
Fat Actress (Tlustá herečka) zlehčuje problematiku mentální anorexie a bulimie. Asociaci naštvala především 
scéna, v níž herečka Kelly Prestonová radí Kirstienině postavě, že zaručený způsob, jak zhubnout, je jít s e po 
jídle vyzvracet. 
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Právo 

1. Za sny o ideálni váze platíme zdravím 

Autor: Jana Nerocková, Deník Právo 25.10.2005 

a) Sny dívek o ideálu krásy -št íhlém těle: Některé dívky sní o tom, že jednou bude tak štíhlá, že s e bude podobat 
modelkám z módních časopisů či dívkám soutěžícím o titul Miss. U většiny žen toto přání zůstane jen na úrovni 
jakéhosi ideálu. Některé z nich ale tuto myšlenku dotáhnou do vítězného konce. 

b) Popírání nemoci u osob s PPP. vyčet potíží: Dívky často své onemocnění dlouho popírají a odmítají pomoc 
okolí. Teprve tehdy, když jim problémy začnou přerůstat přes hlavu, ji vyhledají. Obvykle se problémy 
nahromadí. Mohou s e objevit potíže psychologické, tělesné nebo sociální, pracovní či výchovné. 

c) Jak maií pomoci rodiče:"Na jedné straně je třeba nechat dítě-mladistvého dospět k samostatnosti a současně mu 
s anorexií musíme pomáhat bojovat," uvádí doc. MUDr. Hana Papežová z Centra pro poruchy příjmu potravy, 
Psychiatrické kliniky v Praze. Hlavné rodiče s e ale trápí představou, že něco udělali špatně.Rodiče s e nesmi 
obviňovat, ale neobvinovat ani dítě z rozmaru, zlomyslnosti. Musí si uvědomit, že z problému s e nelze snadno 
vymanit. 

d) Vliv P P P příslušníka rodiny na rodinný svstém: Soužití s nemocným člověkem je velmi těžké. Okolí s e zdá 
chování anorektiků nepřiměřené, sobecké a provokativní. Teprve odborník jim je vysvětlí a upozorní na to, že je 
to projev neštěstí a stresu. 

e) Kde hledat pomoc, jaká pomoc ie třeba: Hladovění nezůstává bez důsledků, brzy s e objeví zdravotní problémy, 
které potřebují diagnostiku a léčbu odborníka. Jakmile nám začne být situace podezřelá, poradíme s e s 
praktickým lékařem. Většinou bývá nutná intenzívní lékařská, psychiatrická i psychologická pomoc. Někdy s e jí 
mají zúčastnit, zvláště u mladších dívek, i rodinní příslušníci. Anorexie vede i k pocitu osamění a izolace, a to 
situaci ještě více zhoršuje. Často proto pomáhá i kontakt s e stejně postiženými lidmi. 

f) Délka léčbv a účinnost(prognóza). návratnost potíží: „Zcela nereálné je očekávání, že nemoc zmizí během 
několika měsíců, bývají to spíše léta. Jak s e onemocnění bude vyvíjet dál, s e dá předpovědět až po uplynutí pěti 
let.Po této době s e asi polovina uzdraví. 30 % zůstane vážně poznamenáno a 20 % si udrží podváhu a poruchy 
menstruace. Pokud s e léčeni zahájí včas-včasná léčba, jsou šance lepší a uzdravení kvalitnější. Nikdy není 
zcela vyhráno. Nemoc s e může znovu objevit stačí stres nebo snížení váhy způsobí jiné důvody. Důležité však 
je, aby pacientka a rodina o takové možnosti věděly, pak s e dá včas zastavit," dodává doc. Papežová. 

g) Jak rozpoznat první známky onemocněni, chování osobv s PPP-radv pro rodiče čeho si všímat 

- Divka hubne a začíná své tělesné proporce skrývat ve volném oblečení. 
- Vynechává společná jídla, odůvodňuje to tím, že má jiný rozvrh, že začala s vegetariánstvím a chce si 

vařit sama, nebo tím, že vaří pro celou rodinu a s a m a nejí. 
- Když s rodinou stoluje, jí většinou jen zeleninu, co nejméně cukru a uhlohvdrátů. Jídlo si krájí na malé 

kousíčky, které jen postrkuje po talíři. 
- Začíná být velmi aktivní, hodně chodí a běhá přestává s e dívat na televizi, učí s e a stále cvičí. 
- Pije hodně kávy a dietních nápojů. 
- Mění s e ií nálada, je plačtivá, podrážděná a netrpělivá. 
- J e uzavřená, přestává chodit s přáteli ven a účastnit s e rodinných akcí. 
- Může s e také přejídat, někdy s e z lednice začne ztrácet velké množství jídla, jindy zase nacházíme - -

poschovávané prázdné obaly od sušenek a dalšího jídla. 
- Může chodit často zvracet. 
- Často nakupuje léky, používá léky z domácí lékárničky a najdeme i zbvtkv projímadel. 
- Tráví dlouhý čas v koupelně a na záchodě. Do koupelny odchází po každém jídle, na záchod chodí 

často během dne a několikrát za noc. 

g) r.n Situaci zhoršuje: Situaci ještě víc zhoršuje zneužíváni léků a návykových látek i další psychiatrické diagnózy. 

h) Informace, kde získat radu: Další informace získáme na www.anabell .cz nebo www.pppinfo.cz. Rady poskytne 
také Občanské sdružení Anabell - pro nemocné s anorexií a bulimií. Pobočka Brno má tel. 542 214 014, v Praze 
vede svépomocnou skupinu Ondřej Stískal a domluvit s e dá na tel. čísle 775 904 775 
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1.2 Obrazy publikovaných příspěvků v týdenících a časopisech s delší 
periodicitou 

Literární noviny 

1. Dívky, které nechtějí jíst 

Autor. Magdalena Černá, Literární noviny 16/2005 

a) Charakteristika: Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné 
hmotností. Nejde o nechutenství nebo oslabenou chuť k jídlu. Nechutenství s e dostavuje až později, jako 
důsledek dlouhodobého hladověni. Začíná to spíše tím, že s e dívka velmi pevně rozhodne nejíst a s krajní 
důsledností to dodržuje. Anorektičtí pacienti neodmítají jist, protože by neměli k jídlu chuť, ale protože se nejíst 
rozhodnou. 

b) Věk rozvoie PPP Mentální anorexie začíná nejčastěji u dívek ve věku třinácti až dvaceti let. Je ale možné setkat 
se s počátkem poruchy až po čtyřicátém roce věku 

c) Pohlaví a PPP. Anorexie se objevuje častěji u žen (jen 7.5 procent případů isou muži), což je dáno tím, že ženy 
zpravidla přikládají tělesnému vzhledu větší hodnotu než muži. 

d) Vvskv PPP v populaci: mentální anorexie v České republice je srovnatelný se zeměmi západní Evropy. V 
posledních desetiletích lze vysledovat vzrůstající tendenci počtu pacientů. Narušené jídelní postoje a ohrožující 
způsoby kontroly tělesné hmotnosti a příjmu potravy jsou v ČR markantní u 7 až 11 procent dívek a mladých 
žen. 

e) Výskvt PPP v sociálních vrstvách: Dřívější výzkumy prokazovaly, že poruchami příjmu potravy trpí spíše dívky ze 
středních a vyšších vrstev. Dnešní výzkumy ale již poukazuji na to, že tyto poruchy se stále častěji vyskytují ve 
všech sociálních vrstvách, s poruchami příjmu potravy se můžeme setkat i mezi bezdomovci. U nich ale 
pravděpodobně nemoc souvisí s jejich chaotickým životním stylem. 

f) Příčiny vzniku PPP: Na počátku je většinou období stupňujících se diet, které mohou být i z nařízení lékaře, ale 
často jde o nezvládnutou sníženou potřebu energie na konci dospívání, sportovní kariéry nebo těhotenství. 

g) Osobnostní charakteristiky dívek s P P P Mnohé dívky, které mají sklon k tomuto onemocnění, jsou nadprůměrně 
inteligentní a z vyšších sociálních vrstev Jejích výrazným povahovým rysem bývá perfekcionismus: pokud se k 
něčemu odhodlají, jsou ochotny překročit mnohé meze. 

h) Neadaptivní proievv chováni: K udržení nebo snížení tělesné hmotnosti užívají mnoho prostředků. Nejčastéjší 
jsou to vyprovokované zvracení, užívání laxativ, anorektik a diurektik, nadměrné cvičení. 

í) Psychické proievv PPP U nemocných anorexií se klasicky vyskytuje strach z tloušťky a zkreslená představa o 
vlastním těle. Anorektičtí pacienti nedokáží vnímat své tělo realisticky. Mají tendenci přeceňovat to, co je 
předmětem jejich strachu - tloušťku, a naopak podceňovat to, co není v souladu s jejich přesvědčením -
vyhublost, změny nálady a chování. 

j) 7riravotní důsledky: Lékařsky zjistitelné jsou například zvýšená hladina některých hormonů nebo odchylka ve 
vylučování inzulínu. U pacientů, u nichž je začátek onemocnění před pubertou, bývají pubertální projevy 
opožděny nebo dokonce zastaveny. 

k) Ri7Íkové skupiny pro vznik narušených postoiů k ¡iriiu u profesí jako baletky, modelky, tanečnice a u jiných 
»anských profesí, pro které je dodržováni štíhlosti významným faktorem. Na fyzický vzhled těchto žen bývá 
vyvlien vvsokv společenský tlak. Poruchy stravování a patologické diety se také často vyskytují u atletů, plavců a 
gymnastů. Tito sportovci jsou vystaveni vysoké soutěživosti a rovněž nekritickému posuzování svých těl ze 
strany společnosti. Mezi muži, kteří jsou ohroženi poruchami příjmu potravy, je vysoké procento homosexuálů. 

I) Příčiny vzniku PPP: Vlce faktorů. Jednou z možných příčin vzniku onemocnění poruchami příjmu potravy jsou 
společenské a sociální faktory. Tím se mysli například všudypřítomná ikona vyhublé modelky, nekonečné série 
návodů v magazínech na to, jak rychle a účinné zhubnout, nereálný kult štíhlosti až vyzáblosti, která je pro čtyři z 
pěti žen zdraví škodlivá.Jádro problému může být v rychle se měnící kultuře a ieiích ideálech. Naše kultura nás 
neustále nutí nadměrné se kontrolovat, a to v mnoha oblastech včetně fyzického vzhledu. Na ženu moderní doby 
je vyvíjen vysoký tlak, a to nejen vzhledem ke skloubení profesní kariéry a rodinného života, ale i v neustálé a 
nekritické oslavě fyzické krásy a štíhlosti v médiích 

m) Léčba PPP: Při léčbě pacientek je třeba zejména snížit zájem o tělesnou hmotnost a následně i zmírnit systém 
redukčních diet. identifikovat problémy v mezilidských vztazích, které vedly k rozvoji a udržování patologických 
stravovacích návyků. V druhé fázi se uzavírá terapeutická smlouva o práci na těchto problémech, musí se 
zaměřit na změnu postoje vůči vlastnímu vzhledu a tělesné hmotnosti. Během léčby je také třeba u pacientky 
napravit její negativní sebepojetí. Lékař musí pacientku přesvědčit o tom, že její problémy s jídlem nespočívají v 
opakovaném nekontrolovaném přejídání. Vyzve ji, aby si vedla záznamy o stravování a svých pocitech při jídle 
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(jestli měla chuť zvracet, vzít si projímadlo, měla pocit, že jíst neměla apod.). Lékař pak během analýzy doporučí 
pacientce náhradní formy chování. 

n) Farmakoterapie: Jako doplněk psychosociální léčby bývají užívány nejrůznější léky. U pacientek s afektivními 
projevy jsou častá antidepresiva. 

o) Postup terapie : Významné jsou v tomto ohledu techniky směřující k proměně pohledu na sebe samu - lékař 
pomůže pacientce uvědomit si, jaké myšlenky ji napadají, když s e například postaví na váhu, probere s ní 
argumenty, které tuto myšlenku nějak podporují, a ty, které ji zpochybňují. Cílem je, aby si pacientka znovu 
osvojila rozumný přístup k jídlu. V další fázi začne pacientka postupně zařazovat do svého jídelníčku „zakázané" 
potraviny. 

