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Abstrakt

Tato práce má za cíl přiblížit tematiku tzv. pro-ana blogů a jejich autorek v českém

internetovém prostředí. Tyto blogy a jejich autorky propagují mentální anorexii, která je

klasifikovaná jako psychické onemocnění, jako životní styl, díky kterému se dá rychleji

hubnout. 

Práce se s využitím kvalitativní analýzy zaměřuje na způsob, jímž pro-ana blogy

své myšlenky propagují, co mají společného. Představí hlavní důvody mladých dívek k

pro-ana blogování. Popisem jistých jídelních zásad, diet, jídelníčků a řady jiných prvků

obsahu poukáže na to, že pro-ana hnutí nepřijímá mentální anorexii jako nemoc, ale styl

života. 

Abstract

This bachelor´s thesis aims to approach the theme called pro-ana blogs and their authors

in the Czech internet environment. These blogs and their authors promote anorexia

nervosa as a lifestyle choice thanks to which it is easy to lose weight faster, although it

is classified as a mental illness in medicine. 

Though qualitative analysis approximates the way the pro-ana blogs promote

their ideas and what they have in common, the main reasons why girls are pro-ana

blogging. Though certain eating habits, diets, menus and other elements of the content

points out that pro-ana movement does not accept anorexia nervosa as an illnes, but

a way of life. 
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Úvod 

Mentální anorexie je psychickým onemocněním, o kterém se mluví v souvislosti se

soudobým západním ideálem krásy. Mediální obraz krásy ukazující velmi štíhlé

modelky je pro mnohé dívky frustrující, protože představuje (často z objektivních

důvodů) obtížně dosažitelný ideál. Rovnítko mezi krásou a štíhlostí je dnes globálně

přijímáno, nejedna dívka přitom na svou touhu po kráse doplatila. Mluvím z vlastní

zkušenosti, sama jsem se s mentální anorexií léčila a léčím dodnes. Během období, kdy

jsem se snažila zhubnout, jsem se dostala ke zvláštním typům blogů, které anorexii

oslavovaly jako nejlepší styl života. Na těchto tzv. pro-ana blozích jsem pročítala různé

příspěvky o rychlejším hubnutí a různých dietách. Pro-ana blogy jsou celosvětový

fenomén, stále jsou ale poměrně málo známé. Rozhodla jsem se proto o tematice pro-

ana blogů a jejich autorkách v českém internetovém prostředí napsat svou bakalářskou

práci. 

Pro-ana blogy jsem sledovala delší dobu, a to jak v období své nemoci, tak

později s odstupem při psaní článku do časopisu Reportér (vyšel 09/2015), nebo ještě

později čistě ze zvědavosti, zda blogy stále fungují. O tematice pro-ana blogů mám

komplexní povědomí, a to jak z pohledu čtenáře obsahu, tak z pohledu pozorovatele.

V této práci jsem se snažila propojit své poznatky a zkušenosti spolu s odbornou

literaturou. Nutno říci, že oproti zahraničí v Ceské republice nevycházejí práce ani

články zabývající se fenoménem pro-ana blogů a pro-ana hnutím obecně. A to i přes to,

že mentální anorexie je diskutovaným tématem, a v minulých letech bylo aktivních

českých pro-anorektických blogů velké množství. Přesto, že v zahraniční se pro-ana

tematice věnuje i odborná veřejnost a literatura, značnou část poznatků nelze vztáhnout

k českému prostředí. Proto pro tuto práci posloužily pouze v obecné rovině. 

Cílem této práce je přiblížit tematické okruhy pro-ana blogů a způsob, jakým se

pro-ana hnutí a blogy prezentují. Na základě rozhovorů vedených s pro-ana blogerkami

se zabývá rovněž důvody, které autorky k psaní blogů vedou. Přesto, že pro-ana hnutí

propaguje mentální anorexii jako životní styl – a de facto tedy navádí k činnosti, jež

může vážně ohrozit fyzické i psychické zdraví, nemá tato práce za cíl moralizovat ani

útočit na pro-ana blogy a jejich autorky. Pro tuto práci jsem oslovila pět pro-ana blogů,
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které byly aktivní od února do července 2015 a pět pro-ana blogerek, které v minulosti

vedly, nebo ještě stále vedou blog s pro-ana tematikou. 

Až na dílčí změny ve struktuře odpovídá práce schváleným tezím. 
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1. Mentální anorexie 

Mentální anorexie je jednou z poruch příjmu potravy. Jedná se o psychickou

poruchu, která s sebou nese řadu fyzických a somatických problémů, které jsou pro

okolí nemocného viditelné. Mentální anorexie negativně ovlivnuje biologický,

psychický i sociální vývoj člověka (Krch, 2010; Papežová, 2010; Vágnerová, 2004;

www.idealni.cz; Dušek a Večeřová-Procházková, 2010; www.b-eat.co.uk). 

Pro pacienty s touto nemocí je charakteristické úmyslné snižování váhy.

V počátcích anorexie nemocní nechtějí a později už ani nemohou jíst. Jako prostředky

k dosažení nižší váhy jim slouží diety, nadměrné cvičení, snižování kalorického příjmu,

v některých případech i projímadla a různé farmaceutické výrobky ke snižování váhy. 

Dle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) se mentální anorexie řadí do

poruch duševních a poruch chování. Kód F50 specifikuje diagnózu jako syndromy

poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory. Dle MKN

je mentální anorexie definována jako „porucha‚ charakterizovaná úmyslným

zhubnutím‚ které si pacient sám vyvolal a dále je udržuje. Porucha se objevuje

nejčastěji u adolescentních dívek a mladých žen‚ avšak i dospívající chlapci a mladí

muži mohou být postiženi‚ podobně jako děti kolem puberty a starší ženy až do

menopauzy. Choroba je spojená se specifickou psychopatologií‚ kde strach ze

ztloustnutí a ochablosti tvaru těla přetrvává jakožto vtíravá‚ ovládavá myšlenka‚ takže

pacienti usilují o nižší tělesnou váhu. Obvykle je přítomna podvýživa různé tíže se

sekundárními endokrinními a metabolickými změnami a poruchami tělesných funkcí.

Příznaky jsou: omezený výběr jídla‚ nadměrná tělesná činnost‚ vyvolávání zvracení

a průjmu a užívání anorektik a diuretik.“ (www.http://www.uzis.cz/cz/mkn/F50-

F59.html) 

František Krch (2010) shrnuje diagnostická kritéria anorexie do tří základních oblastí

(zkráceně): 

1. aktivní udržování velmi nízké tělesné váhy, tedy hmotnost pod 85 % normální 

tělesné váhy s přihlédnutím k výšce a věku), což u starších jedinců odpovídá 

tělesné hmotnosti nižší než 17,5 BMI (kg/m2)

2.  strach z nadváhy, který přetrvává i přes velmi nízkou tělesnou hmotnost
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3. porucha menstruačního cyklu u žen a dívek v případě, že neužívají hormonální 

přípravky (hormonální antikoncepce)

Mezi další kritéria se řadí psychický stav a s ním spojené chování (Krch, 2010).
František Krch také rozlišuje mentální anorexii na dva specifické typy:

• restriktivní/nebulimický – pacient nemá opakované záchvaty přejídání

• purgrativní/bulimický- u pacienta se opakovaně vyskytují záchvaty přejídání 

Přibližně 95 procent pacientů s mentální anorexií tvoří dívky a ženy.

V současnosti tvoří podle Františka Krcha lehce převažující část pacientek starší ženy,

což lékaři zatím neumějí vysvětlit. Příčiny mentální anorexie nejsou zcela jasné, ale

velký vliv mají mediální tlak na ideál krásy, rodinné prostředí, biologické faktory,

osobnostní rysy nebo současný důraz na zdravý životní styl. Tlak na ženy, aby byly

krásné a dokonalé, může vést až k rizikovému jídelnímu chování. U dospívajících dívek

se často mluví i o strachu z fyzické přeměny v ženu (Krch, 2010).

Lidé trpící mentální anorexií jsou nepřiměřeně zaměřeni na své tělo, příjem

potravy i hmotnost. V počátcích neztrácejí chuť k jídlu, mívají o vše s ním spojené

zvýšený zájem, chování se dá označit až za obsedantně-kompulzivní (Papežová, 2010).

Svým rodinám vaří a pečou, jako by jedli prostřednictvím druhých. Detailně si hlídají

poměr přijaté a vydané energie, přičemž výdej značně převažuje. Svému okolí o jídle

často lžou, aby nemuseli být vystaveni nátlaku. Dušek a Večeřová-Procházková (2010)

považují lhaní okolí, manipulaci s jídlem za disociální chování. 

Kromě drastických diet a fyzických aktivit nemocní často užívají projímadla,

prášky na hubnutí nebo léky na odvodnění organismu (Kocourková 1995 in Vágnerová,

2004). Mentální anorexie se proto projevuje i řadou fyzických důsledků, jako jsou

mdloby, ztráta menstruace u žen a potence u mužů, vypadávání vlasů, zpomalení

metabolismu, problémy se srdcem, minimum vitamínů a minerálů v těle. Dlouhodobější

trvání některých těchto problémů a odmítání léčby mohou vést až k úmrtí nebo

chronické mentální anorexii (Vágnerová, 2004). 