2. Jako by nechtěly dospět 

Autor. Magdalena Černá, Literární noviny 16/2005 

A) Mentální anorexie ie onemocnění duše, ale drastické důsledky si odnáší i tělo pacientek. Ve Fakultní nemocnici 
v Brně Bohunicích s e anorexií zabývají Poradna pro poruchy metabolismu a výživy a Poradna pro výživu. O 
svých zkušenostech s touto nemocí hovoří interní lékařka jednotky intenzivní psychiatrické péče Mirka 
Navrátilová a nutriční terapeutka oddělení léčebné výživy Michaela Hamrová. 

b) Věk : nemoc s e nejčastěji vyskytuje u děvčat mezi třináctým a šestnáctým rokem věku. 

c) Vznik a rozvoj PPP: Často s e mentální anorexie také objeví po nějakém stresovém vlivu, jako například změny 
prostředí nebo po rozvodu rodičů. Někdy jako kdyby ty dívky nechtěly dospět. Tohle všechno jsou ale jen 
psychologické faktory. Vliv má samozřejmě také společnost a ieií tlak na ideál krásy a psychické a fyzické 
vlastnosti těchto dívek. 

d) Zdravotní rizika: Nemocným dívkám s e začnou kazit zuby, padají jim vlasy, zhoršuje s e jim pleť.. Tato nemoc je 
hrozně zrádná v tom, že organismus s e postupné adaptuje na nový (ne)stravovací režim. Začne si potřebné 
bílkoviny brát z vnitřních orgánů a pacientky si „požírají vlastní orgány". Říkáme tomu autokanibalismus. To 
doprovází stavy zimomřivostí, kolapsové stavy, ztráta menstruace, osteoporóza apod. 

e) Mortalita: Mentální anorexie končí u třetiny nemocných smrti. 

f) Vnímání vlastního těla osob s PPP: nemají realistický pohled. Na ostatní s e dokáží dívat reálné, ale na s ebe ne 

3. Anabell aneb Dvě strany téže mince 

Autor: Jana Sladká Ševčíková Literární noviny 35/2004 

Autorka je předsedkyní o. s. Anabell, které poskytuje psychologické a výživové poradenství pro nemocné 
s poruchami příjmu potravy, organizuje svépomocnou terapeutickou skupinu pro postižené i jejich blízké, 
vede korespondenční kursy a pravidelně pořádá víkendová a týdenní soustředěni. Info. tel. 542 214 014, 
602 766 542, <www.anabell.cz>. 

a) Informovanost: Již v roce 1987 vyhlásila Světová zdravotnická organizace poruchy příjmu potravy za jeden z 
prioritních problémů světové populace, kterému je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

b) Vvskvt. pohlaví.: Odhaduje se, že na celém světě trpí některou z forem patologického vztahu k jídlu kolem osmi 
milionů lidí. V posledních letech s e s těmito chorobami ve zvýšené míře se tkáváme í v naší zemi. Varovná čísla 
hovoří zhruba o každé dvacáté dívce v rizikové populaci (13 až 25 let) a poruchy příjmu potravy s e nevyhýbají 
ani chlapcům a mladým mužům. 

c) Mfiriiální přestřelka: V květnu 2004 rozvířila pozornost veřejná mediální přestřelka mezi lékaři Specializované 
jednotky pro poruchy příjmu potravy v Praze a prezidentem soutěže MISS Miroslavem Zapletalem. V otevřeném 
dopise, který byl panu Zapletalovi zaslán, se píše: "Trend k mediální propagaci štíhlostí je natolik znepokojivý, že 
vás důrazně žádáme o zvážení způsobu další organizace této soutěže." 

d) Léčba: léčba patří do rukou odborníků - dietologů, psychologů, psychiatrů, internistů i gynekologů. 

e) Diagnostika: Existují diagnostická kritéria mentální anorexie a mentální bulimie. Důležité je ovšem poznamenat, 
že nemusí být všechna bezpodmínečně splněna abychom mohli dívku či chlapce považovat za ohrožené 
poruchou příjmu potravy. Mnohdy s e projevy nemoci samy jakoby ztrácejí v nevhodných stravovacích návycích 
celé rodiny čí spolužáků ve škole. 

f) Diagnózy v oblasti P P P dle MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) zařazuje poruchy příjmu potravy 
do kapitoly Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými a somatickými faktory. Poruchy příjmu jídla jsou 
klasifikovány kódem F50 takto: F50.0 Mentální anorexie, F50.1 Atypická mentální anorexie, F50.2 Mentální 
bulimie, F50.3 Atypická mentální bulimie, F50.4 Přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, F50.5 
Zvracení spojené s jinými psychickými poruchami, F50.8 Jiné poruchy příjmu jídla a F50.9 Porucha příjmu 
potravy nespecifikovaná. 

g) Diagnostické tvov P P P (DSM-IV ): Mentální anorexie: a) nelimícký(restiktivní) typ-úporné diety bez záchvatů 
přejídání, b) bulimický (purgativní) typ -hladovění je střídáno záchvaty přejídání. Mentální bulimie. a) purgativní 
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typ-pravidlené zvracení, zneužívání laxativ či diuretik, b) nepurgativní typ- diety a pravidlené cvičení je střídáno 
záchvaty přejídání, bez pravidelných purgativních metod (zvracení, projímání). 

h) Popis diagnostických kritérií: Dle MKN-10 

Reflex 

1. Existuje mediální diktát krásy? 

Autor: Potůček Jan, Reflex 47/2004 str.20 

a) Příspěvek zaměřen na film Ženy pro mény, který s e mimo jiné věnuje vlivu médií ( ženských časopisů) na 
vytváření umělého kultu krásv.: módní průmysl a média (nakladatelství Stratosféra vydává Bazaar, 
Cosmopolitan, Cosmogirl, Žena a život, Marianne ...) 

b) Ředitel naklad. Stratosféra s e ohrazoval proti tomu, že by média měla nad ženami takovou moc a nutila ženy 
dělat věci, které by jinak nedělaly. Podle jeho názoru film zobrazuje ženy jako pasivní oběti módních diktátů 
médií. Podle jeho názoru s e autorka filmu snažila nalézt osoby,které jsou za tyto věci odpovědné, je to prý 
pitomost. Autor článku J. Potůček souhlasí s tím, že jelikož lidi odpovědné za zotročování žen ve jménu ideálů 
krásy filmařka nenalezla, vyzněla objevnost filmu naprázdno. 

c) Autorce dokumentu "Ženy pro měny" jde o odhalení ovlivňování ideálu ženské krásv médii především tzv. 
ženskými časopisy 

Story 

1. Vyzáblé krásky v ohrožení! 

Autor, anonym, Story 19/2005 
a} Anorexie už není jen přízrakem hollywoodského byznysu. Stále vice českých celebrit přiznává (a nebo taky 

ne), že s e s poruchou příjmu potravy potýkaly. Nastal čas, přestat s e za potíže stydět. 

b) Příčny:Chorobné nechutenství bývá dáváno za vinu kultu vyzáblých modelek (říká s e jim "lízátka"), 
civilizačnímu stresu nebo diktátu dokonalosti. 

ci Jednou z těch, kteří to dokázali, je mladá herečka ze seriálu "On je žena" Hana Vagnerová-příběh herečky, 
která překonala MA 

Tvden 

1. Jezte, zapomeňte na hubnutí 

Autor: anonym, časopis Týden (týdenník) 9/2004, 23.2.2004 
Článek je věnován problematice nadváhy a hubnutí. 

a) V českých lékárnách s e za rok 2003 prodalo více než 1 milion přípravků na hubnuti. 

b) Dietní zkušenosti v popular.i- podle evropských průzkumů 90% žen a 50% mužů vyzkoušelo alespoň 1x 
v životě nějakou dietu 

c) Dieta: zmíněna Atkinsova dieta, které je jedna z nejrozšířenéjších, zavedl ji v 70.letech kardiolog R.Atkins, 
někdy je popisována také jako „nízkosacharidový životní styl", další diety spirituální (základem je účinek jídla 
na psychiku, př. paleolitická dieta), redukční dieta-obecně omezení denního přijmu kalorií, „kytičky a zvířátka" 
Lenky Kořínkové (podstatou je oddělení sacharidů a bílkovin) 

d) Univerzální pravidla pro hubnuti: 1-jlst vše s mírou, 2-jíst málo a často, 3- spočítat si přijímané množství 
potravy a jeho energetickou hodnotu-určit kolik jídla můžeme sníst, 4- denně vypit alespoň 2 litry vody (nejlépe 
neslazené). 

Časopis Cosmopolitan 

1. Jak se léčí anorexie? 

Autor: anonym, Cosmopolitan 20.10.2005, nakladatelství Stratosféra. 

Odborné informace získány od Zdeňka Rušavôho z metabolické jednotky v Plzni, a Jana Kulhánka z Détské 
psychiatrické kliniky v Motole 
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a) Mortalita: Až šes t procent žen nemocných anorexií navzdory léčbě umírá 

b) Příběh divkv s anorexil-vvpráví své zážitky 

c) Krok k uzdraveni: Když anorektička seznámí s e svou tajnou hladovkou okolí, právě udělala první krok k uzdravení 

d) Léčba: Anorektické pacientky s e léčí těžko, protože s e za touto vážnou nemocí skrývá strach dospět a stát s e 
ženou. Anorektička potřebuje dlouhou, láskyplnou profesionální péči, díky níž dokáže s a m a sebe přijmout." 

e) Léčba-motivace: Pokud totiž pacientka s a m a nechce, nepomůže jí ani hospitalizace. Hospitalizace pacientce 
mechanicky zachrání život, ale často s e používá především k získání času pro terapeutickou léčbu 

f) Psychoterapie: Ani psychoterapií ale nelze považovat za všelék. 

g) Literatura: Rachel Kranzová a Michael Maloney v knize O poruchách přijmu potravy 

h) Obecně MA: s e jedná o těžkou fóbii z přijímání potravy, Anorexie je vlastně závislost na hubnutí 

i) Informace i o svépomoci: www.pppinfo.cz 

j ) Hlavní cestv k uzdravení: (Kulhánek):1. Léčba podvýživy a zdravotních problémů- Podvýžíva vám nejspíš nadělí 
deprese, pocity únavy, podrážděnost nebo nespavost, 2. Pochopení nemoci- uzdravit svou duši, otázka:jakou roli 
plni tato nemoc ve vašem životě?,3. Změna životního stylu- dodržovat zdravé stravovací návyky a mapovat 
situace, ve kterých s e obtíže zhoršují, odborníci dodají techniky, Pomohou také pestré koníčky. 