Mimo fyzických se objevují i psychické následky jako zkreslené vnímání

vlastního těla, deprese, úzkostné stavy, podrážděnost či psychická labilita (Vágnerová,

2004, Krch, 2010). Lidé trpící mentální anorexií jsou často velmi ctižádostiví, úzkostní

perfekcionisté, ale i lidé s nízkým sebevědomím, sociálními problémy, které nemoc
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může přinášet. Bývají nesoustředění, náladoví a ztrácejí zájem o kontakt s okolím, které

na ně často vyvíjí tlak. Od jistého stadia nemoci nejsou schopni své chování ovládat

a bez pomoci druhých nejsou schopni se nemoci zbavit (www.idealni.cz). 
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2. Pro-ana hnutí

Fenomén pro-ana hnutí nemá příliš dlouhou historii. Začal se objevovat

v devadesátých letech minulého století, kdy se o poruchách příjmu potravy začalo

otevřeněji mluvit. Ačkoliv jsou poruchy příjmu potravy velmi nebezpečné, začaly se

objevovat skupinky lidí, které začaly propagovat mentální anorexii jako životní styl

(Bond, 2012). Sharpe a kolektiv (2011) definují členy pro-ana hnutí a komunity jako

osoby nevnímající mentální anorexii jako vážné onemocnění, které vyžaduje léčbu.

Clenové staví štíhlost jako nejvyšší prioritu života a pro dosažení svého štíhlého ideálu

jsou ochotní přijímat poruchu příjmu potravy jako snadný prostředek, rychlý způsob

a udržitelný životní styl. 

Do pro-ana hnutí se zapojují především dospívající dívky, které jsou dennodenně

obklopené módními časopisy, weby a ženskými ideály v podobě soudobých modelek.

Zároven začínají experimentovat s dietami a různými možnostmi, jak „se udělat

krásnější“. I proto tvoří většinu pro-ana příznivců dívky do 18 let1. 

Být pro-ana znamená nevnímat mentální anorexii jako nemoc. Lidé, kteří se

k pro-ana hlásí, vidí mentální anorexii jako nástroj, kterým lze dosáhnout vysněné

ideální postavy. Ideálem se v této komunitě myslí extrémně vyhublé tělo, které je

dokladem dokonalosti a silné vůle. Clenky se pak v tomto pocitu posilují navzájem

(Gavin, Rodham, Poyer 2008). Nutno říci, že značný počet příznivců pro-ana nikdy

neměl mentální anorexii diagnostikovanou. Casto se jedná o (především) dívky, které

mají kila navíc, a vidí anorektické chování jako nejjednodušší cestu k jejich odstranění

(například blog na adrese http://she-knows-my-name.blog.cz/1505). 

Někteří pro-ana příznivci anorexii personalizují. Nazývají ji Ana, hovoří o ní

jako o své kamarádce, na svých blozích s ní i „rozmlouvají“. Extrémním případem této

personifikace mentální anorexie je dopis od Any, který byl dříve často sdílen napříč

komunitou. 

1

 Při sledování českých pro-ana blogů, z nichž většina již není aktivní, často nelze lehce zjistit věk
autorů. Z těch, kteří svůj věk na blozích uvádějí, je většina nezletilá, nebo osmnáctiletá (například:
http://jenna-pro-ana.blog.cz/1512/private-information-beggining  /, http://skinnyfeels.blog.cz/profil  /,
http://ana-friend.blog.cz/, http://baryys.blog.cz/rubrika/thinspo  /, http://rosaline357.blog.cz/profil). Existují
ale i pro-ana blogy, které spravují/spravovaly starší dívky, například  http://babika1.blog.cz/profil  /,
http://hellana.blog.cz/. 
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Jedná se však už o extrémní případy blogů, které jsou v dnešní době neaktivní2.

Ve zminovaném dopise mluví Ana ke svým příznivcům: 

„Dovol mi představit se. Jmenuji se Ana nebo, jak mě nazývají lékaři a jiní,
Anorexia. Moje celé jméno zní Anorexia Nervosa, ale můžeš mi říkat Ana. Myslím, že se
můžeme stát dobrými partnery. V blízké budoucnosti do tebe budu investovat hodně
svého času a totéž očekávám od tebe. (…) Pokud se rozhodneš proti mně bojovat, dostat
se k někomu a říct mu, jak tě nutím žít, všechno se zničí. Nikdo to nesmí zjistit. (...) Jsi
moje, jenom moje. Beze mě nejsi nic. Tak se nesnaž mi vzdorovat.“ (dostupné
z www.pro-ana.pise.cz)

Vzhledem k tomu, že většinová populace nemá pro toto smýšlení pochopení,

vytvářejí se velmi úzké skupiny lidí, kteří spolu v tomto směru názorově souzní. Tyto

pro ana-komunity nejsou příliš početné, o to více se však jejich členky podporují.

Clenové také hovoří o tom, že pro-ana komunita může mít i regulaci. Tedy, že si

členové navzájem pomáhají udržet mentální anorexii ve stadiu, kdy není životu

nebezpečná. Výroky odborníků k tématu poruch příjmu potravy berou jako nepochopení

a podkopávání komunity či hnutí. 

Příznivci pro-ana se podporují různými způsoby. Předávají si typy, jak co

nejrychleji zhubnout, jaké farmaceutické výrobky jsou nejúčinnější, jak schovávat jídlo,

jak se vyhýbat situacím, kdy se u stolu sejde rodina, nebo jak skrýt své pro-anorektické

chování před okolím. Jedná se o detailně popsané postupy, kdy si příznivci dávají i tipy,

na kterém boku v noci spát, aby tělo spalovalo více kalorií, jak tajně zvracet, v krajních

případech i jak se sebepoškozovat. V komunitě koluje i modlitba pro Anu, která funguje

jako stěžejní text pro příznivce pro-ana (Bond, 2012). 

Pro-ana hnutí má i svá motta, která mají členům připomínat, proč mají tento

přístup k životu nadále propagovat a proč jde o ten „jediný správný“. Tato motta se

v různém množství dají najít i na webových stránkách a blozích pro-ana příznivců.

Některá z nich znějí takto: 

Anorexie není nemoc, ale životní styl... (dostupné z:http://merry-pro-ana.blog.cz/ ) 
Hubená je pěkná, ale hubenější perfektní. (dostupné z:

http://rooftops.blog.cz/rubrika/motta)
Thin je in. (dostupné z: http://proananawzdy.blog.cz/)

2 Blogy, které jsou dnes aktivní, a které jsou materiálem pro praktickou část této práce, fungují převážně 
jako deníky a inspirační materiál. Ačkoliv se i na nich občas objevuje personifikace anorexie, nejedná se 
již o takto extrémní vzývání a demonstrativní propagování mentální anorexie.
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Vteřinu na rtech, navěky na stehnech! (dostupné z: http://baryys.blog.cz/en/1210/motta-
3-proc-byt-pro-ana) 

Kosti definují, kdo opravdu jsme, tak je ukaž! (dostupné z:
http://baryys.blog.cz/en/1210/motta-3-proc-byt-pro-ana) 

Jiným prostředkem, jak si členové pro-ana hnutí vyjadřují podporu a motivaci, je

tzv. thinspiration (Overbeke, 2008). Jedná se o fotografie a obrázky vyhublých

modelek, anorektiček či prázdných talířů. Tyto obrázky a fotografie mají fungovat jako

hnací motor při hubnutí: mají pro-ana přívržence inspirovat v ideálu těla a motivovat

k „lepším výsledkům“.

Ačkoliv je pro-ana komunita velmi specifickou skupinou lidí, která u ostatních

nenalézá pochopení, není neobvyklá ani nevraživost v jejích vlastních řadách. I když se

členové navzájem podporují, není výjimkou ani radost z cizího neúspěchu. Když

některý ze členů „selže“, tedy poruší své pro-anorektické chování například pozřením

většího množství jídla či nedostatečným energetickým výdejem, může se setkat se

soucitnou odezvou, ale i se škodolibostí jiných členů, kteří se utvrzují v tom, že jejich

vůle je silnější než toho, kdo pro-ana chování nezvládl. 

Všechny tipy a thinspiration obrázky si pro-ana příznivci předávají

prostřednictvím internetu, který pro komunikaci hnutí představuje ideální prostředí.

Clenům komunity propůjčuje anonymitu, která je vzhledem k povaze tématu ideální.

Díky tomu také málokdo z nich vystupuje pod svou pravou identitou. Nejčastěji lze na

internetu narazit na pro-ana blogy, které fungují jako místo setkávání přívrženců,

a platforma pro předávání informací (Boero, Pascoe, 2012).

Ze strany veřejnosti se pro-ana blogy a jejich členky setkávají s negativní odezvou

v podobě článků, komentářů na blozích. Je také důležité říci, že proti pro-ana blogům se

často vyjadřují i pacienti, kteří podstoupili léčbu mentální anorexie. Upozornují na to,

že pro-ana komunity nepředkládají na negativní důsledky drastického hubnutí, a že mít

nemoc, která je v podstatě doživotní, jako životní styl, je nelogickým rozhodnutím 3.

O počtu a aktivitě pro-ana blogů neexistují statistické údaje. Při jejich pozorování

3 Kritika veřejnosti je znatelná především z blogů či článků, které se na internetu vyskytují. Široká
veřejnost, která mentální anorexii vnímá jako nemoc, vystupuje proti naivitě a hazardu pro-ana blogerů
a p ř í z n i v c ů k o m u n i t y . V i z http://necroparanoia.blog.cz/1404/pro-ana-blogy, http://wic-
easy.blog.cz/1512/5-duvodu-proc-nesnasim-pro-ana-blogy, http://www.emimino.cz/diskuse/pro-ana-
blogy-68898/, http://blog.veruce.cz/psychologie/pro-ana-a-pro-mia-fenomen-i/, http://cilichili.cz/2013/7-
experti-na-stesti/zoom/stejne-jsi-jenom-tlustoska/. Proti pro-ana stylu vystupuje například i dívka, která
svůj web původně jako pro-anorektický založila. Po uznání problému a léčbě svůj blog přehodnotila,
a dnes na blogu píše o svém boji a životě celkově (http://ellacloeana.blog.cz/). 
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a hodnocení lze tedy vycházet pouze z toho, co je dohledatelné v rámci internetových

prohlížečů. O riziku, které pro-ana blogy mohou představovat pro mladistvé, nikdo

z odborné veřejnosti nehovoří a nedělo se tak ani v minulých letech. V dnešní době

nicméně aktivita a popularita pro-ana blogů klesá, či se spíše ustálila4. V českém

prostředí funguje již málo blogů (opravdu aktivních přibližně deset), které jsou

navzájem spřátelené a jejich autorky se navzájem podporují. 

2.1 Co znamená být pro-ana? 

Být pro-ana primárně znamená stavět štíhlost na první místo ve svém životě, a to

za každou cenu. Hesla jako „Raději budu mrtvá než tlustá!“ (dostupné z: http://skinny-

proana.blog.cz/1308/radeji-budu-mrtva-nez-tlusta) nebo „Ušla jsem příliš dlouhou cestu

na to, aby můj život ovládala sušenka.“ (dostupné z: http://evraellproana.blog.cz/)

nejsou ničím neobvyklým. Pro-ana je vlastně velmi paradoxní. Znamená bojovat za svůj

ideál, šířit ho, ale zároven ho nešířít ve svém okolí, příliš okatě, nahlas. Tedy v určitých

kruzích o pro-ana mlčet, aby někdo v blízkém okolí náklonnost k mentální anorexii

a drastickému hubnutí neodhalil.

I když se v internetovém prostředí jistí uživatelé k pro-ana otevřeně hlásí a toto

hnutí podporují, často o sobě ale také říkají, že nejsou anorektici. Že ana je pouze

životní styl, který dopomáhá k ideálu. Pro-ana podle nich nezabíjí, zabíjí anorexie

a bulimie. S tím se pojí i další charakteristický rys pro-ana smýšlení. Pro-ana komunity

téměř nikdy neupozornují na rizika, která s sebou mentální anorexie přináší. Respektive

neupozornují na zdravotní komplikace a psychické problémy, které s nemocí souvisí5.

Tento fakt je zřejmě dán tím, že členy komunit jsou bud lidé, kteří se léčit nechtějí,

ačkoliv nemocní jsou, anebo jsou to lidé, kteří nemocní nejsou, váhu mají normální, ale

chtějí rychle hubnout – a anorexie je v tomto směru svým způsobem fascinuje. Což

dokazují i komentáře jako: 

„Jdeme do toho s tebou. Tentokrát to neskončí mým známým: ale no tak, pár

lžiček neuškodí...“ (dostupné z: http://jenna-pro-ana.blog.cz/1511/skinny-alone) 

„Ahoj, chci do toho jít, ale nechci sama. Bojím se, že bych to nezvládla. Je někdo, s kým
bych do toho mohla jít?“ (dostupné z: http://jenna-pro-ana.blog.cz/1507/)

4 Toto tvrzení vychází z faktu, že činnost českých pro-ana blogů sleduji již čtvrtý rok. 
5 Toto tvrzení vychází z pozorování a pročítání blogů. Pouze malá část blogů (většina z nich je již
neaktivní) upozorňovala na možná rizika a zdůrazňovala, že napodobování diet a způsobu života je na
vlastní nebezpečí čtenáře. Tento prvek pro-ana blogů bude popsán dále v textu. 
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Vzhledem k tomu, že zřejmě není zcela reálné hlásit se k pro-ana veřejně

a charakter poruchy mentální anorexie žádá co nejvíce anonymity, je internet ideálním

prostředím, kde se členky mohou navzájem hledat a kde mohou komunikovat (Dias,

2003). Lidé, kteří zakládají pro-ana blogy či různé diskuzní stránky, jsou si jistě

vědomi, že značná část okolí by s jejich názorem jen těžko souhlasila (Boero, Pascoe,

2012).

Přestože se autoři v komentářích a diskuzích snaží často negativně laděným

přispěvatelům jejich názory vyvrátit, málokdo by se zřejmě pod tato slova podepsal

svým jménem. Je proto viditelné, že ač jsou na své cíle a názory v podstatě hrdí, na

druhou stranu cítí strach, který virtuální pro-anorektická identita snižuje (Bond, 2012).

Ačkoliv je pro-ana identitou ve virtuálním prostředí, její nositelky přijímají

mentální anorexii jako životní styl, který dodržují v reálném životě. Pomocí pro-ana

blogu se o své zkušenosti mohou dělit s lidmi, kteří jejich názory a postoje sdílejí.

Postoj a kladný vztah blogerů k hubnutí a pro-ana stylu se většinou odráží i v názvech

samotných blogů6. 

Pro-anorektická virtuální identita bývá rozeznatelná již díky přezdívce autorky.

Tyto dívky a ženy často volí přezdívky, které jsou různými složeninami jmen, českých

i zahraničních, a jmény spojenými s hubeností a mentální anorexií, respektive pro-ana,

jako skinny, thin, bones, anorexic, ana. Díky takto jednoznačným přezdívkám se mohou

příznivci hnutí snadněji na internetu hledat, aniž by vynaložili větší námahu7. Neméně

časté jsou i přezdívky, které obsahují zahraniční osobní jména jako Effy, Cassie, Amy,

Terry.

Je nutné říci, že ne všichni pro-ana příznivci chápou toto hnutí stejně. Ačkoliv je

řada striktně pro-anorektických webů, které se neodchylují od výše zmíněných

myšlenek a postupů, existuje ještě jedna skupina lidí a jejich blogy. Ta chápe pro- ana

jako hnutí a je si vědoma jeho myšlenek, ale zároven přidává jednu rovinu navíc. Chápe

pro-ana jako možnost pomoct lidem, kteří podstoupili léčbu poruch příjmu potravy

a kterým se nepodařilo léčbu zvládnout. Jak jsem již dříve napsala, anorexie s sebou

přináší i psychické problémy, a tito lehce odlišní pro-ana příznivci se snaží nemocným

6 Například: www.pro-ana-4ewer.blog.cz  , skinnygirldream.blog.cz, ana-friend.blog.cz, skinny-
smurfette.blog.cz,    http://proanablogik.blog.cz  ,    www.skinnygirlslovely.blog.cz  .
7 Na blozích, které jsou uvedeny v textu, se vyskytují přezdívky jako: Skinny Bitch, Jess-Ana, Skinny
Angel, Anorexiiano.
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lidem zprostředkovat alespon nějaké sociální vazby. Říkají také, že plně respektují jak

r o z h o d n u t í l é č i t s e , t a k o p a č n o u v a r i a n t u ( n a p ř í k l a d www.pro-ana-

4ewer.blog.cz/1108/co-je-pro-ana). Zvláštností pro-anorektické identity je, že nevydrží

příliš dlouho. Respektive její nositel/ka pod ní nevydrží vystupovat. Bud blog

pozastaví, nebo ho zruší. Případně delší dobu nepřidává žádné příspěvky. Jako logické

se jeví vysvětlení, že na blogovací aktivitu přišel někdo z rodiny nebo blízkých,

a autor/ka je nucen/a se svou činností přestat. Jiným důvodem může být delší neúspěšné

snažení8. Jiným vysvětlením může být, že nositel pro-anorektické virtuální identity

nevydrží psychický tlak internetového prostředí. Nenávistné a sprosté komentáře

a odezvy, které se snaží shodit pro-ana podporovatele, mohou být pro slabší osobnosti

impulsem k ukončení svého vystupování pod fiktivní identitou. Celkově by se důvody

daly shrnout jako egoistické. Jako jedna z mála vysvětlila ukončení činnosti ve větším

příspěvku blogerka Annabella: 

„Toužila jsem po podpoře v těžkých okamžicích a obdivu v době kdy se mi
dařilo... Zpětně to vidím jako blbost. Nikdo mi nedá větší podporu než já sama
a opravdu věrné kamarádky z pro ana komunity, které se tolik neskrýají za anonymitou
internetu... A obdiv? nah... Jak jsem mohla být tak hloupá. 1. nikoho nezajímá cizí
úspěch 2. kyž se mi dařilo, bývala jsem natolik zaneprázdněná, že jsem zvládala
nemyslet na jídlo -> na blog čas také nezbyl... 3. nic nepotěší tolik (a už vůbec ne
chvála někoho cizího) jak ten pocit když zvládnu celý den nejíst a jsem spokojená sama
se sebou.

Všechny články jsem smazala z více důvodů 1. je to zbytečné aby tu visely 2.
nerada bych aby je náhodou našel někdo, kdo je vidět nemá 3. i po roce neaktivity stále
přibývaly nové komentáře. ("Pomoz mi, jak mám přestat jíst" je to hnusné ale nikdo ti
nepomůže, dokud si nenajdeš sama dostatečně silnou motivaci tak nepřestaneš a nikdo
koho potkáš n internetu ti není schopen pomoc, musíš sama... případně "jsi úplně
blbá ... (žvásty, žvásty, žvásty) ... je mi tě líto, doufám že se brzo vzpamatuješ" k tomu
asi nemám co říct...)

takže to bude asi vše, konec... neočekávejte žádné další články...“(dostupné
z: http://lady-annabella.blog.cz/) 

Aby se pro-ana příznivci poznali i mimo virtuální prostředí, koluje na řadě stránek

8 Tato tvrzení nelze doložit zdroji v literatuře. Potvrzují je pouze příspěvky blogů, které už jsou neaktivní.
Jiné, které obsahovaly možné důvody ukončení blogování, jsou nedohledatelné a zrušené. Pro podložení
argumentů, které předkládají možné důvody zániku či pozastavení blogů viz:     http://proana-
blog.blog.cz/1210/konec  ,     http://pro-ana-pusinka.blog.cz/  ,  http://lady-annabella.blog.cz/  ,
http://preferana.blog.cz/1302/konec  ,  http://beauty-n-skinny.blog.cz/1307/pro-ana-blogy-nase-blogy  ,
http://moon-fairy-lunna.blogspot.cz/2012/05/pozastaveni-blogu.html  ,  http://proana-
twins.blog.cz/1505/pozastaveni. 
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a diskuzí rozřazení, jaký by kdo měl nosit náramek, aby jeho náklonnost byla viditelná.