2. Lék na bulimii: konečně existuje? 

Autoranonym, Cosmopolitan 25.8.2004, nakladatelství Stratosféra 

a) Vvskvt MB: Bulimie postihuje dvě až tři procenta mladých žen 

b) Úspěšnost léčby: Čtyřicet procent z nich s e vyléčí, u dalších čtyřiceti procent s e potíže zmírni a dvacet procent 
zůs tane nevyléčeno. Člm déle porucha trvá, tím je menší šance na vyléčení a vyšší riziko nezvratného poškození 
organismu 

c) Léčba-lék na MB: U jistého léku, který byl původně určený pro pacienty po chemoterapii, zjistila schopnost léčit 
mentální bulimii 

d) MBi Na rozdíl od anorektiček bulimičky vědí, že jejich počínání není v pořádku. Vidí, jak si svým přejídáním a 
zvracením ničí tělo i život, jenže při nejlepší vůli nedokážou přestat. Bulimie vzniká vědomě. Ženy si nejdřív mysli, 
že mají zvracení zcela pod kontrolou a že ho použijí, jen když to budou potřebovat, mentální bulimie totiž kráčí 
ruku v ruce s depresemi a úzkostí. Při léčení s e proto často ordinují i antidepresiva. 

e) Příčiny: Mentální bulimie je s nejvétši pravděpodobností důsledkem nevyřešeného vnitřního traumatu. 

f) Kruh zvraceni: každé násilné vyprázdněni žaludku dá bloudivému nervu pokyn, že jde o béžný úkon. Výsledkem 
toho je, že tělo si osvojí bulimické chování a praktikuje je automaticky. Jen část bulimiček s e po přejídání 
vyprazdňuje zvracením. 

g) Léčba farmokoterapií: farmakoterapií (tedy výhradně jen prášky) vyléčí pouhých osmnáct procent bulimiček. 
Prášky s e při léčeni poruch příjmu potravy sice používají, ale pouze jako doplněk léčby. 

h) P P P jsou psychickým problémem. Poruchy příjmu potravy, zejména mentální anorexie, zahrnují hlubší 
osobnostní problematiku, v níž stravovací chování je jen viditelným vrcholem ledovce 

i) Osobv ohrožené MB: Náchylné jsou k nl zejména impulzivní, emočně labilní ženy, kterým nečiní žádný problém 
ztropit scénu na počkání. Zvlášť ohroženy jsou ty, jež pocházejí z rodiny, ve které nic nefunguje tak, jak má, mají 
nějakou nepříjemnou zkušenost s e svým tělem nebo byly dokonce sexuálně zneužívané. 

j) i éčba obecně: mohou v počáteční a nejtěžší fázi pomoct farmaka, která si poradí s depresí nebo dávícím 
reflexem. V další fázi musí nutně přijít na řadu psychoterapie, která odhalí příčiny vaší nenávisti ke svému tělu a 
pomůže vám, abyste s e s ním smířila 

k) 7dro| poškozeného tělesného schématu mohou být narušené rodinné vztahy 

Časopis Cosmogirl 

1. Jíst jako modelka? 
Autor: anonym, Cosmogirl 18.11.05, nakladatelství Stratosféra 

a) Jak napravit jídelní chyby: a) Přivstaň si a udělej si ča s na důkladnou snídani: Při pravidelném stravování si tvé 
tělo nebude tvořit zásoby na horší časy ve formě tuku, zrychlí s e metabolismus.b) Nos si do školy dopolední i 
odpolední sváču, Rozlož si denní příjem energie do pěti malých porcí, c) Jednou za měsíc můžeš zkusit tzv. 
očistný půst. Dieta je individuální záležitostí. Pokud m á š super rychlý metabolismům či nízký tlak, určitě s e netrap. 
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Časopis Harper's Bazaar 

1. Dietní spása? 

Autor: anonym, Harper's Bazaar 6/2004, nakladatelství Stratosféra 

a) Diety: Nekonečné diety jako životní filozofie naše tělo nepotěší. Typy: vysokoproteinové diety, Nizkotučná dieta, 
Minimum kalorií 

b) Škodlivost diet: Vysokoproteinová dieta-pokud ze svého jídelníčku vyloučíte uhlohydráty, brzy začne vaše tělo 
spalovat svalovou hmot, tyto diety zatěžují játra, která musí zpracovávat přebytek bílkovin, zvyšují riziko 
onemocnění osteoporózou. Nizkotučná dieta- Tuky způsobují pocit sytosti, a tak při této dietě vlastně neustále 
trpíte hlady. Minimum kalorií- snížená rychlost metabolismu, ztráta svalové hmoty, dehydratace a psychický 
strach z jídla. 

2. Kdo se bojí, nesmí si vlézt na váhu 

Autor: anonym, Harper's Bazaar, 8/2004, nakladatelství Stratosféra 

a) Vliv módních fotek a modelek: Vzhled modelek a módní fotky vás inspirují nejen k nákupu trendy oblečení, ale 
také 

ke zdokonalování postavy-. 

b) Popis životního stylu modelek. Cvičení, diety či minimum jídla 

Časopis Elle 

1. Hubnutí začíná v hlavě 

Autor: anonym, 11.3.2005, Elle 7/2004 

a) Článek o hubnutích o nových trendech o podmíněnosti naší váhy,biologicky- geneticky. Problematika poruchy 
příjmu potravy jen zmíněna. 

b) Vliv rodiny -vztah k ma tce - . „Je-li matka příliš přísná, může dcera naopak na protest přestat jíst.", 

c) Vliv společnosti. .Zamyslete se, jestli vaše problémy nesouvisejí s tlakem okolí". 

d) Škodlivost držení diet: „Homeostáze, neboli vyváženost organismu s e opírá o tři faktory: emoce, přísun energie a 
přísun stopových prvků. Výživa souvisí s e všemi třemi. Když jeden z faktorů narušíte, protože si uložíte příliš 
tvrdou dietu, rovnováha s e naruší." 

Marianne 

1. Když hladoví duše 

Autor: Martina Riebauerová (MF Dnes), Marianne 13. 07. 2005 

Autorka článku píše o tzv. citovém (chcete-li emočním) přejídání (chcete-li obžerství) popisuje pocity, které přejídání 
provází: „Máte knedlík v krku, vaše srdce je jako sušená švestka - a zatímco duše s e smrskla, žaludek s e chová jako 
nenasytný Otesánek..." 

a) Za nezkrotnou nenásytností s e podle nich mnohdy skrývá psychologický moment: jídlo odsunuje do pozadí 
nutnost řešit nevyřízené problémy 

b) „Jídlo spoiuieme s e strašnou spoustou životních situací, což je nedobrý návyk." míní specialista na poruchy 
příjmu potravy František D. Krch z psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Tělo je sice 
chytré a říká si o to, co potřebuje, jenže chaoticky. Když je unavené, žádá cukry, protože tak nejsnáze získá 
energii. V čokoládě z a s e najde stimulující látky. Jídlo nás opravdu umí zklidnit nebo odvést od něčeho 
nepříjemného, ale organismus si to dobře zafixuje. A my s e pak odnaučíme řešit problémy jako takové, prostě si 
místo toho dáme čokoládu. J e to podobné, jako když si někdo dá po hádce s manželkou pravidelně panáka. Pak 
už s e hádá často jen proto, že s e těší, až s e opije." 

c) Rizikové skupiny: Nejohroženéiši jsou tedy pracovně hodně vytížení lidé, kteří bývají často vystaveni stresu. A 
také, jak připomíná psycholog, ženy držící různé diety navzdory tomu, že nejsou psychicky fit: „Ty, které mají 
problém v citové oblasti, obtížněji zvládají hubnutí a různé diety, zatímco ženy v relativní pohodě snadno přejdou 
na prospěšnou zdravou výživu." 
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d) Řešeni: „Pak je třeba si takové ujídáni kategoricky odepřít, lépe si rozvrhnout denní režim a najít si každý den 
čas na normální jídlo," shrnuje psycholog. 

e) Kroky: -Zastavte s e a přemýšlejte, co zrovna cítíte. 
-Uvažujte, jak můžete své emoce momentálně zvládnout jinak než jídlem. Pokud vámi ve skutečnosti místo 
hladu lomcuje vztek, je lepší jít si zaběhat; rozptýlí to a zbaví adrenalinu. 

-Když na nic nepřijdete, otálejte s jídlem aspoň pět až dese t minut. Třeba vás mezitím přejde chuť. 

f) V závěru článku s e k emočnímu přejídání vyjadřují 3 mediálně známé osobnosti, fotograf, moderátorka, 
herečka.. . 

Zdraví1 

1. Zhubnout až na smrt 

Autor: Kateřina Posluchová, Zdraví, 51 ročník, číslo 1, 2004 str. 54-55 

a) Atkinsonova dieta: podle odborníků její výživová nevvváženost znamená velká zdravotní rizika. Nedostatek 
cukrů může zpomalit mozkovou činnost 

2. Jak zdravě přibrat 

Autor: Marta Drahorádová, Zdraví, 52 ročník, číslo 3, 2004 str.72-73, 
a) Charakteristika mentální anorexie: úmyslné snižování tělesné hmotnosti. Intenzivní úsilí shodit kila spojené 

s omezováním energetického příjmu a zvýšením energetického výdeje. 

b) Radv iak přibrat: výživa, cvičení a změna životního stylu. 

3. Jsme tlustí 

Autor: Ivana Závozdová, Zdraví, 52 ročník, číslo 10, 2004 str. 18-19 
a) Článek o obezitě, informace, iak shodit nadbytečná kila 

b) Informace o sdruženích zabývajících s e léčbou obezity: Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Centrum pro 
léčbu obezity ISCARE Praha 

4. Začátek je v hlavě 

Autor: Ivana Závozdová, Zdraví, 52 ročník, číslo 10, 2004, 

a) Radv iak nepodlehnout P P P „Upravit jídelníček, sportovat a hlavně si to srovnat v hlavě", Mít rád své tělo, být 
realista, být motivovaný a změnit myšlení. 

5. Diety a jejich úskalí 

Autor: Ivana Závozdová, Zdraví, 53 ročník, číslo 5, 2005 str. 46-47, 

a) Článek popisuje několik diet a popisuje jejich nevýhody. 

b) Diety: Atkinson, Dělená strava, instantní koktaily, jednodruhová dieta, beztuková dieta, Zónová dieta atd. 
popsány jejich úskalí. 

1 Redaktorky konzultují témata s odborníky na danou problematiku. 
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1.3 Obrazy publikovaných dokumentů na stranách WWW sítě Internet 

Soubor obsahuje celkem 21 článků dostupných na stranách World Wide Web. Na internetové stránce 
<htttp://www.pppinfo.cz> zveřejněno 19 článků ( počet článků zároveň publikovaných na dalších stranách : 
<http://www.doktorka.cz> - 5 článků, <http://www.pauza.cz> - 2 články, <http://www.lekarna.cz> - 1 článek, 
<http://www.idnes.cz> -1 článek, <http://vesmir.cts.cuni.cz> - 1 článek), na straně <http://www.portal.cz> - 1 
článek, na straně <http://martin.hajny.net> - 1 článek. 

1. Využití práce s tělem u pacientek s poruchami příjmu potravy 
Autor: PhDr.Bernadeta Bechyňová, PhDr. Petra Chudobová <http:// 
www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

1. Terapie: Dokument autorek je měřen na terapii -na tělo orientovaná terapie / práce s tělem / s e zaměřuje na 
tělesné prožitky explicitně - ne pouze na verbální rovině. Páce s pacientkami je inspirovaná 
psychoterapeutickým směrem somatické psychoterapie - biosyntézou, která zahrnuje tři hlavní terapeutické 
procesy - uzemnění / groundíng /, centrování / centering / a facing 

2. Mezi hlavní terapeutické cíle práce s tělem u pacientek s P P P patří objevení a prožívání tělesných pocitů a 
impulsů, které s e rodí v pacientkách samých a schopnost vyjádřit je. Tělo s e tak stává jak zdrojem, tak jazykem 
emocí. Tento způsob práce napomáhá pacientkám, aby tělo patřilo opět jim samotným, aby s e stalo součástí 
jejích vlastní identity 

Práce s tělem podporuje schopnost vyjadřování pocitů k druhým a tak napomáhá k zlepšení sociálního kontaktu 
s okolím, rozvíjí interakci pacientek s druhými 

3. Zaměření terapeutického působení: Terapeutické cíle Práce s tělem u pacientek s P P P je tedy zaměřena na čtyři 
specifické cíle: 

a) znovu vytvoření realistického pohledu na sebe sama a přijetí vlastního těla (identita) . Cílem této fáze 
terapie je znovuobjevování a znovuprožívání těla. Tělo musí opét patřit pacientce, být součástí její 
identity a autonomie. Podstatou léčby je vést pacientky k tomu, aby si uvědomily pocity a impulsy, které 
s e v nich objevují a své postavení jakožto jedinců, kteří jsou schopni cítit, myslet a jednat za sebe 
samé . K podpoře realistického vnímání vlastního těla přispívají kromě postupů zaměřující pozornost 
přímo na tělo také zpětná vazba pomocí videa - video feedback. 

b) prožívání radosti z vlastního těla J e třeba vést pacientky k tomu, aby s e opét byly schopny radovat z 
fyzických počitků a vyjadřovat své pocity: tělo může být zdrojem i jazykem emocí., / např. aktivní formy 
relaxace, bioenergetická cvičení, volné vyjádření při tanci /. 

c) omezení anorektické hyperaktivity, stávají s e kořistí jakého si neosobního, egodystonního nutkání 
k pohybu, Toho lze dosáhnout např. zpomalením tempa pohybů a vsouváním tzv. stop-momentů. 
Postupné může být kontrola terapeuta nahrazována vlastni kontrolou pacientky. Cílem je umožnit 
pacientce ovládat napětí a uvolnění. 

d) rozvoj sociálních dovedností. Skupinová práce s tělem podporuje u pacientek vyjadřování pocitů 
(pozitivních i negativních) a impulsů směrem k druhým, empatii a tím tak napomáhá k zlepšení jejích 
sociálních dovedností. 

Pacientka s mentální anorexií vnímá s e b e samu jako příliš tlustou i přes svou vvhublost. Její tělo je buď 
předmětem ohrožení nebo pasivním, necitlivým břemenem, které musí s sebou neustále vláčet. Tělo je pro ní 
zároveň špatné i fascinující. Vnímání vnitřních stimulů je zkresleno. Pacientka neví, kolik jídla její tělo potřebuje; 
nemá již normální pocit hladu, sytosti ani únavy. 

4. Hodnocení terapeutického přístupu: Přístup, není konečnou odpovědí na tak složitý jev jako PPP. U žádné jiné 
psychofyziologícké poruchy s e totiž složité vzájemné působení biologických, psychologických i sociokulturních 
faktorů neprojevuje tak jasně jako při genezi a udržování mentální anorexie a bulimie. Vhodná ie léčba založená 
na multifaktoriálním pojetí této poruchy kde vedle skupinové práce je neméně důležitá též individuální a rodinná 
terapie. 

2. Mentální bulimie a anorexie: hysterický boj o dokonalost 
Autor: Hana Drinocká - <http://www.pauza.cz, http: //www.pppinfo.cz/clanek_asp7id> 

1. Článek popisuje modelovou situaci dlvkv. u níž s e rozvinula porucha příjmu potravy-mentální bulimie od 
objevení s e problému, reakce a nevědomost rodičů, vliv nemoci na psychiku dívky, 

2. PQDÍS vvskvtu projevů mentální bulimie: 20% dívek od 12-25 let má zkušenosti s přejídáním a následným 
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zvracením. 

3. PPP: nejčastější a nejnebezpečnější nemoc dospívajících dívek a mladých žen. 

4. Proievv PPP. psychické změny : Mentální anorexíi a bulimii spojuje strach z tloušťky, nadměrná pozornost 
věnovaná tělesnému vzhledu a hmotnosti. Vytvoření návyku. Název odstavce Mentálni anorexíe a bulimie = 
nebezpečná onemocnění 

5. Zdravotní důsledky: Přejídání, zvracení a následné hladovky komplikují postiženým nejen osobní život, ale co 
je horší: mají velmi negativní dopad na zdraví. Přejídání vyvolává nepříjemné pocity plnosti. Poměrně častá je 
plynatost, pocity nevolnosti, zácpa a průjem. Nadměrná konzumace sladkostí a pečiva (při přejídání) společně s 
nevhodným jídelním režimem mohou způsobit hypoglykémii. Zdravotní důsledky diet, hladovění, zvracení a 
vyhublosti, mezi které patří: citlivost na chlad, celková únavnost, svalová slabost a spavost, poruchy 
spánku,zažloutlá praskající pleť, zvýšený růst ochlupení na celém těle, řídké, suché lámající s e vlasy,kazivost 
zubů, odvápnéní kostí , nepravidelná menstruace, hrozba neplodnosti,srdeční obtíže - arytmie, oslabený krevní 
oběh, chudokrevnost, zvýšená hladina cholesterolu v krvi,oslavení imunity, u mladých dívek zpomalení růstu, 
opoždění puberty,zvracení často způsobuje zranění krku a jícnu, dochází k otokům slinných žláz, zvracení 
narušuje rovnováhu tělesných tekutin v krvi = nadměrná zátěž pro srdce a ledviny. Bulimičky ohrožuje také 
nízká hladina draslíku, způsobující nepravidelnosti srdečního tepu a neurologické komplikace (závratě a křeče). 
Žaludeční šťávy zase způsobují záněty žaludku, vředy jícnu a erozi zubní skloviny. 

6. Léčba: Podmínka zásadní: Nejdůležitější je rozhodnutí dívky, případně rodičů, problém řešit. Nutné je přiznat si 
svoji nemoc a mít vůlí s e vyléčit. Léčba anorexie i bulimie s e neobejde bez změny jídelních návyků a s nimi 
souvisejících postojů a chování. Nejrozumnější je vyhledat na pomoc odborníka. V některých případech -
extrémní vyhublost, u příliš mladých dívek, u depresivních nemocných - je nutné přistoupit k několikaměsíční 
hospitalizaci. 

3. Účinky hladovění na lidské chování 
Autoři: D.M. Garner & P.E. Garfinkel z kapitoly: D.M.Garner and col. : Psychoeducational 
Principles in the Treatment of Bulimia and Anoreexia nervosa (str: 523 - 530). 
<http://www.pppinfo.cz> 

1. Analogie mezi zkušeností obětí polohladovění a znaky u jedinců s bulimii nebo anorexil nervosou. Na základě 
výzkumu, který provedl před více než 30 lety Ancel Keys a jeho kolegové z University of Minnesota byly zjištěny 
následky hladovění: dramatické zvýšeni zájmu o jídlo, stále myšlenky na jídlo.Dramatické psychické, fyziologické 
a sociální změny. Ve většině případů tyto změny přetrvaly během fáze rehabilitace a vyrovnání přísunu potravin. 

• Několik mužů neuspělo v udržování diety a hlásili bulimické záchvaty, následované výčitkami. Mnoho mužů 
ztratilo kontrolu nad svými apetity v průběhu rehabilitace, kdy jim bylo podáváno zvýšené množství jídla a 
"jedli více méně nepřetržitě". Tato nenasytnost vedla k velkému výskytu bolestí hlavy, potížím v oblasti 
trávicího traktu a neobvyklé ospalosti. 

• Asi po 5 měsících rehabilitace uváděla většina mužů normalizaci svých stravovacích návyků; přesto u 
některých extrémní přeháněni konzumace přetrvávalo 

• emoční změny: většina testovaných osob uváděla znatelné emocionální změny jako výsledek 
polohladovění. Někteří uváděli přechodná nebo přetrvávající období deprese, s obecným snížením prahu 
deprese. Občas pozorovali povznesenou náladu, ale ta byla nevyhnutelně následována poklesem. Přestože 
muži měli před hladověním poměrné tolerantní dispozice, tolerance byla vystřídána popudlivostí a častými 
výlevy zlosti. U většiny subjektů s e zvýraznila úzkost. Tyto emoční odchylky nezmizely okamžitě během 
rehabilitace, ale přetrvávaly několik týdnů, a někteří muži s e opravdu stali depresivnějšími, popudlivějšíml, 
hádavějšími a negativističtějšími, než bývali v průběhu hladovění. U dvou subjektů s e během polohladovění 
vyvinuly poruchy "psychotického" rázu. 

• sociální a sexuální zménv: společenská iniciativa a sociabilita obecně prošly výraznou změnou, také 
společenské kontakty dobrovolníků s e ženami silné poklesly během polohladovéní.Podobně drasticky byly 
omezeny sexuální zájmy 

• kognitivní zménv: dobrovolnici hovořili o porušeni koncentrace, pohotovosti,chápavostí a úsudku; přesto 
formální testy intelektu neprokázaly žádné známky snížení intelektuálních schopností. 

zdravotní důsledky: dobrovolnici mnoho fyzických změn, zahrnujících: poruchy trávicího traktu, sníženou 
potřebu spánku, závratě, bolesti hlavy, zvýšenou citlivost na zvuk a světlo, sníženi fyzické síly, špatnou 
motorickou kontrolu, edémy (nadbytek tekutiny, vyvolávající otok), vypadávání vlasů, sníženou tolerancí k 
chladu (studené ruce a nohy), visuální poruchy (neschopnost zaostřit, bolesti očí, "skvrny" v poli vidění, 
sluchové poruchy (zvoněni v uších) a parestesíi (pocity abnormálního štípání nebo píchání, zejména v 
rukou a nohou).Všeobecné zpomalování fyziologických tělních procesů.Vyskytovalo s e snížení tělesné 
teploty, srdeční činnosti a respirace, stejně jako basálního metabolismu (basal metabolic rate - BMR) 

fyzická aktivita: Většina mužů reagovala na polohladovění snížením fyzické aktivity, avšak někteří muži 
záměrné cvičili.Tato skutečnost s e shoduje s praktikami některých anorektiček a bulimiček, které mají pocit, 
že když houževnatě cvičí, mohou si dovolit sníst trošku více. 
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4. Obdivovaná hubenost bývá často plíživou sebevraždou 
Autor: Pavel Gejdoš in časopis Pauza 22.2.2001, <http://stara.pauza.cz/search.asp>, 
<www.pppinfo.cz> 

1. Případ dívky, u které s e rozvinula závažná porucha příjmu potravy -bulimie 

2. Celosvětový trend štíhlosti, který v roce 1967 odstartovala extrémně podvyživená modelka Twiggy (170 cm, 41 
kg), má na svědomí stále větší množství lidí, převážně mladých dívek, trpících psychickými poruchami příjmu 
potravy - mentální anorexií a bulimíí 

3. Charakteristika: Bulimie s e vyznačuje dvěma extrémními způsoby zacházení s jídlem - přehnaným přísunem 
kalorií (přejídáním) a následným úmyslné navozeným zvracením, jehož účelem je jídlo opět odstranit a zamezit 
tak vzniku nadváhy. Mentální anorexie je charakterizována omezováním příjmu potravy až po úplné odmítání 
jídla. Neléčená může přejít do chronického stadia, kdy nemocní konzumují jen minimum potravy udržující 
základní životní funkce. 

4. Výskyt: Anorexií či bulimií trpí přes šes t procent populace, z čehož třetinu tvoří chronické stavv.Proqnóza:Jen asi 
třetina s e dokáže zcela vyléčit. Sest procent případů končí smrtí. Riziko sebevraždy je až 200krát vyšší než u 
ostatní populace.Údajně na dvanáct dívek a žen, trpících mentální anorexií, připadá jeden stejně postižený muž. 

5. Věk: Ješ tě závažnější je skutečnost, že s e stále snižuje věk dívek (anorexií trpí někdy i devítileté holčičky). 

6. Vliv rodinv:Významný bývá vliv rodiny.Nemocní nepocházejí z chudých vrstev, jak se často předpokládá, ale ze 
sociálně středních a vysokých vrstev.Matka či otec mají na dítě leckdy přílíš vysoké požadavky, kladou velký 
důkaz na výkony. Cokoliv s e dítěti podaří, považují tito autoritativní rodiče za samozřejmost. Nemožnost splnit 
očekávání rodičů způsobuje u dítěte pocity hanby a viny ze selhání. Nenaučí s e tak nikdy správně řešit 
nevyhnutelné životní konflikty a zklamání, protože mu k tomu chybí vzor. Manipulace s jídlem s e stává náhradním 
způsobem řešení problémů. 

7. Proievv PPP: Průvodním rysem nemoci bývá často vymýšlení a zapíraní. Typická je velmi nízké sebevědomí. 

8. Terapie: kognitivně-behaviorální terapie změny postojů k jidlu a návyků spojených s jídlem. Zvláště u dětí je pak 
třeba pracovat s rodinou, u starších s e řeší i problémy ve vztazích. 