Příznivci pro-ana by měli nosit červený náramek, pro-mia (podporující mentální

bulimii) f ia lový a pro-si (sebepoškozování) tmavě modré (dostupné

z: http://proanablogik.blog.cz/rubrika/pro-ana-naramek). Je to však zcela nelogické,

protože doplnky a šperky nosí většina žen, a příznivci by se tak těžko našli. 

2.2 Pro-ana blogy 

Současné mediální prostředí přináší řadu příležitostí, ale i rizik. Díky internetu se

do tvorby mediálních obsahů zapojují stále mladší generace, které jsou v práci

s internetem velmi gramotné. Na to poukazuje již zmíněný fakt, že návštěvnost 

pro-anorektických blogů tvoří z 80 procent dívky pod 18 let (Bond, 2012: 24) a že

většina jejich autorek spadá (z pozorování blogů) do stejné věkové kategorie. 

Pro-anorektické blogy nejsou v českém internetovém prostředí ničím novým. Ve

větším množství se v českém prostředí začaly objevovat kolem roku 2006, kdy nastal

skokový nárůst jejich počtu. Motivace k založení těchto blogů se překrývají s obecnými

motivy pro osobní online publikování, které vymezují B. A. Nardi et al. (2004). Blogy

jsou podle nich manifestací sociálních motivů. Mezi nejčastější motivy k blogování

řadí: 

1. Informovat ostatní o svých aktivitách a místě, kde se nachází. Jedná se o popis

událostí v životě blogera, o které by se rád podělil s ostatními. Jde o jakousi

„dokumentaci vlastního života“.

2. Vyjádřit názory k ovlivnění ostatních. Blogy jsou často používány k veřejnému

vyjádření vlastního názoru. Může jít také o odkazy na zajímavé stránky, vlastní

komentáře. 

3. Získat názory a zpětnou vazbu od ostatních. Pro blogera může být důležité, jak

se na danou věc dívají ostatní nebo hledá podporu pro své názory

u okolí/publika. 

4. Utříbení myšlenek při psaní. 

5. Uvolnit emocionální napětí. Na blogu se může pisatel ventilovat emocionální

napětí, musí ale brát v potaz přítomnost čtenářů. 

 Hepworth a Mulveen (2006: 291) ve svém článku shrnuli základní popis pro-ana

blogů do pěti bodů (zkráceně): 

13

http://proanablogik.blog.cz/rubrika/pro-ana-naramek


1. Pro-ana blogy jsou žánrem webových stránek, který se pokouší prosazovat,

podporovat a hovořit o mentální anorexii. 

2. Obvyklá témata zahrnují příspěvky jako deníky, tipy a triky, thinspiration

a odkazy na další pro-ana stránky ve formě spojených stránek na webu.

3. Na stránkách je běžné setkat se s tvrzením, že anorexie je životní styl a ne 

nemoc.

4. Blogy mají svou vlastní terminologii, např. o anorexii se mluví jako o Aně

(často popsána jako přítelkyně, nepřítelkyně, svatá nebo bohyně)

Giles (2006) uvádí, že ačkoliv existují i blogy, které mluví o mentální anorexii

a svém blogu jako o nemoci s tím, že si nemohou pomoci, protože mentální anorexie je

mimo jejich kontrolu, více je ale blogů, které mentální anorexii oslavují jako volbu,

životní styl. 

Pro-ana blogy v sobě spojují dva ze tří druhů blogů, kterými jsou filtr a osobní

deník (Lusková, 2008). Tyto dva druhy do značné míry předurčují obsahovou nápln,

která bude rozvedena později. Tyto blogy jsou nejrozšířenějším způsobem komunikace

pro-ana příznivců. Mezi blogy často vznikají „přátelství“. Pro-ana příznivci své blogy

„spřátelí“ a navzájem je doporučují na svých stránkách, aby pro zájemce o pro-ana

tematiku bylo snazší dostat se ke zdrojům informací. 

Ceské internetové prostředí posledních let neobsahuje příliš mnoho pro-ana

blogů. I když toto tvrzení je relativní. Značné množství blogů existuje, ale jsou již

dávno neaktivní. O důvodech, které mohou k zastavení blogování, jsem psala výše. 

Globálně nelze říci, jaká je běžná podoba pro-ana blogu. Některé jsou ponuré,

vedené v tmavých barvách, obsahově na nich převažují básně a deníkové záznamy. Jiné

blogy jsou barevné, plné thinspirativních fotografií a pro-anorekticky pozitivních hesel.

Ačkoliv blogerky nevidí na mentální anorexii nic špatného a zcela dobrovolně ji

přijímají, nebo se řídí její diagnózou, jen málo z nich píše na své blogy úvodní

upozornění, tedy varování, na jaké stránky návštěvníci vstupují: 

„VAROVÁNÍ!!! Tento blog obsahuje ANA názory o drastických dietách!
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Nedoporučuji mě napodobovat!! Může vést k větší ztrátě hmotnosti a případně smrti!
Na vlastní nebezpečí!“ (dostupné z: www.skinnygirlslovely.blog.cz/1407/varovaci)

„Upozornění! Tento blog má pro-ana obsah, tedy obsah podporující drastické
diety, či nejezení, tedy mentální anorexii. Chci varovat, aby to nikdo JINÝ po mě

NEOPAKOVAL a NEDĚLAL, neboť si může způsobit VÁŽNÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE.
Jaky fyzické, tak psychické. Děkuji za pochopení.“ (dostupné z: www.hellana.blog.cz)

Všechny pro-ana blogy spojuje jejich nápln. Většina z nich obsahuje jisté

tematické okruhy, které mají společné, a jejichž obsahy tvoří stěžejní „návody“ pro

naplnění pro-anorektického stylu života. V první řadě má většina blogů stručný popis

toho, co pro-ana znamená. Některé z blogů obsahují i modlitbu pro Anu. Nejčastěji tyto

dvě verze: 

„Ana, miluji Tě a slibuji, že se budu snažit nezradit Tě.
Věř mi, že to pro mně není lehké ale skutečně se snažim.

Ty jediná to se mnou myslíš dobře, Ty jediná na celém světe mě miluješ.
Celý můj život sem byla a pořád sem tlustá kráva. Slibuji Ti ale, že od dnešního dne se

to všechno změní.
Musím se znova naučiť Tě skutečně milovat a teď to vydržet ne jenom týden jako

naposled, ale vydržet to navždy.
Věř mi, že skutečně už nechci být ta tučná kráva, kterou sem.
Už nechci aby o mně lidi říkali - to je ta tlustá škaredá holka.

Chci jim ukázat, že dokážu být krásná, a krásná znamená hubená!
Slibuji, že se přemohu a budu dělat to, co mi radíš, protože vím, že mě miluješ jako já

Tebe a myslíš to se mnou dobře.“
(dostupné z: www.anorexia15.blog.cz/1104/modlitba-pro-anu) 

„Lehám si do postele jako tučné, ale spokojené děvče, neboť vím, že jsem dnes udělala
všechno pro splnění mého snu. Těším se na ráno a na celý následující den, protože vím,
že díky dnešku budu krásnější a chudší. Zítra se však budu snažit ještě o něco víc, abych
si zajistila lepší následující den. Pokojně se odevzdám do Aniných rukou, neboť vím, že
Ona na mě dohlédne, postará se o mě a nenechá mě znova padnout na dno. Ona jediná

ví, co je pro mě nejlepší a já ji budu následovat, kamkoli bude chtít.
Nemůžu se dočkat následujícího dne, neboť každou sekundou jsem stále blíže a blíže

svému cíli. Dnes jsem byla blíž než včera a zítra budu blíž, než jsem byla dnes.“
(dostupné z: www.proanablog.blog.cz/0710/modlitba-za-anu) 

Mezi nejčastější rubriky blogů patří deníky, jídelníčky, kalorické tabulky, cviky,

diety, tipy jak pro-anorektické chování skrývat, thinspiration a odkazy na další blogy,

které se stejnému tématu věnují. Některé blogy obsahují i básně a prozaické texty
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blogerek, které se týkají bud Any, nebo pochmurných nálad. (dostupné například

z: http://ana-is-perfect.blog.cz/0902/pro-ana-basen, http://annt.blog.cz/en/1308/basen-o-

ana, http://ni-ia.blog.cz/1307/pro-ana-blog) 

Některé blogy obsahují i medailonek o autorkách. Nejčastěji je uvedena

přezdívka, výška, nejvyšší a nejnižší váha a především vysněná váha. Tyto osobní údaje

pro-ana příznivcům stačí, protože z nich lze vypočítat pro ně zajímavé údaje, tedy BMI.

Některé autorky mají na blogu i tabulku s kilogramy, které postupně odškrtávají spolu

s klesající váhou. 

Důležitou součástí internetového života a komunikace na pro-ana blozích je

možnost připojení komentářů k jednotlivým tématům či příspěvkům. Pro příznivce

vyznávající pro-ana je to často jediná možnost, jak si mohou otevřeně promluvit o svých

zkušenostech a problémech, které se pro-anorektického života týkají. 

2.3 Možné dopady pro-ana blogů 

Jak již bylo výše řečeno, pro-ana blogy mohou mít negativní vliv na jídelní

chování, sebekritiku, psychiku a vnímání štíhlosti. Ačkoliv už dnes příliš pro-

anorektických blogů není aktivních, bude-li čtenář na internetu vyhledávat příspěvky či

články o hubnutí a dietách, na pro-anorektické blogy narazí. K tipům, jak co nejrychleji

zhubnout, jaké diety fungují či jaké lze použit farmaceutické prostředky, se tak dostane

naprosto kdokoliv. 