9. P P P a známé osobnosti 

5. Charakteristické rysy vztažnosti a emocionality u dívek a žen s PPP 
Autor: PhDr. Martin Hajný 2004, <http://martin.hajny.net/text/12> 

1. Typické charakteristiky osobnosti osob s PPP: Nevstupují do otevřené komunikace a důvěrných vztahů. 
Narcistické rvsv charakteristické snahou o soběstačnost , o vlastní regulaci zdrojů radosti. Uzavřenost a afektivní 
plochost mnohých pacientek vypovídá o ohrožení, které v kontaktu s ostatními prožívají. Mají zvláštní 
vytvořenou vztahovou mapu - mentální reprezentací světa, která pak organizuje jejich vztahy s reálnými 
druhými. Ve vztahu k vlastním obtížím jsou pacientky přinejmenším ambivalentní. Pro bulimičku s e její obtíže 
mohou stát ego-syntonní součástí její identity, zdrojem bezpečí a pocitů známosti. Narcistické rysy 
charakteristické snahou o soběstačnost , o vlastní regulaci zdrojů radosti tvoří ochranný krunýř před ohrožujícím 
světem plně prožívaných vztahů. Zranitelnost, kterou prožívají pacientky s poruchami příjmu potravy, odpovídá 
nápadně rysu, který Zerbe (1993) popisuje jako „psychosomatickou zranitelnost". 

2. Emocionalita: Způsob jakým pacientky zacházejí s e svými emocemi, bývá často významně propojený s tím, jak 
to dělaly či dělají jejích matky. Necítit - to je velký cíl pacientek s poruchami příjmu potravy. Jejich obtíže jsou 
obranou proti silným afektům, které jakoby hrozily katastrofou, která by mohla ohrozit je nebo celý svět. Strach z 
pocitů je jedním z hlavních témat, která s e vyskytují při léčby těchto (anorektických) pacientek, které jsou jasně 
vyjádřeny. Stojí za tím přesvědčení, že pocity způsobí odmítnutí významných druhých a budou pro ostatní zátěží 

3. Poruchy ve vztazích: Poruchy ve vztazích jsou také funkčně spojeny s e specifickým potravním chovánim. 

4. Rodina, vliv rodinv-vztahová konstelace:V pozadí případů těchto pacientek s e objevuje množství rodičovských 
dysfunkcí včetně vytváření role tzv. rodičovského dítěte, fyzického a sexuálního zneužívání, opuštění. J e možno 
pozorovat: Impulsivitu a chaotičnost rodiny bulimické a rigiditu a výkonovou orientaci rodiny anorektické. 

5. Vztah dcery s matkou: porucha příjmu potravy umožňuje separaci dcery od matky, aniž by došlo ke skutečné 
psychické separaci. Dospívající dívka s poruchou příjmu potravy nedokáže naslouchat potřebám svého těla 
stejné tak, jako jeho matka nedokázala rozlišovat drobné stimuly věkové adekvátním způsobem a pečovala o něj 
spíše na základě své představy o jeho potřebách. Intenzivní nenávist vůči tělu s e rozvíjí kvůli vysoce 
patologickému vztahu s matkou. Tyto matky neisou schopny poskytnou potřebný psychický prostor, ve kterém bv 
s e díté mohlo vyvíjet. Sours popisuje matky těchto pacientek jako dominantní a kontrolující. Vvžaduií submisivní 
chování od dětí a mají perfekcionistické nároky Tn vytváří podmínky nevhodné pro zdravý průběh separace a 
individuace ve všech fázích. V literatuře lze objevit teze, které potvrzují nevypočitatelnost matek jako 
charakteristický rys. 

6. Vztah otce a dcery s PPP: Role otce je samozřejmé propojena s e vztahem mezi matkou a dcerou. Emoční 
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vzdálení otce, který je fyzicky ale nikoli psychicky přítomen, aby podporoval matku. 

7. Vztah otce a matky: Pro partnerský vztah stejně jako pro jiné vztahy platí již zmiňované charakteristiky 
považované za pravidelně s e objevující v rodinách dcer s poruchami příjmu jídla. Jedná s e o neuspořádanost, 
nejasnost hranic a rozdělení rolí na jedné straně. Druhým extrémem jsou rigidní autoritářské rodiny orientované 
na vvkon a racionalitu. Chladně racionální rysy i chaoticky nevypočitatelně momenty lze najít í ve vztazích mezi 
otci a matkami. 

8. Smrt rodiče: již byla zmíněna jako rizikový či spouštějící faktor. Zvláště smrt rodiče v dospívání může 
představovat míru stresu a prožitek ztráty, který dokáže vyvolat neadekvátní kompenzující chování. 

9. Jídelní zvyklosti v rodině: Jídlo v rodině, rituály při něm, organizace přípravy, jídla i úklid bývají pro každou rodinu 
charakteristické. Jako taková je tato oblast samozřejmě í místem, kde s e projeví závažné vývojové okamžiky a 
fáze rodiny. Nejen chaotické stravování může být živnou půdou pro neadekvátní využívání stravování v rámci 
vztahů. Autoritativní vvchovnv styl, jehož těžiště s e přesunulo do kontroly stravy, a který jakoby předpokládal, že 
rodič zná potřeby dítěte lépe než ono samo, může představovat rizikový či udržující faktor. V rodinách pacientek 
s poruchou příjmu potravy lze často najít tzv. „dietaření". Míním tím nadměrné zaměření jednoho nebo více členů 
rodiny na oblast nutriční hodnoty jídel, vlastní tělo a jeho váhu. Matky bulimiček mívají za sebou období, kdy s e 
snažily dietami, speciálním výběrem stravy či cvičením regulovat svou váhu. 

6. Mentální anorexie a bulimie 
Autor: PhDr. František David Krch - Psychiatrická klinika VFN Praha 2, Ke Karlovu 11 
<http://vesmir.cts.cuni.cz/index.htm>, <www.pppinfo.cz/clanek_show.asp?id=19> 

1. Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a bulimie - patří mezi nejčastější onemocněni mladých žen. 

2. Rozdíly v pohlaví: Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj poruchy příjmu potravy je ženské 
pohlaví. Stačí být ženou a riziko mentální anorexie je desetkrát vyšší. Jen čtyři až deset procent všech 
nemocných s poruchami příjmu potravy jsou muži. Poměrně vzácný výskyt anorexie a bulimie u mužů vedl 
některé autory k předpokladu, že tito muži mají sklon k homosexualitě nebo že mají jinak narušený sexuální 
život. Příčinná souvislost mezi poruchou sexuálního zaměření a příjmu potravy s e neprokázala. Homosexuální 
muži jsou však těmito poruchami ohroženi více, protože jsou méně spokojeni s e svým tělem a častěji s e snaží 
zhubnout.Důvod: Kulturní pohled na muže, ideální představa o něm a role ve společnosti s e ale nemění zdaleka 
tak rychle jako ideál ženy." . Ženy hodnotí vzhled jako významné důležitější' hodnotu než muži 

3. Nespokojenost s tělem u žen: Podle různých výzkumů 20-70 % mladých žen není s e svým tělem spokojeno. A 
pokud ženy nejsou spokojeny s tělem, vždy chtějí zhubnout 

4. Vliv na okolí: Působí dlouhodobé obtíže nejen postiženým, ale i jejich rodinám, přátelům a zaměstnavatelům. 
Postupně narušují psychický, sociální a profesionální život nemocných. 

5. P P P iiž nejsou exkluzivní poruchou: Poruchy příjmu potravy jsou považovány za nemoc středních a vyšších 
sociálních vrstev. Svoji roli v tom jistě sehrály některé známé osobnosti Svět s e ale změnil a tělesná vyhublost 
s e stala významnou hodnotou i pro nižší socioekonomické vrstvy, jiné rasy a kultury. Protože nadváha a 
redukční diety spolu souvisejí podobně jako diety a poruchy příjmu potravy, jsou dnes dívky z rodín s nižšími 
příjmy a s nižším vzděláním vystaveny stejnému nebo vyššímu riziku poruch příjmu potravy jako jejich bohatší či 
vzdělanější vrstevnice. 

6. Vvzkum zaměřený na studentky S Š a SOU v ČR: Mezi náhodně vybranými studentkami pražských a 
budějovických středních škol. Studentky středních odborných učilišť byly ve srovnáni s e studentkami gymnázia a 
středních škol s e svým tělem spokojeny nejméně, nejčastěji držely dietu a splňovaly i některá další kritéria 
poruch příjmu potravy. Dokonce 66 % z nich přiznalo, že už někdy redukční dietu držely, zatímco u studentek 
gymnázia to bylo "jen" 47 %. 

7. Skupiny ohrožené PPP: Poruchami příjmu potravy jsou ohroženy ženy bez rozdílu společenského postavení, 
rasy í věku. 

8. Na počátku jejich problémů je v naprosté většině případů redukční dieta. Doporučují ji lékaři, prodává s e v 
lékárnách a vyzkoušely si jj alespoň tři čtvrtiny žen. Většina studií zatím prokázala, že redukční diety zvyšují 
riziko vzniku mentální anorexie nebo bulimie asi osmkrát. V České republice podle naší zkušenosti držf redukční 
dietu asi 20 % šestnáctiletých dívek a kolem 60 % děvčat s e o ni už někdy pokoušelo. 

9. Rizikové faktory PPP: Z obecně rizikových faktorů je vyzdvihován vliv negativního sebehodnocení a v souvislosti 
s mentální anorexil i perfekcionizmus 

10. Příčiny či důsledky PPP?: Až dvě třetiny nemocných dávají vznik poruchy do souvislosti s nějakou "životní 
události". Nejčastěji jako příčinu uvádějí různé narážky týkající s e jejich tělesného vzhledu, životní změny nebo 
problémy v rodině. Podle některých autorů je však objektivita těchto údajů sporná. J e také obtížné rozlišit, zda 
zjištěné charakteristiky jsou příčinou, nebo důsledkem poruchy. J e otázkou, zda s e ve spojitostí s příčinami P P P 
jedná o genetickou dispozici, určitý rodinný problém příznačný pro tuto poruchu, nebo o nebezpečný vzor 
chování a nevhodný důraz na něco, co je v jiných rodinách samozřejmostí. 
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11. Multifaktoriálnl příčiny PPP: Anorexie a buíimie jsou tedy důsledkem vlivu sociálních a kulturních faktorů, 
nepříznivých životních událostí, chronických obtíží, nedostatečných sociálních a rozhodovacích dovedností, a 
nakonec í biologických a genetických faktorů. Podobně jako u některých jiných duševních poruch s e na jejich 
vzniku a rozvoji podílí řada různých faktorů. Když někdo začne s redukční dietou, je bulímií ohrožen více, jestliže 
prochází zmatkem a nejistotou dospívání, trpí nedostatkem sebevědomí a má špatné mínění o svém těle, a 
navíc je jeho otec alkoholik nebo hypo-chondr, matka neustále drží diety a sestra s e léčí s mentální anorexií 

12. Vliv rodiny na vznik PPP: Dosud nebylo potvrzeno, že by existovala nějaká typická anorektická nebo bulimická 
rodina - stejné charakteristiky jako v těchto rodinách byly zjištěny i v rodinách s jinak chronicky nemocným 
dítětem. Na druhé straně s e lze v rodinách pacientek s poruchami příjmu potravy častěji setkat s dietami, 
obezitou a posedlostí zdravou výživou nebo - podobné jako u jiných psychiatrických pacientů - s alkoholizmem a 
s depresemi. 

13. Společensky teror: Příčinu rostoucího počtu poruch příjmu potravy však vidí většina odborníků v rychle s e měnící 
kultuře, která nekriticky oslavuje štíhlost a jednostrannou sebekontrolu. Módní průmysl, filmy, časopisy a televize 
rozšiřují názor, že i mírná nadváha je zdraví škodlivá a že štíhlost je nejdůležitějším aspektem fyzické 
přitažlivosti. Zejména ženy jsou vystaveny stále většímu tlaku sdělovacích prostředků, které je přesvědčují o 
tom, že nejen krása, ale i jejich osobní štěstí a vlastní hodnota závisí na tom, jak jsou vyhublé. Zdravotní výhody 
štíhlosti jsou přeháněny, kdežto škodlivým důsledkům omezování v jídle je věnována jen malá pozornost. Přitom 
tyto vlivy jsou stále destruktivnéjší a ohrožují stále větší část veřejnosti. 

14. Emocionální problémy: Do souvislosti s e vznikem a rozvojem poruch příjmu potravy jsou dávány i poruchy 
nálady a emocionální problémy. Různé depresivní a úzkostné příznaky s e vyskytují zejména u mentální bulimie. 
Většina z nich je přímo spojena s obavami o postavu a tělesnou hmotnost. 

15. Osobnostní charakteristiky zvyšující riziko vzniku PPP: negativní sebehodnocení a nedůvěra ve vlastní pocity 
riziko vzniku těchto poruch významně zwšuii . Ve světě nekriticky oceňuiicim vyhublou štíhlost a v období 
neiistotv dospívání představují hubnutí a sebekontrola v jídle lákavou cestu, jak posílit sebevědomí. Přísné diety, 
nadměrné cvičení nebo zvracení dávají nemocným pocit, že s e dovedou kontrolovat, a vytvářejí iluzi úspěchu. 

16. Vvzkum vědců Minessotské Univerzity podobnost mezi prožitky nemocných s poruchami příjmu potravy a lidi, 
kteří bylí delší dobu nucení hladovět. Jejich pokus spočíval ve sledování mladých mužů, kterým byl po dobu šestí 
měsíců omezen příjem potravy zhruba na polovinu. U většiny z nich s e v důsledku vyhladovění projevily 
významné emoční změny. Udávali přechodná nebo í dlouhodobá období deprese a stavy úzkosti. 
Nevyhnutelným důsledkem hladovění bylo i dramatické zvýšení pozornosti věnované jídlu a pocit ztráty kontroly 
nad jídlem spojený s výčitkami svědomí. 

17. Prevence PPP: Z faktorů, které před poruchami příjmu potravy chrání, vyzdvihují současné studie aktivní řešení 
problémů, nízké užívání alkoholu, nízké užívání diet a vyrovnanou náladu. K těmto vlastnostem bychom ještě 
mohli přidat trpělivost a smysl pro humor. 

7. Když vlastní oči selžou 
Autor: PhDr. Jan Kulhánek, Dětská psychiatrická klinika v Motole, 
<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp?id=79>, <http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

1. iriflál tělesné krásy: V tomto směru s e muži od žen velmi liší, pro každé pohlaví existují jiné ideály, jiné tělesné 
schéma, kterému bychom s e rádi přiblížili 

2. Nespokojenost s vlastním tělem: Určitá nespokojenost s tlm, jak vypadáme, je normální (podle některých zdrojů 
je s e svou postavou nespokojeno asi 50% žen a 30% mužů). Teď jde ale o to, co pro nás taková nespokojenost 
znamená a také jak moc j sme nespokojeni. 

3. Psychické a fyzické změny při větší redukci hmotnosti-poruchv vnímáni vlastního těla: K psychickým změnám 
patří kromě deprese a předráždénosti také změna vnimání vlastního těla - člověk ztrácí reálny odhad toho, jak ve 
skutečnosti vypadá. K poruše vnímání vlastního těla přispívá vnitřní nespokojenost s tím, jaký jsem a velká 
orientace na vlastní vzhled, který stojí na špičce žebříčku vlastních hodnot. Porucha vnímáni vlastního těla s e 
hodně rozvíjí při velkém úbytku tělesné hmotnosti pod hranici normálního fungování organizmu. 

4. On dělat pro změnu vnímání s ebe sama: Nejprve je důležité o tom vědět, uvědomit si. že nás může vlastni zrak 
klamat, že j sme v situaci, kdy nemůžeme věřit vlastnímu úsudku. Máme-li podváhu, je velmi důležité dostat svou 
tělesnou hmotnost do normálu (orientovat s e můžeme podle BMI). J e velmi důležité odebrat část důležitosti 
tělesnému vzhledu a cílené s e orientovat i na jiné stránky života všímat si svých jiných předností a pracovat na 
svých jiných nedostatcích. 

8. Poruchy příjmu potravy - léčba 
Autor: PhDr.Jan Kulhánek <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id>, 
<http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

1 Poruchy příjmu potravy (dále jen PPP) jsou podle literatury bio-psvcho-sociálním onemocněním, to znamená, že 
nejde pouze o poruchu metabolizmu, individuálně psychickou či jen společensky podmíněnou 
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2. V literatuře uváděné příčiny PPP: problematická rodina, v níž dcera soupeří s e svou matkou; týráni či dokonce 
zneužívání v dětství; strach z dospívání, z mateřství, z opouštění rodiny a mnoho dalších. Přestože někdo může 
mít takové zkušenosti a v dospívání s e u něj projevily příznaky PPP, vůbec to neznamená, že totéž platí u někoho 
jiného, majícího podobné potíže s jídlem. P P P nejsou totiž jen odpovědi na nějaké životní trauma nebo pouze 
způsob řešení nějakých jiných problémů. 

3. MA jako drogová závislost:Mentální anorexie i bulimie je v podstatě formou závislosti, v níž drogou je zvládání 
redukce hmotnosti či záchvaty přejídáni 

4. 3 cíle terapie MA: 
a. léčba dlouhodobé podvýživy a tělesných obtíži, způsobených opakovaným zvracením, zneužíváním projímadel 
apod., Nemocné tělo má vliv také na náš duševni stav, asi nejvýraznějši jsou deprese a silné pocity únavy, 
Dalším doprovodným příznakem nemocného těla je zvýšena labilita - náladovost, předrážděnost, neadekvátní 
reakce na situace 
b. psychoterapie, která bv nemocnému přinesla pochopeni příčin jeho onemocnění a zejména pak úlohy, jakou v 
jeho současném životě onemocněni plni.Hledání jaká je osobní historie takto nemocného člověka? Nejde tu 
vůbec o hledání viníka - kdo nebo co za to může, ale o rozpletení uzlů osobních zkušeností, díky kterým s e 
člověk dostane do takovéto situace. 
c. psychoterapie, zaměřená pragmaticky na změnu "špatných" jídelních návyků případně "špatného" životního 
stylu nemocného. J e třeba pomoci i "zvenčí" - nácvikem změny jídelního režimu, zmapováním situací, v nichž s e 
obtíže zhoršují (zvyšuje s e nechutenství případně strach z tloušťky nebo s e spouští záchvat přejídáni). K tomu 
existuje řada úspěšných technik s nimiž umí odborníci pracovat. 

5. Co ie pro terapii důležité: 

a. podporovat zodpovědnost nemocného za vlastní osobu, jeho aktivní přístup a motivaci ke změně 

b. dávat nemocnému informace, související s jeho onemocněním, 

c. vycházet z nynější situace nemocného 

d. poskytovat nemocnému podporu při náročných změnách, kterými při uzdravování prochází. 

6. Terapeutické metody techniky: Terapie, kterou Kulhánek popisuje nelze zaškatulkovat do jednoho terapeutického 
směru. J e to vlastně takový výběr přístupu a technik, které s e při léčbě P P P osvědčily. 

9. Prevence poruch příjmu potravy 
Autor: PhDr. Jan Kulhánek - rozhovor, <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id>, 
<http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

1. Léčba poruch příjmu potravy bývá náročná a s nejistým výsledkem. Nejlepší je těmto poruchám předcházet. 

2. Problémy poruch příjmu potravy: manipulativní zacházení s jídlem, problémy kontroly a sebekontroly, 
problematický vztah k sobě. Způsoby chování či návyky v rodině, které s e podle mého názoru mohou spolupodílet 
na pozdějším vzniku anorexie či bulimie. 

3. Manipulativní zacházení s iídlem:pomocí jídla s e může snažit rodič ovládat své díté a naopak. 
V dětství j sme často jídlem odměňováni, ale i trestání.Jídlo tedy slouží i k prosazování vůle rodičů. Problém 
nastává tehdy, je-li na způsob odměňování a trestání prostřednictvím jídla kladen příliš velký důraz. Dalším 
jevem, který souvísí jak s manipulacemi, tak také s učením sebekontroly, ie dojídání. Dítě s e učí, že množství 
jídla, které dítě sní nezávísí na jeho potřebách a pocitech hladu či sytosti, ale na úsudku rodičů. U P P P isou 
manipulace S jídlem typické. Nemocný člověk dokáže, aniž by si to uvědomoval (!), ovládat odmítáním jídla nebo 
přejídáním své neibližší okolí - rodiče, partnera. Má také velký problém s uvědomováním si vlastních přání a 
potřeb a s jejich prosazováním zdravým, nemanipulujícím způsobem. 

4. Co vyplývá pro prevenci: Rady rodičům. Odměna a trest pomocí iidla bv neměla bvt příliš častá, jsou i jiné 
způsoby odměňování a trestání. Namísto toho by měla být důležitá jiná funkce jídla - snolečné stolování může být 
příjemně prožitým časem pro celou rodinu. Díté by s e nemělo nutit za každou cenu vše sníst. Pokud toho sní 
málo, nemělo by mít možnost dojídat s e pak sladkostmi, čímž díté zjisti jednoduchou véc - kdvž s e pořádně 
nenaií. bude mít hlad. 

10. Anorexie a bulimie - tři pověry o našem těle 
Autor: PhDr.Jan Kulháne- <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id>, 
<http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

1 Sebehodnocení a jeho formování: podléhá úplně stejným zákonům jako hodnocení čehokoliv jiného, jen s e nás 
to týká o něco víc. K sebehodnocení patří také náš vztah k vlastnímu tělu - a lze to říci i naopak, své tělo 
hodnotíme s ohledem na to, jak s e vnímáme "cell". Vztah k vlastnímu tělu, jeho hodnoceni, vnímání toho, co ie 
krásné a co ošklivé, to vše ie práce duše vedená duchem doby, vulgárně řečeno společenskými normami 

22 

http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id
http://www.doktorka.cz/vyhledavani
http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id
http://www.doktorka.cz/vyhledavani


2. První pověrou ie. že ideál krásy ie objektivní skutečnost, které stojí za to věnovat celý svůj život. Dívky s e často 
ve snaze zlepšit své sebehodnocení vydávají na cestu boje s e svým vlastním tělem aniž si to uvědomují. Strach 
z jídla a strach z kil. 

3. Druhou pověrou je. že tuk v našem těle nemá co dělat! Přiměřená hladina tuku plní v téle životně důležité funkce 
- pomáhá udržovat tělesnou teplotu, tlumí klouby, chrání orgány, uchovává vitamíny a pomáhá tělu při 
nedostatku potravy.Není dobré počítat s BMI jako s přesnou hodnotou, vyjadřující míru naší tloušťky či 
hubenosti. 

4. Třetí pověrou ie. že číslo na váze ie přesným vyjádřením naší tloušťky či hubenosti. že přesně vypovídá o míře 
tuku v našem těle. Toto nám nesdělí ani BMI či jiné přepočty. Hmotnost ie pouze orientačni číslo, které s e často 
mění. 

11. Restaurace pro nemocné anorexií a bulimií v Berlíně 
Autor: PhDr. Jan Kulhánek, Zdroj: internet-zahraniční zpravodajství, pořad Svět 2005 z 
5.6.05 TV Prima, <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp?id=80> 

1. V květnu 2005 vznikla v Berlíně světová rarita. Jako prvni na světě zde byla otevřena resturace speciálně 
zaměřená na hosty s poruchou příjmu potravy - mentální anorexií a bulímíí.nese název Sehnsucht - touha. 
Nemocní lidé s e zde mohou nejen najíst, ale postupné s e vrátit zpět do každodenního života. Názory mladých 
dívek, které s e potýkají s ppp s e různí.Některé to výtají, jiné odmítají jíst na jakémkoli veřejném místě. 