V českém internetovém prostředí se v minulosti (mezi roky 2011–2013, kdy bylo

aktivních blogů nejvíce) vyskytlo i velké množství článků a příspěvků, které blogy

i chování jejich autorů odsuzovaly (i celé weby jako například http://proti-ana-

blog.webnode.cz/). Na rozdíl od pro-anorektických příznivců však dokázaly své

argumenty racionálně podložit: 

„Nejvíce se pozastavuji nad výroky typu: ‚já to mám pod kontrolou‘. Pěkná
hloupost. Pokud se člověk musí držet, aby si náhodou nedal kostku čokolády, nejí obědy
a v e č e ř e , t a k t o p o d k o n t r o l o u r o z h o d n ě n e m á . “ (dos tupné
z: http://hogreta.blog.cz/1201/proti-pro-ana-blogum) 

„Uvědomuje si někdo, že je to ještě horší, než si mnoho lidí myslelo? Srovnávat
anorexii s botami na podpatku je už na volání psychiatrické zásahovky. A to nejsem
příznivcem radikálních řešení, jenomže těmhle slečnám jde vážně o život. Semknuté
v komunitě se cítí nedotknutelné, jako nějaká sekta, která je přesvědčená o své pravdě.
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Navzájem se podporují v tom, že hubnout je správné a smrt není zlá, ale je to
vysvobození z útrpného života třicetikilových ‚tlušťošek‘. Každá vyblitá kalorie, každý
dřep podvyživeného těla, každý den o hladu si navzájem chválí a virtuálně se plácají po
zádech. Je to jako morová epidemie, akorát že tyhle slečny si mor píchají do žil
dobrovolně a ještě s tvářemi plnými boláků křičí, že to není nemoc, že jsou zdravé, že to
tak chtěly.“(dostupné z: http://lumenn.blog.cz/1307/podporuji-pro-ana-no-a-co-no-a-
vsechno) 

Argumenty veřejnosti byly zcela oprávněné. Kult extrémní štíhlosti, který pro-ana

komunita vyznává, může mít zcela fatální důsledky v podobě sebepoškozování,

hospitalizace, fyzicky kritického stavu a podobně. Tím spíše, že v době, kdy modelky

na přehlídkových molech, herečky, zpěvačky a uznávané osobnosti hubnou, může být

pro mladého člověka navštívení pro-ana blogu pouze potvrzením vlastního pocitu.

Pocitu, že váží přespříliš, a že štíhlost se rovná štěstí, jak již bylo popsáno výše.

Vzhledem k tomu, že v dnešních dnech už blogů s pro-ana tematikou není velké

množství, dopady pro širší publikum už jsou mnohem menší. Nelze však říci, že by se

tato tematika z kyberprostoru úplně vytratila, pouze se přesunula na atraktivnější

platformy jako Instagram (v březnu 2016 byl hashtag „ana“ u 7 600 852 nahraných

fotografií), Snapchat nebo ask.fm (například https://ask.fm/Anaismybffacka). 
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3. Formulace výzkumných otázek a cíle výzkumu 

Výzkumná část naváže na poznatky a fakta, která byla uvedena v předchozí teoretické

části. Formuluji zde výzkumné otázky, následně popíši zvolené metody sběru dat,

výzkumný soubor, způsob výběru výzkumného souboru a uvedu získané výsledky.

V následné části se pokusím navrhnout možné směřování dalšího výzkumu. 

3.1 Výzkumná otázka 

Výzkumy zabývající se v minulosti mentální anorexií, se zaměřovaly na rodinné,

kulturní či osobnostní faktory trpících mentální anorexií. V posledních letech se ale

začalo operovat i s pojmem atypická mentální anorexie (www.idealni.cz, Silén a kol.,

2015). Ta se vyznačuje relativně normální váhou, ale patologickým zacházením s jídlem

(www.idealni.cz). Psychický problém se tedy nemusí nutně týkat pouze dívek, které trpí

podváhou, jejich problémy jsou zřetelné a viditelné a mentální anorexie je jejich

lékařskou diagnózou. Atypická mentální anorexie by se proto dala úzce spojit s pro-ana

blogerkami, které na svých blozích propagují drastické hubnutí, vyhublost jako ideál

a řadu dalších věci, ačkoliv fyzicky jsou ještě stále zdravé. 

Problematikou pro-ana blogů se již zabývaly i diplomové práce na jiných českých

univerzitách a jejich fakultách, ale nenarazila jsem na práci, která by brala v potaz fakt

atypické mentální anorexie, ani si nejsem vědoma toho, že by některá z prací zkoumala

pro-ana blogy v delším časovém úseku. Blogy proto budou v rámci této práce

analyzovány během půlročního období, a do dat je zahrnut veškerý obsah, který se na

nich po dobu výzkumu objevil. Vzhledem k tomu, že blogování ovlivnuje řada faktorů

jak vnějších (např. odezva veřejnosti, nátlak blízkých), tak vnitřních (osobní neúspěchy,

časové vytížení, ztráta motivace), a z důvodu, že výzkum primárně nezajímaly četnosti,

ale způsob komunikace blogerek, jsem zvolila kvalitativní výzkum, který odpoví na

otázky „jak a proč“. 

Některé zahraniční výzkumy (např. Rodham & Gavin, 2009) popsaly několik

stěžejních oblastí pro-ana blogů a stránek. Díky těmto oblastem se utváří i v teoretické

části zminovaná pro-ana identita. Tyto oblasti, které vyplývají ze zahraničních

výzkumů, studia literatury a pozorování pro-ana blogů se dají definovat jako výčet

vztahů: 
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vztah k sobě samé
vztah k tělu vlastnímu i tělu obecně
vztah k jídlu 
vztah k mentální anorexii 
vztah k okolí 

Výzkumné otázky, na které se v následující části budu snažit najít odpověd, proto znějí:

1. Jakým způsobem propagují pro-ana blogy své myšlenky? 

2. Proč dívky zakládají blogy s pro-ana tematikou a jaký je jejich názor na

mentální anorexii? 

3.2 Cíl výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu je přiblížit, jaké prostředky pro-ana blogerky používají

k propagaci pro-ana stylu, k prosazování mentální anorexie jako životního stylu či jako

možnosti, jak nejrychleji zhubnout. Zaměřuji se zejména na to, akcentací jakých témat,

pomocí jakých druhů příspěvků a z jakého důvodu dívky své blogy vedou. 
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4. Metodologie 

Kvalitativním výzkumem se rozumí jakýkoli výzkum, jehož výsledků není

dosaženo kvantitativními metodami. Jedním z důvodů pro volbu kvalitativního

výzkumu je charakter zkoumaného problému. Kvalitativní metody se používají pro

odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o kterých ještě není příliš známo

(Corbin, Strauss, 1999). Cílem takového výzkumu je proto vhled a porozumění. Protože

se v této práci i výzkumu jedná o velmi citlivé téma, dbala jsem na dodržování etických

zásad. Do výzkumu proto byly zahrnuty pouze pro-ana blogy, jejichž autorky se k pro-

ana hnutí samy hlásí, a respondentky, které vyznávají stejný životní styl, a souhlasily

s poskytnutím rozhovoru. Všem respondentkám jsem přislíbila anonymitu. Dívky si

mohly samy vybrat, pod jakou přezdívkou chtějí vystupovat, všem jsem vysvětlila

i možnost, že pokud jim budou nějaké otázky nepříjemné, nemusí odpovídat. Vše tedy

probíhalo po informovaném souhlasu. 

Téma této práce se zaměřuje na mentální anorexii a její odlišné pojetí od

medicinského. Tedy na pojetí této psychické poruchy jako možného životního stylu a ne

jako psychické diagnózy. Vzhledem k tomu, že toto téma není v českém prostředí příliš

zpracované do hloubky, zvolila jsem pro výzkum kvalitativní metodologii, která

umožnuje lepší vhled a možnost pozorování souvislostí. Proces výzkumu pro-ana blogů

bude induktivní, data tedy budou sbírána za účelem vytvoření koncepů či hypotéz

(Marvasti 2004). Protože je tématika pro-ana blogů a jejich autorek velmi specifická,

používá výzkum i fenomenologický přístup (Hendl, 2008).

4.1 Obsahová kvalitativní analýza 

Pro zpracování obsahu pro-ana blogů a polostrukturovaných rozhovorů jsem

zvolila kvalitativní obsahovou analýzu a komparaci. Kvalitativní obsahová analýza

rozděluje celky na menší prvky a samostatné komponenty, a zkoumá, jak jaké jsou mezi

nimi vztahy a jak fungují samostatně (Hendl, 2008). V rámci analýzy se provádějí

průzkumové a objevující aktivity (Hendl, 2008: 33), a rozlišují se tři základní prvky: 

1. koncepty/pojmy

2. kategorie 

3. propozice/tvrzení (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 265) 
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Kvalitativní obsahová analýza má sloužit ke zodpovězení výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem propagují pro-ana blogy své myšlenky?

Proto jsem data, která se týkala vzorku pro-ana blogů získávala pomocí kvalitativní

obsahové analýzy pro-ana blogů a komparací. 

 Všechny blogy jsem proto postupně po jednotlivých příspěvcích daného

časového období pročítala. Výhodou kvalitativní obsahové analýzy pro mě bylo lepší

pochopení pro-ana problematiky a přístup k mentální anorexii jako životnímu stylu.

Dalším pozitivem byl čas, který jsem si pro získání dat mohla sama určit, což bylo

přínosné z hlediska utřídění myšlenek kolem celé tematiky pro-ana hnutí a životního

stylu. Dostatečný čas na pročtení pro-ana blogů a data v podobě psaného textu mi daly

dostatek prostoru i z hlediska anonymity, tedy výhodu toho, že na druhé straně

výzkumu nebyl člověk se zábranami ohledně takto závažného tématu, ale již uchované

textové dokumenty, které problematiku a příznivce pro-ana hnutí popisují. Nevýhodou

byly případné nesrovnalosti či otázky, které už mi později k daným příspěvkům autorky

nedokázaly zodpovědět z důvodu delšího časového odstupu od psaní příspěvků. 

Ačkoliv se tato práce zaměřuje na obsah, který na pro-ana blogy vkládají samotné

autorky, bylo pro práci přínosné i pročítání komentářů pod jednotlivými příspěvky (ať

už se jednalo o negativní či pozitivní odezvu). Na základě analýzy jsem mohla lépe

formulovat otázky pro následné polostrukturované rozhovory, protože jsem již mohla

vycházet ne jen z vlastní zkušenosti a zběžného pročítání blogů, ale z témat či analýzy

obsahů.

Vzhledem k tomu, že většina příspěvků na pro-ana blozích byla obsáhlá, použila

jsem shrnující a zobecnující konstrukce (Hendl, 2008, 209–210), které mi zajistily lepší

orientaci v nasbíraném materiálu, a umožnily snazší kódování (Hendl, 2008). 

4.1.1 Výběr vzorku pro-ana blogů 

Jelikož neexistuje žádná databáze ani seznam českých pro-ana blogů, byl výběr

výzkumného vzorku pro-ana blogů značně komplikovaný. Vyhledávat je bylo možné

pouze pomocí internetových vyhledávačů, které využívají klíčová slova. Těmi v tomto

případě byla „pro-ana“ a „blog“. Pro výběr zkoumaných pro-ana blogů bylo také

klíčové, zda budou autorky ochotné dát svůj souhlas, aby se jejich blog součástí

výzkumného souboru stal. Zde bylo možné narazit na další komplikaci. Jak jsem již
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uvedla v teoretické části, ne všichni pro-ana přívrženci ochotně komunikují s lidmi

mimo komunitu, pokud se jedná o obsah blogů a jejich vedení, což je zapříčiněno

negativní odezvou širší veřejnosti. 

Nejjednodušší způsob, jak se k aktivním pro-ana blogům, tudíž i k výzkumnému

vzorku dostat, bylo použití vyhledávače Google a jeho nástrojů. V rámci časového

omezení jsem zadala možnost „poslední měsíc“, abych se dopátrala co možná nejvíce

aktivních pro-ana blogů v dané době9. I přes zadání specifikací pro vyhledávání se mi

zcela jistě nepodařilo vyhledat všechny pro-ana blogy, které by byly relevantní pro tento

výzkum. Na pro-ana blozích, které byly v období, kdy jsem výzkumný soubor

vyhledávala, aktivní, jsem se snažila dohledat kontakt na autorku. Autorkám, které měly

blogy aktivní po delší časový úsek, jsem odeslala zprávu bud přes e-mail, či ve formě

komentáře pod příspěvkem. Ve zprávě jsem se představila, uvedla jsem univerzitu

a fakultu, napsala jsem důvod, proč autorku kvůli jejímu blogu oslovuji. Pro navázání

bližšího a důvěrnějšího kontaktu jsem do zprávy uvedla i fakt, že jsem v minulých

letech byla s mentální anorexií hospitalizovaná na oddělení psychiatrické léčebny. Dále

jsem připojila informaci, že není mým cílem poučovat o možné škodlivosti pro-ana

blogů. I tak se mi dostalo zpětné vazby pouze od zlomku již tak nízkého počtu pro-ana

blogerek. 

Na závěr zprávy jsem poděkovala za jakoukoliv odpověd a připojila kontakt na

sebe. Protože se jedná o dívky mladšího věku, psala jsem zprávy volnější formou.

Zároven jsem poprosila o případný kontakt na další blogerky, které by případně byly

ochotné o pro-ana blozích také mluvit. Zpráva, kterou jsem blogerkám rozeslala, měla

tuto podobu: 

Ahoj, 
Jmenuji se Tereza a studuji žurnalistiku na UK v Praze, zároveň už pár let bojuju 
s anorexií, se kterou jsem byla v minulosti hospitalizovaná. Protože se o téma poruch 
příjmu potravy zajímám dlouhodobě, rozhodla jsem se psát bakalářku o pro-ana 
blozích. Proto jsem se chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že jsem našla tvůj blog pomocí 
vyhledávače,  jestli bych mohla tvůj blog použít pro analýzu obsahu pro-ana blogů  pro 
svou bakalářku. Tvůj blog by mi sloužil jako informace ohledně blogování, postoji 
k mentální anorexii, motivace k vedení takového blogu atd.. Všechno by samozřejmě 
bylo anonymní. 

9 Jak již bylo zmíněno v teoretické části, značná část blogů již není aktivní. I přes to je mnohdy autorky
nesmažou, a blogy zůstávají dohledatelné. Proto bylo nutné i přes upřesnění vyhledávání blogy
navštívit, zda jsou aktivní po delší dobu, či ne. 
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V žádném případě nejde o nějaký pokus moralizovat, proto tu práci nepíšu. Jedná se mi 
o to, abych se pokusila přiblížit fungování a náplň pro-ana blogů v době, kdy spíše 
funguje Facebook, Twitter a jiné platformy, než jsou blogy. Protože i přes to pro-ana 
blogy pro své příznivce stále aktuální. 

Díky a budu ráda za jakoukoliv odpověď,

Tereza Vaisová 
tereza.vais@gmail.com 

Zprávy jsem rozeslala na dvanáct blogů, které byly v té době aktivní, a které se mi

podařilo vyhledat. Ohledně souhlasu s analýzou obsahu se mi zpět ozvalo pět blogerek.

U dívek, které jsem prosila o souhlas se zpracováním obsahů jejich blogů pro mě bylo

stěžejní, aby jejich pro-ana blogy byly aktivní v období od počátku února do konce

července roku 2015. Protože byl souhlas ke zpracování blogů dobrovolným

rozhodnutím pro-ana blogerek, lze předpokládat, že tyto oslovené dívky mají jistou

potřebu o tomto tématu hovořit a i jistým způsobem propagovat. V odpovědích mi

dívky často dopovídaly, že mi rády pomohou. Jako dvě možné vysvětlení nízkého počtu

dívek ochotných spolupracovat na mém výzkumu se nabízí současný nízký počet

aktivních pro-ana blogerek, a tudíž i blogů.

Vzorek pro kvalitativní analýzu tvořily pro-ana blogy, které byly aktivní

minimálně v období od počátku února do konce července roku 2015. Podstatný pro mě

byl obsah blogů, který autorky v daném období v podobě různých příspěvků na blog

přidávaly. I když věk autorek pro tento vzorek nebyl podstatným faktem, uvedený ho na

svém blogu měla pouze jedna z dívek, a to věk 18 let (http://ana-friend.blog.cz/). Prvek,

který spojuje všech pět blogů, jsou údaje o výšce a váze. Dva blogy byly založeny

v roce 2013, zbylé tři v roce 2014. Žádný z nich nefungoval kontinuálně, na některých

blogerky svou odmlku vysvětlily, na jiných ne. Vizuální stránka blogů byla velmi

odlišná. Pouze jeden ze zkoumaných pěti (http://she-knows-my-name.blog.cz/) je

tmavý, na pohled depresivní. Ostatní blogy jsou sice barevné, ale zpracováním se liší.

Jedny mají jednobarevné pozadí, jiné mají na pozadí řadu obrázků. To však není

předmětem tohoto zkoumání. 
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Tabulka č. 1 Výčet vzorku pro-ana blogů, celkový počet příspěvků v daných měsících10

Adresa blogu Počet příspěvku
za období únor-
červenec 2015

Založení blogu Aktivita k 05/2016

http://ana-
friend.blog.cz/

32 10/2013 ne

http://skinnygirldre
am.blog.cz/

57 12/2014 ne

http://skinny-
smurfette.blog.cz/

26 3/2013 ne

http://she-knows-
my-name.blog.cz/

66 11/2014 naposledy v březnu
2016 

http://valanor.blog.
cz/

29 4/2014 ano 

4.2 Polostrukturované rozhovory 

Metodou polostrukturovaných rozhovorů jsem sbírala data od pětice pro-ana

blogerek, které byly ochotné poskytnout mi rozhovor o pro-ana hnutí a životním stylu.

Dívky jsem oslovovala stejným způsobem, jako v případě blogerek, které jsem žádala

o možnost zpracování obsahu jejich blogů. 

Výzkum tohoto vzorku má sloužit ke zodpovězení výzkumné otázky: 

Proč dívky zakládají blogy s pro-ana tematikou, jaký je jejich názor na mentální

anorexii. Berou ji i jako hrozbu, nebo je pro ně skutečně stylem života?

Data pro výzkum vzorku Pro-ana blogerek jsem získala pomocí

polostrukturovaných rozhovorů, které se uskutečnily prostřednictvím videohovoru přes

Skype, nebo e-mailové komunikace. Dívky komunikovaly velmi přátelsky. Vzhledem

k tomu, že polostrukturovaným rozhovorům předcházela kvalitativní obsahová analýza

blogů, měla jsem okruhy témat, na které jsem měla připravené otázky. Dívky mi

zodpověděly některé z dotazů, na které mi nemohly odpovědět přímo autorky blogů,

které se staly výzkumným vzorkem.