2. Výskyt P P P v Německu: V Německu je podle statistik asi 100 000 diagnostikovaných lidí s anorexií a asi 600 
000 s bulimií. 

12. Jak pomocí arteterapie léčit anorexií a bulimii? 
Autor: V. Vašková -rozhovor s psychologem a arteterapeutem Janem Kulhánkem 
z nakladatelství Portál, <http://www.portal.cz/scripts/fulltext/fulltxt.asp> 

1. Co ie anorexie. bulimie. PPP: Jde o okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie 
(záchvaty přejídání a zvracení) a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například s e s tresem. U 
poruch přijmu potravy (zkráceně PPP) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení 
hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla. 

2. P P P a poruchy tělesného schématu: Zajímavé jsou například poruchy tělesného schématu, to znamená, že s e 
člověk díky této nemoci začne vidět jinak než s e viděl dřív a než ho vidí ostatní. Většinou s e ženy vnímají tlustší, 
než skutečně jsou. 

3. Výskyt P P P v rámci pohlaví: Většina žen, ale mužů tak jeden z deseti. 

4. Věkové kategorie ohoržené PPP: Nejčastěji od 13 do 18 let, pubertu a dospívání. Anorexie začíná trochu dříve 
od 12-13 let, s nástupem puberty. Bulimie později okolo 15 let, dřív většinou ne. 

5. Příčiny PPP: příčina nebývá jedna, důvodů je více.Dá s e říci jaký je hlavní problém. Může to být špatná situace v 
rodině například, kdy díté bylo ze strany matky dlouhodobé nepřijímané, protože matka byla hodné zaměstnaná. 
Nebo případ, kdy s e dítě narodilo hodné úzkostné a anorexie mu svým způsobem pomáhala strach překonat. 
Může vzniknout také tak, že jídlo s e v rodině používalo jako odměna nebo trest a dítě to pak stejným způsobem 
používá v dospívání ve vztahu k rodičům jako trest. J e možné s e pak ptát, co anorexií díté získává, řešit zisky z 
té nemoci, které si dítě nedokázalo opatřit zdravým způsobem. 

6. Povahové rysy typické pro anorektiky a bulimičky: U anorexie je to perfekcionismus, velká cílevědomost, špatné 
snášení stresu a k tomu s e přidávají dlouhodobé problémy v rodině, ve vztazích nebo nefungování rodiny jako 
celku. 
U bulimie je to nezdrženlivost, problémy ze sebekontrolou. Často mívají anorektíčky i bulimičky pocit, že nejsou 
příjímané např. spolužáky. 

7. Terapie-zapoiení rodičů- Zapojení rodičů do terapie s e hlavně týká děti a dospívajících, málokdy chodí dospělí 
na rodinné terapie. V literatuře najdete, že největší úspěchy má rodinná terapie. Využívá s e to hlavně v případě, 
kde jsou příčiny v rodinném zázemí. Když odchází klient z nemocnice, dál musí pracovat v ambulantní péči. 
Další je individuální terapie, kde s e pracuje na individuálních problémech, pacient snaží lépe porozumět své 
nemoci a přijít na to, co mu nemoc přináší a co mu bere. 

8. Sezení individuální terapie-využití arteterapie: U psychoterapie s e většinou jenom povídá a u arteterapie s e tvoří 
a k tomu s e povídá. U arteterapie se pracuje s problémy, na které společně přijdeme a na né vymyslíme téma 
k tvoření. Při malování s e v něm něco děje, něco prožívá a zablokované emoce s e mohou uvolnit. Arteterapie 
mu pomáhá prožívat jednotlivá témata, prožívat si pocity, které k tomu patří a na základě toho s e uvolnit a také 
tomu porozumět. Druhá možnost ie. že s e vyberou obecná témata, která jsou často zaměřená na tělo Tito lidé 
mají problémy s reálným vnímáním svého těla.Mají zkušenosti s keramickou hlínou a modelování postav. 

9. Skupinové sezení arteterapie._Ve skupině s e využívá toho, že s obrázky pracují klienti navzájem. Vzájemné si je 
prohlížejí a sdělují si informace. Dozvídají s e od ostatních, jak vnímají jeho postavu. 
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10. Internetové stránky s e seriózními info o PPP:_www.pppinfo.cz - informace o poruchách příjmu potravy. Kontakty 
na odbornou pomoc, články a diskuze na tato témata.,www.anabell.cz - občanské sdruženi pro nemocné 
anorexií a bulimií.,www.doktorka.cz - věnuje s e tématům zdravá výživa, vitamíny, bylinky, hubnuti, zdravý 
domov, rodina a děti, psychologie, duchovno, sex a vztahy. 

11. Doporučná literatura: Mentální anorexie, Portál 2002 
Z deníku bulímičky, Portál 2003 
Základy arteterapie, Portál 2002 
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie, Portál 1998 
Na emoce s rozumem, Portál 2003 
Jak zvládat stres, Portál 2001 
S O S nadváha, Portál 2001 

13. Pozor na diety 
Autor: PhDr. Iva Málková, <http://www.lekarna.cz>, 
<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

1. Nejčastěji s e lidé pokoušejí hubnout pomoci přísných diet.Tento způsob má řadu úskalí: Když nadměrně 
omezíte příjem potravy. Váš organismus si zvykne na sníženy příjem energie, sníží s e Vám bazálni 
metabolismus, tedy množství energie potřebné k základnímu fungováni Vašeho těla. Při rychlém hubnutí 
odchází z Vašeho těla nejenom tuk, ale ztrácí s e i svalová hmota. Jak z vědeckých studii, tak ze zkušeností 
hubnoucích vyplývá, že dodržováni přísných diet doprovázejí záporné emoční reakce. Js te obecně labilnější, 
nervóznější, podrážděnější, občas na Vás padnou í chmury, netečnost, slabost. 

2. V co mohou diety vyústit: Vyhladovělé tělo i duše touž! po vysokoenergetických potravinách a dochází 
k "záchvatům žravosti". Znovu začínáte s novými zaručenými a drastickými dietami a bludný kruh pokračuje. 
Tento kolotoč nejen snižuje Vaše sebevědomí, ale ie i jednou z vážných příčin zvvšuiicího s e výskytu poruch 
příimu potravy - bulimie a mentální anorexie. 

14. Centrum péče o pacienty s poruchami příjmu potravy 
Autor: MUDr.Hana Papežová, Psychiatrická klinika 1.LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 , 
<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

1. Informace o systému péče na pracovišti: formy péče: 

a. Jednotka specializované péče pro poruchy příjmu potravy (JSPPPP)Lůžkové oddělení, na 
kterém jsou pacienti hospitalizováni 6-8 týdnů. Systém péče je založen na režimové léčbě. 
Pacienti jsou začleněny do terapeutického, jídelního, pracovního a sociálního programu 
oddělení (podrobněji viz dále). 

b. Denní stacionář pro poruchy příimu potravy (DSPPPP) Denní stacionář pacienti navštěvují 
denně (v pracovní dny). Po skončení denního programu s e vrací zpět domů. Tato forma péče 
o pacienty s poruchy příjmu potravy nabízí režimový plán léčby (viz dále) bez úplného 
odtržení pacienta z jeho přirozeného prostředí. 

c. Specializovaná ambulantní péče Prehospitalizačnl a následná péče pro pacienty s poruchami 
příjmu potravy. Možné po předchozí dohodě a pouze pro omezený počet pacientů. 

2, J aké pacienty přijímají: jednotka (stacionář) přijímá pacientky starší 18 let 

v kompenzovaném somatickém stavu (stavy bezprostředního ohrožení života isou řešeny 
prostřednictvím interních metabolických jednotek nebo oddělení JIP dle místa bydliště) 

a. Podmínkou úspěšné léčby je motivace, proto dáváme přednost žádostem o 
některou z forem léčby od samotných pacientů 

b. Hospitalizace přichází v úvahu zejména u pacientek, u kterých ambulantní 
léčba bvla neúčinná, nebo maií závažné další onemocnění 

c. Pacientky po sebevražedném pokusu bývají přijímány na uzavřená oddělení a 
posléze mohou být po dohodě zařazeny do některé z forem léčby 

d. Při současné diagnóze závislostí na návykových látkách většinou přijímáme 
pacientky, které prošly léčbou závislosti, po dohodě s terapeuty daného 
zařízení 

e. D S P P P P přiiimá pacientky, které mohou dojíždět každý den 
f. čekac í doba je v současné době v průměru 3 měsíce. 

3 Zaměřeni programu: je založen na biopsychosociálním chápání onemocnění, proto s e snažíme o komplexní 
přístup k léčbě. 
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4. Léčba: Na prvním místé klademe důraz na režimová opatření a psychoterapií, v indikovaných případech 
používáme psychofarmaka. Zvláštní důraz klademe na skupinové aktivity pacientů, odděleni funguje na principu 
terapeutické komunity. Významnou a nedílnou součástí léčby je spolupráce příbuzných a blízkých, s e kterými s e 
snažíme navázat kvalitní kontakt a poskytnout jim informace eventuelně možnost či doporučení rodinné či 
partnerské terapie 

5. Terapie, i typy: . Významnou součástí terapie je psvchoedukace. týkající s e správného stravování, kterou 
zajišťuje specializovaná sestra přítomná pří všech jídlech. Jsou seznámeny s psychologickými, tělesnými a 
dalšími důsledky hladovění. Vzhledem ke komunitnímu charakteru obou oddělení spočívá těžiště práce ve 
skupinové práci, ve verbální i nonverbální psychoterapii. Pacientky s e zúčastní dynamicky orientovaných skupin 
(jednou týdně J S P P P P , dvakrát týdné DSPPPP), kognitivně behaviorálni skupinové terapii (dvakrát týdně 
J S P P P P , jednou týdně DSPPPP) a skupiny arteterapeutické (jednou týdně), svépomocné skupiny (jednou 
týdně). Dvakrát za měsíc jsou na našem pracovišti organizovány Kluby mentální anorexie. Nedílnou součástí 
programu je také autogenní trénink, relaxační cvičení (jednou denně 10 minut), léčebná tělesná výchova (dvakrát 
týdně) a pracovní terapie (dvakrát týdně). Účast na některých společných aktivitách, stejné jako např. víkendová 
propustka (v případě hospitalizace) jsou podmíněny dosažením určité minimální hmotnosti podle terapeutické 
smlouvy. 

6. Cíle léčby: : Jedním z dalších cílů léčby poruchy přijmu potravy ie změna jídelních zvvklosti.Jídlo ie bráno u P P P 
jako potřeba i lék. 

7. Délka pobytu, následná péče: trvá většinou šes t až osm týdnů. V závěru pobytu s e zaměřujeme na přechod 
pacientky do běžného prostředí a možnosti dodržování jídelního režimu během aktivního života. 

8. Výsledky léčby: ¡sou výsledky naší léčby srovnatelné s výsledky obdobných zařízení v Evropě 

9. Další ambulantně poskytované služby: Individuální ambulantní terapie: je poskytována, vzhledem k omezené 
kapacitě, pouze po osobní dohodě s lékaři J S P P P P , dle doporučení lékaře prvního kontaktu Podávání 
informací na telefonním čísle 24 96 53 35 každé úterý v měsíci: 13,00-14,00, informace poskytuje specializovaná 
sestra • Klub mentální anorexie každá 2. středa v měsíci: 14,30-15,30 - svépomocná skupina pacientek 
Informace o stravovacím režimu každá 3. středa v měsíci: 13,00-14,00, informace poskytuje specializovaná 
sestra Klub pro rodiče pacientů každá 3. středa v měsíci: 14,30-16,30, informace pro rodiče, klub vede 
psycholog týmu Informace o poruchy příjmu potravy a jejich kombinací s e závislosti na alkoholu a jiných 
psychoaktivních látkách každá 4. středa v měsíci: 13,00-14,00, informace poskytují sestry oddělení. 