S využitím rozhovorů s pro-ana blogerkami jsem se snažila zjistit, jaké jsou jejich

důvody k vedení blogu, jak se staví k přijímání psychické nemoci (mentální anorexie)

jako životního stylu, jaké faktory ovlivnovaly jejich vedení blogů, tedy proč někdy

10 Současná aktivita byla brána k polovině dubna 2016. 
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přestaly přispívat, co pro ně bylo důležité přidávat. Zajímalo mě také, jak funguje

virtuální pro-ana komunita v reálném životě, zda se blogerky setkávají. Vzhledem

k osobní zkušenosti s mentální anorexií a dlouhodobému pozorování pro-ana blogů pro

mě bylo snazší s respondentkami navázat uvolněnější kontakt, jejich přístup ke mně byl

otevřenější. 

Metoda polostrukturovahých rozhovorů umožnuje měnit pořadí otázek u

různých respondentek, tato metoda zároven umožnila i rozvedení některých témat, která

v průběhu rozhovoru vyplynula, a jevila se jako zajímavá. Podle Miovského (2006) má

polostrukturovaný rozhovor hlavní výhodu v tom, že dává respondentovi možnost

vysvětlit, jak danou věc myslí, a zároven možnost ověření, že dotazovatel informace

pochopil a interpretuje je shodně s významem, jaký jim dal respondent. Téma se

zpracovává do takové míry, do jaké je užitečné pro výzkum. (Miovský, 2006). Otázky

pro rozhovor jsem si zformulovala tak, aby byla co největší šance získat odpověd na

výzkumnou otázku. Při formulaci otázek jsem využila vlastní zkušenost s pro-ana blogy

a mentální anorexií, ale i teoretickou část této práce. Tyto otázky byly páteří rozhovoru,

které se v průběhu připojovaly otázky sondážní (Hendl, 2008). 

Komunikace přes internet má svá specifika, jak pozitivní, tak i negativní.

Pozitivním přínosem rozhovoru přes internet je odložení zábran. Respondentky se cítí

v bezpečí, nebojí se hovořit o tabuizovaném tématu, a přes „vzdálenost“ internetu se

nebojí otevřeně hovořit. Jinou, praktickou výhodou je časová úspora oproti cestování za

respondentkami. 

Nevýhodou tohoto typu komunikace je možná technická závada, nemožnost

vidět chování respondentek v celku, tedy neverbální vyjadřování. I přes to ale rozhovory

pomohly k získání velkého množství informací, které umožnují zodpovědět výzkumnou

otázku. 

4.2.1. Výběr vzorku 

Pro-ana blogerky jsem kvůli rozhovorům oslovila stejným způsobem, jako pro-ana

blogy, které jsem žádala o souhlas se zpracováním obsahu. Zprávu jsem odeslala desítce

pro-ana blogerek bud v komentáři pod příspěvkem, nebo na e-mail, následující zprávu: 

Ahoj, 
Jmenuji se Tereza a studuji žurnalistiku na UK v Praze, zároveň už pár let bojuju s 
anorexií, se kterou jsem byla v minulosti hospitalizovaná. Protože se o téma poruch 
příjmu potravy zajímám dlouhodobě, rozhodla jsem se psát bakalářku o pro-ana 
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blozích. Proto jsem se chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že jsem našla tvůj blog pomocí 
vyhledávače,  jestli bys byla ochotná poskytnout mi rozhovor o pro-ana tématice pro 
svou bakalářku. Rozhovor by mi sloužil jako informace ohledně blogování, postoji 
k mentální anorexii, motivace k vedení takového blogu atd.. Všechno by samozřejmě 
bylo anonymní. 

V žádném případě nejde o nějaký pokus moralizovat, proto tu práci nepíšu. Jedná se mi 
o to, abych se pokusila přiblížit fungování a náplň pro-ana blogů v době, kdy spíše 
funguje Facebook, Twitter a jiné platformy, než jsou blogy. Protože i přes to pro-ana 
blogy pro své příznivce stále aktuální. 
Díky a budu ráda za jakoukoliv odpověď,

Tereza Vaisová, tereza.vais@gmail.com 

Na zprávu mi dalo zpětnou vazbu sedm blogerek, které mi přislíbily rozhovor. Do

začátku nového roku semnou ale vydržela komunikovat pouze pětice blogerek, se

kterou se nakonec rozhovory uskutečnily. Vzorek pro polostrukturované rozhovory

tvořilo pět respondentek ve věku 17 do 24 let. Celkem široký věkový rozptyl ukazuje,

že pro-ana tematika se netýká pouze adolescentních dívek, ale i mladých žen. Všechny

respondentky vedly pro-ana blog, nebo ho stále vedou, i když třeba ne kontinuálně, ale

v průběhu svého života se k němu vracejí. Pro lepší zasazení do souvislostí s mentální

anorexií jsem zařadila i dotaz ohledně zkušeností s mentální anorexií, zda dívky byly

někdy hospitalizované nebo jim byla nemoc diagnostikována. Ačkoliv všechny cíleně

snižovaly svou tělesnou váhu, ani jedna z nich by zcela neřekla, že měla problém

s mentální anorexií tak, jak ji definuje medicína (viz teoretická část). 

Tabulka č. 2 Základní údaje o respondentkách a jejich pro-ana blozích 

Respondentka Věk Zkušenost s
mentální
anorexií 

Délka vedení
blogu  

Přerušení
činnosti blogu 

Barbora neuveden nejspíše ano půl roku občas se vrací

Skinny 17 ne úplně rok ano (časové
důvody)

Pusinka 19 ne úplně rok ano (technické
důvody)

Ella 17 Ano dva roky ano (čas,
anorexie)
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Mary 24 ne úplně cca dva roky  ano 

4.3 Zpracování dat 

Ke zpracování dat, která jsem získala pomocí obsahové kvalitativní analýzy

a polostrukturovaných rozhovorů, jsem použila otevřené a axiální kódování. Hlavním

účelem tohoto postupu je nakódovat získaná „nestrukturovaná“ data, a dále tyto kódy

seskupit do vnitřně soudržných kategorií (Corbin, Strauss, 1999; Trampota,

Vojtěchovská 2010).

Pro analýzu bylo stěžejní otevřené kódování spočívající v pročítání pro-ana

blogů a příspěvků na nich, během něhož jsem hledala koncepty. Tyto nalézané koncepty

jsem si pojmenovávala a tato pojmenování jsem následně zobecnovala tak, aby byla co

nejvýstižnější. Například: 

• pocit viny a studu: „Omlouvám se, že nepíšu jídelníčky, ale stydím se za ně.

Vím, že sem byla ještě nedávno pozitivně naladělá a odhodlaná zhubnout, ale

tahle nálada zase zmizela. (...) Dneska sem to zase pokazila.“

(http://skinnygirldream.blog.cz/1504/8-4-2015)

• sebekritika: „Tak po mnoha rozhovorech sama se sebou o tom jestli ještě

hubnout nebo přibrat, jsem se asi rozhodla. Je to tím, že jsem se viděla ve

výloze.“ (http://valanor.blog.cz/1503) 

• kalorické hodnoty potravin: „(...), dala jsem si párek!!!!! netuším kolik měl,asi

dost- a já párky ani moc nemusim,tak nevim co to bylo -_-),ale tím to

samozřejmně neskončilo, ještě jsem měla nějakou mini čokoládovou tyčinku-na

to jak byla malá,měla určitě dost!“ (http://ana-friend.blog.cz/1503/31-march) 

Následně jsem přešla k axiálnímu kódování (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 266),

během něhož jsem nově uspořádala pojmy/koncepty, které vznikly během otevřeného

kódování. Vytvořily se tak kategorie a subkategorie (Trampota, Vojtěchovská, 2010,

Hendl, 2008), které v sobě zahrnují pojmy podobného významu. Jako hlavní kategorie

mi ze subkategorií vyplynula „Životospráva“, která k sobě váže další kategorie, které

jsou na této hlavní kategorii závislé, a které vznikly pomocí axiálního kódování.

Výsledky tohoto kódování budou dále rozpracovány v kapitole o výsledcích výzkumů. 
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Vznik jedné z kategorií vzorku č. 1 (ne v plném rozsahu) vypadal následovně: 

Citace autorek Pojmy Subkategorie Kategorie 

„chci být zdravá a
šťastná“, „Jím

hodně-je to tak“,
„Džíny jsou

velikosti 38, ale
košile mi mile
překvapila :D“.

„Prosím vás o to!!
Řekněte mi, jaká

kráva tlustá jsem!!“

deprese, smutek,
radost, sebekázen,
výčitky, zhnusení

sebou samou, vůle 

pozitivní a
negativní pocity,

sebekritika,
nadávky, váha a

míry, deník,
velikosti oblečení 

sebeprezentace,
vnímání sebe sama 

Komparace mi posloužila především po obsahové analýze. Díky komparaci jsem

mohla porovnat, jaký měly u některých autorek pro-ana blogů vliv na psaní například

nálady, neúspěchy ve snižování váhy nebo zvýšený příjem potravy. Zde se ukázalo, že

u různých autorek ovlivnují psaní různé vnější i vnitřní faktory. Zároven jsem mohla

porovnat i způsob, jakým blogerky například motivují své čtenáře k dalšímu hubnutí

(dříve zmíněná thinspiration). 

http://she-knows-my-name.blog.cz/1505/5-12-2015      http://skinnygirldream.blog.cz/1502/no-3 

Stejným způsobem jsem postupovala i při zpracování dat, která jsem získala

z polostrukturovaných rozhovorů s pro-ana blogerkami. První fází analýzy získaných

dat bylo otevřené kódování, které bylo postavené na opakovaném pročítání rozhovorů

s pro-ana blogerkami. Při pročítání jsem v textu hledala koncepty, které jsem si

pojmenovávala, a následně jsem tato pojmenování zobecnovala tak, aby byla co nejvíce

výstižná a obecná. Například: 

• osobní informace na blogu: „Na blogu jsem neměla osobní fotky ani informace.