16. Otevřený dopis Miloslava Zapletala MUDr. Haně Papežové a spol. 
Autor: Miloslav Zapletal - prezident soutěže Miss ČR, 
<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

1. Dopis Dr.Papežové a ostatním, kteří otevřeli veřejnou diskusi o mentální anorexii a bullmíi s použitím soutěže 
Miss CR, jako špatného příkladu pro potencionální anorektičky a bulimičky. Z vašeho pohledu strategicky 
správně, z objektivních hledisek poněkud lacině, jste si jako rozbušku vybrali populární soutěž Miss ČR. 

2. Zapletal: „Zásadné nesouhlasím s tvrzením, že Miss ČR je „mediální propagací tzv. extrémní štíhlosti, či 
vyhublosti"." Populární osobnosti, jimiž Miss i mnohé modelky samozřejmé jsou, jste použili jako rukojmí ve 
snaze o zaujetí široké veřejnosti touto závažnou a citlivou tematikou. Podcenili jste možné právní aspekty svého 
jednání, kdy jste s použitím sice veřejně dostupných, byť neověřených údajů, týkajících s e osobních fyzických 
parametrů finalistek Miss, zveřejnili hodnoty jejich BMI- zásah do práv těchto osob na ochranu osobnosti 
Domnívám se, že ctižádost MUDr.Papežové, spojená s nekorektním útokem jejího týmu proti soutěži Miss, s e 
mine účinkem. V neposlední řadě si myslím, že váš atak proti soutěži Miss ČR vůbec neřeší podstatu problému. 
Na rozdíl od vás si také myslím, že některé jevy anorexie a bulimie souvisejí s obavou z narůstající 
obezitv.Mnoho modelek Miss na celém světě propaguje zdravý způsob života. Kvalitním jídelníčkem počínaje a 
pravidelným cvičením konče. Jsou to dívky, které na sobě soustavně pracují a svého zdraví si umí vážit. Z tohoto 
hlediska představují pro ostatní mladé ženy SPÍŠ zářný přiklad a nikoli zhoubný vzor, iak s e jim snažíte 
podsunout. 

17. Další otevřený dopis M. Zapletalovi - reakce na dopis ze dne 20.5. 
autor: MUDr.Hana Papežová, Dr.Jan Kulhánek, 
<http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

Reakce H. Papežové na dopis M.Zapletala: .Zkusím s e postupně vyjádřit s e k Vaší kritice výroku, že prezentace 
extremně štíhlých dívek vede ke zvýšení rizika vzniku poruch příjmu potravy, ke zpochybňované profesionalitě a 
motivům naši aktivity" píše H.Papežová. Doktorka dále zdůrazňuje své odborné vzdělání a zkušenosti 
s problematikou PPP, spolupráci J P P P s e zahraničními odborníky a její dobrou odbornou úroveň.Hovoří o 
svépomocné organizaci a dalším vzdělávání odborníků na PPP-péče je garantována Sekci pro poruchy přijmu 
potravy při České psychiatrické společnosti ČLS. 

Problematikou obezity s e zabývají a počítají je do spektra PPP. Z odborné literatury naopak vyplývá, že diety a 
nespokojenost s vlastním tělem mohou přispívat nejen k rozvoji anorexie či bulimie, ale také k dietnímu chování u 
mladých dívek a dnes již dětí !, které vede k potížím s regulací tělesné váhy i obezitě. Takže mediální propagace 
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extrémni štíhlosti je rizikem pro všechny formy poruchy příjmu potravy. Extrémni štíhlostí lze charakterizovat BMI 
pod 17,5 (kg/m2), neboť jde o hranicí světovou zdravotnickou organizací uznávaných diagnostických kritérií pro 
anorexii. Na tuto skutečnost odborníci poukazuji jíž mnoho let. 

H.Papežová napsala: „K otevřenému dopisu jsme s e uchýlili až po vyčerpání jiných odborných postupů. Nedokáži 
si představit důvody (kromě komerčních) k tvrzení, že snaha ukázat na nebezpečnost propagace extrémní štíhlosti 
mladé generaci je vyjádřením účelovosti a neetičnosti odborníků. 

Náš dopis Vám byl jednoznačné motivován zájmem a obavami o naše pacienty jejích úspěšnou léčbu a prevenci 
poruch příjmu potravy u mladých lidí a dnes již i dětí. Chtěli j sme opakovaně zviditelnit pouze rizikovost podobných 
soutěží pro mladou generací a v dopise nebylo žádné napadeni Vaši osoby ani účastnic soutěže, ani hodnocení 
jejich zdravotního stavu. Naopak chceme vyhovět Vašemu návrhu na diskuzi s odborníky na naší konferenci (již 
pátou v pořadí) o poruchách příjmu potravy s mezinárodní účastí. Dopis již podepsalo téměř 500 lidí. Jsou mezi nimi 
odborníci z psychiatrie, psychologie i pediatrie. Další odborníci a odborné společnosti přislíbili na diskuzi účast. 
Připojí s e i odborníci, zabývající s e právě BMI a dalšími kritérii pro zdravý vývoj populace (odborný rozbor této 
problematiky přesahuje možnost dopisu). Petici podepsali i pacienti, jejich rodinní příslušnicí i rodiče mladých dívek, 
kteří s e cítí pod mediálním tlakem ohroženi zdravého vývoje svých děti. Jistě je v zájmu všech, aby diskuze byla 
vedena korektně ! 

18. Miss České republiky 2004 a BM1 
Autor: PhDr.P.Chudobová.PhDr. J.Kulhánek, <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

1. Prezentace modelů anorektického vzhledu v médiích ovlivňuje vnímání vlastního těla mladých žen a dívek. 
Model s e stává měřítkem, s e kterým s e ženy srovnávají. Diskrepance mezi reálným obrazem těla a ideálem 
může vést k nespokojenosti s vlastním tělem. Tato nespokojenost je jednou z řady proměnných, které s e podílejí 
na vzniku mentální anorexie. S tímto negativním fenoménem s e můžeme setkat pravidelné v jedné z 
neiprestižněišlch soutěží ženské krásv u nás - Miss České republiky" 

2. Zveřejněni hodnot body m a s s indexu (BMI) u dvanácti letošních finalistek MISS ČR a hodnot dospělého člověka. 
Z 12 finalistek v letošním roce 11 trpí podváhou (BMI index nižší než 18,5), z toho 4 dívky mají BMI menší než 
17,5, což je jedním z kritérii mentální anorexie. Závěrečná rekapitulace: Celkové s e do finále dostalo více dívek s 
podváhou a zároveň s e snížily hodnoty BMI v celé dvanáctce. To není rozhodně v pořádku 

19. Mentálním anorektičkám a bulimičkám pomáhá nové sdružení Anabell 
Autor: anonym, <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id>, 
<http://www.doktorka.cz/vyhledavani> 

1. Ženám s poruchami příjmu potravy pomáhá nové sdružení Anabell. spoluzakladatelka sdružení Jana Sladká-
Ševčíková. 

2. Co Anabell nablzí:přednáškv a terapeutické skupiny, chce prosazovat osvětu o poruchách příjmu potravy, 
pomáhat rozvoji léčebných metod v Česku a navazovat spolupráci s e zahraničními klinikami. 

3. Vvskvt PPP: Anorexii čí bulimií trpí podle pracovníků psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích 
přes šes t procent populace, z čehož třetinu tvoří chronické stavy 

4. Charakteristika MA. MB: . Mentální anorexie je charakterizována omezováním příjmu potravy až PO úplné 
odmítání jídla, bulimie pak zvracením přijaté potravy. 

5. Vějn Věk takto postižených dívek s e v posledních letech stále snižuje. Těmito poruchami trpí i devítileté děti. 

6. Prognóza: Jen asi třetina s e dokáže zcela vyléčit. 

7. Mortalita a riziko sebevraždy: Šest procent případů končí smrti. Riziko sebevraždy je až dvěstěkrát vyšší než u 
ostatní populace. 

20. Přednáška o multimediálním přístupu v léčbě a prevenci 
Autor: anonym, <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id> 

1 Akre věnované PPP-přednáška: V květnu roku 2003 s e v Praze v prostorách Academia Medica Pragensis 
konala přednáška s mezinárodní účastí odborníků na PPP:Výzkum rizikových faktorů pro poruchy příjmu potravy 
a preventivních opatřeni v adolescenci a ranné dospělosti Kromě výzkumného projektu zde bvl představen 
multimediální počítačový program, který přináší řadu informací a rad velmi přitažlivou a inspirativní formou. 
Pořadatelé doufají, že s e v budoucnu dočkáme také české verze, upravené na zdejší kulturní podmínky. 
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21. Do reklam míří ženy s normálními těly 

Autor: anonym, <http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp7id, http://www.idnes.cz> 

1. Spodní prádlo budou namísto superštíhlých modelek propagovat opravdové ženy.Rozhodla s e k tomu společnost 
Dove 

2. Tři čtvrtiny žen by podle průzkumu chtěly v reklamách vidět realističtěji vypadající modelky. 

3. Výpověď psycholožky: "Ženy jsou neustále bombardovány obrázky často nerealistické a nedosažitelné 
dokonalosti," říká britská psycholožka Linda Papadopolousová. "Když dívka v zrcadle nevypadá jako modelka na 
titulní straně časopisu nebo v televizi, pak není nic překvapujícího, že to naruší její sebedůvěru." 
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2 Obrazové přílohy 

Tabulka č. 2.1: Žebříček periodik - celostátních deníků a regionální skupiny deníků a 
týdeníků a časopisů s delší periodicitou informujících o problematice 
poruch příjmu potravy 

Periodika počet příspěvků 
celostátní deníky 

Mladá Fronta Dnes 11 
Deníky Bohemia a Moravia 10 
Hospodářské noviny 3 
Lidové noviny 3 
Právo 1 
týdeníky a magazíny 
Zdraví 5 
Literární noviny 3 
Cosmopolitan 2 
Harper's Bazaar 2 
Elle 1 
Marianne 1 
Reflex 1 
Story 1 
Týden 1 
Cosmogirl 1 
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Graf č. 2.2: Porovnání četnosti výskytu témat / kategorií ve všech mediálních zdrojích 
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Graf č. 2.3: Četnost výpovědí roztříděných dle jednotlivých témat / kategorií v denících 

18. příběhy osob s PPP 
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12. akce zaměřené na PPP 
11. pohlaví osob s PPP 
10. sdělovací prostředky 

9. občanská sdružení a centra 
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Graf č. 2.4: Četnost výpovědí roztříděných dle jednotlivých témat / kategorií ve vybraných 
týdenících a časopisech 

Četnosti výpovědí v týdenících a časopisech 
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2. léčba PPP 
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Graf č. 2.5: Četnost výpovědí roztříděných dle jednotlivých témat / kategorií dostupných 
na vybraných stranách WWW 

Četnosti výpovědí na vybraných stranách WWW 
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Tabulka č .2.6: Množství vydaných kusů výtisků vybraných deníků za rok 2005 a údaje o 
věkové struktuře čtenářských obcí. Zdroj: Mofra s.r.o., Media projekt 
2005. 

Denní tisk 
počet vydaných kusů deníků 

v tisících 
počet čtenářů v produktivním věku 

v tisících2 

Blesk 1 544 924 

Regionální deníky 1 322 0 

MF Dnes 1 174 832 

Právo 533 274 

Lidové noviny 317 190 

Hospodářské noviny 182 143 

2 Údaj o počtu čtenářů produktivního věku regionálních deníků nebyl zjištěn 
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Obrázek č. 2.7 : Modelky v nové reklamě Dove „Kampaň za skutečnou krásu" Zdroj: 
<http://www.dove.com> [cit.9.7.2006] 

Obrázek č. 2.8 : Modelka agentury Copany models, která působí také v ČR Zdroj: 
<http://stratosfera/companymodels/cml.index.php3?> [cit.9.7.2006] 
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