Hlavním důvodem pro mě byla anonymita. O mém blogu věděla má nejlepší
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kamarádka a to pro mě bylo dost depresivní z důvodu, že by to mohla říct mým

rodičům. Navíc jsem nechtěla riskovat, že na můj blog náhodou narazí někdo,

kdo mě zná a náhodou by to mohl poslat dál, nebo se mě vyptávat a rýt do

mě.“(Pusinka) / „Mala som na blogu zakladne info ako su vek a samozrejme

vaha a vyska, ked sa niekto opytal, nemala som problem povedat ani odkial

pochadzam a podobne, fotky som davala na blog len zriedkav.“ (Mary)
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5. Výsledky 

V této kapitole budou představeny výsledky výzkumu, který se uskutečnil na dvou

výzkumných vzorcích. Vzhledem k tomu, že výzkum se skládal ze dvou výzkumných

vzorků, budou výsledky interpretovány v jednotlivých kapitolách. 

5.1. Obsahová analýza pro-ana blogů 

Kódováním obsahu pro-ana blogů jsem došla ke třem stěžejním kategoriím, které

tvoří dominantní část obsahu pro-ana blogů, a které ukazují, jakým způsobem a jakým

obsahem propagují pro-ana blogy svůj životní styl. Kategoriemi jsou životospráva,

prezentace pro-ana identity a komunikace s pro-ana komunitou. Tyto kategorie

postupně představím a popíši je. V závěru výsledků ukáži i možné rozdíly mezi pro-ana

blogy. 

5.1.1. Životospráva 

Referování o životosprávě se dá označit jako stěžejní pro všechny pro-ana blogy.

Příspěvky, které se týkají stravovacích návyků, kalorických hodnot, sportovního výdeje

či typů na farmakologickou podporu hubnutí jsou přítomny na každém ze zkoumaných

pro-ana blogů. Tato kategorie se dá rozdělit na více subkategorií, které umožnují lepší

pochopení jídelního chování a stravovacích návyků pro-ana blogerek.

Strava

Do této subkategorie spadají především jídelníčky pro-ana blogerek, které tvoří

výraznou většinu příspěvků na blozích. Dívky v příspěvcích píší, co za daný den snědly,

popřípadě co se chystají jíst v následujících hodinách. Jídelníčky jsou většinou doplněné

komentářem na vlastí osobu, většinou nelichotivým. Zároven je u snězeného jídla

většinou uvedena i kalorická hodnota, „Po 20.4. snídaně: jogurt banán, svačina: nic,

oběd: dvě brambory, špenát, salát, bramboračka, svačina:káva, kiwi, večeře: rajčatová

polévka/ - lezecká stěna (jen málo jsem lezla)“ (http://valanor.blog.cz/1504,

18. 4. 2015). A autorky blogů k příjmu potravy píší i výdej, tedy fyzické aktivity.

„Dnešní jídelníček: sn: nic, sv: nic, ob: brambory (školní jídelna), sv: celozrnná

kaiserka , v: j a b l k o , p i t í : voda , ze l ený ča j , pohyb: 1 hod. procházka.“

(http://skinnygirldream.blog.cz, 17. 3. 2015)
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Diety

K pro-anorektickému smýšlení patří drastické snižování příjmu potravy, které

v sobě zahrnuje i diety. „Od zajtra skusím tuto dietu, samozrejme s tým, že v nedelu sa

nedokazem vyhnut rodinnemu obedu, ktory nie je trovna dietny.“ (http://skinny-

smurfette.blog.cz/1502, 5. 2. 2015)  Extrémním případem, který ale není na pro-ana

blozích je referování o držení hladovky, a očistné kůry, které spočívají pouze v požívání

tekutin. „Minulé dva týdny sem nejedla moc zdravě a dokonce se i občas přejedla.

Proto sem se rozhodla, že si od pondělí dám takový menší "detox" a odpočinek od jídla.

Zatím se to povedlo. Pohyb za ty 3 dny moc nebyl, protože sem pochopitelně bez

energie. Každý den chodím na procházky a až na menší stres se vlastně mam celkem

fajn.Nebo to jen předstírám..? Nevím proč sem taková. Jídelníčky: pondělí - nic, voda

a zelený čaj, úterý- jablko, voda a zelený čaj, středa- cherry rajčátka, 2x jablko, voda

a čaj.“(http://skinnnygirldream.blog.cz/1504, 15. 4. 2015)  Na pro- ana blozích se

objevují příspěvky s dietními tipy a dietní kalendáře. „Zítra jen oběd a od pondělí jdu

do Alice's Diet!“ (http://she-knows-my-name.cz/1502/2-7-2015#comments, 7. 2. 2015)

Takto vypadají dietní kalendáře, které byly u výše zmíněných příspěvků: 

Tipy a triky 

Pro-ana blogerky ve svých příspěvcích zveřejnují i rady různého druhu, které

mohou ostatním příznivcům pro-ana komunity pomoct k dosažení jejich cílů.

V příspěvcích dávají rady jak rychleji a účinněji hubnout. „Jinak jsem si řekla, že

vyzkouším tu folii na pupku :D Strašně to stahuje, a mě je z toho celý den zle, ale zase

aspoň nemám hlad a tak jsem měla hladovku :D Prý to má pomoct zhubnout něco na

břiše. Někdo píše, že je to jen na odvodnění, nebo zase ne. Prej to každopádně má

zpevnit a zjemnit kůži - a to se vždy hodí!!“ (http://she-knows-my-name.cz/1502/2-7-

2015#comments, 20. 2. 2015) Dívky sdílejí  zásady ohledně jídla s okolím, zveřejnují

své plány, jak by měl jejich jídelníček do budoucna vypadat.  „Moje zásady a přání na
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tento měsíc: Omezit sladké, tučné a nezdravé jídlo. Začít víc cvičit kardio. Nepřejídat se

 Být sama sebou. Být štastná. (http://skinnygirldream.blog.cz/1504/ja-a-novy-mesic-2-

4-20015, 2. 4. 2015). Občas se blogerky podějí i ozkoušené pohybové aktivity, nebo

sportovní videa hubených modelek (například https://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=Pr4J1r4UN7s, d o s t u p n é z:

http://skinnygirldream.blog.cz/1405, 14. 5. 2015) farmakologická podpora hubnutí,

„ Taky si koupím nějaké sračky na hubnutí ( je fuk, že to budou vyhozený prachy, chci to

zkusit)...“ (http://she-knows-my-name.blog.cz, 10. 2.  2015), „jo a chtěla jsem vás

poprosit, neznáte někdo nějaké prášky co nestojí majlant? (třeba Adipex je drahej jak

***** :D) budu moc vděčná, když mi pomůžete něco sehnat :/“ (http://ana-

friend.blog.cz//1503/31-march, 31. 3. 2015).

5.1.2 Prezentace pro-ana identity 

Pro-ana blogy fungují i jako deníky dívek, které přijímají pro-ana jako svůj

životní styl. Proto lze z příspěvků, které mají formu deníkových záznamů, a často se tak

jmenují i rubriky blogů, identifikovat, jak se pro-ana prezentuje na venek, respektive

spíše vůči pro-ana komunitě. V užším pojetí to lze doložit na internetovém chování

dívek. Tato obsáhlá kategorie se dá rozdělit následovně: 

Sdílení pocitů

Blogerky ve svých příspěvcích s ostatními pro-ana příznivci sdílejí často své

pocity. Ať už se jedná o pocity pozitivní, či negativní. Obecně lze říci, že pocity radosti,

spokojenosti a štěstí jsou spojené s dodržováním stanovených jídelních pravidel.

„T a k h l e k d y b y c h j e d l a k a ž d ý d e n , b y l a b y c h 1 0 0 % s p o k o j e n á . “

(http://valanor.blog.cz/1506, 2. 6. 2015) „Úspěch. Po dlouhé době je tohle víkend, kdy

s e m s e n e p ř e j e d l a . C í t i m s e p l n á s í l y d o d a l š í h o

týdne. :)“(http://skinnygirldream.blog.cz/1504, 26. 4. 2015).

Negativní pocity se týkají především selhání a sebereflexe: „Doma jsem šíleně

cvičila, že už jsem doslova padala. O hodinu později jsem měla největší přežer, co jsem

kdy měla. Kdyby to šlo se vyzvracet, udělala bych to. Nevím kam teď. Přibrat, abych

měla prsa. Zhubnout? Nenávidím se a miluju zároveň.“ (http://valanor.blog.cz/1506,

18. 6. 2015) Dívky si vyčítají úpadek své vůle, nárůst váhy či přijetí většího množství

jídla: „taky jsem přibrala celá 2 kila, a tak je moje váha 56kg/už asi měsíc:X), ale

musím to nějak vylepšit,protože sice nepřibírám,ale ani nehubnu,což mě trochu
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znervozňuje,protože chci zhubnout! uvidím,co se dá dělat...“ (http://ana-

friend.blog.cz/1504/12-april) „Vcera sa mi nechcelo sem pisat, jednak preto ze som sa

prezierala (same keksiky mlieko a chleba s medom, plus vecer som si vonku dala jedno

pivo)“ (http://skinny-smurfette.blog.cz/1502, 9. 2. 2015). Líčení špatných pocitů je

u některých doprovázeno i popisem sebepoškozování. „(...)a co je asi nejhorší, že jsem

si zase začala ubližovat.. už jsem to dělala dřív,ale v malé míře,jen občas a nikdo si

toho nevšiml,pak jsem nějak přestala,ale teď.je to všechno zase špatně :-( moje ruka

vypadá jak když jsem jí strčila do klece s divkýma kočkama, ale ne, neřežu se a už vůbec

se na předloktí, můj labilní mozek si rozmyslel že si budu prostřihávat hřbet ruky,

rodiče,učitelé,kamarádky a spolužačky,všichni si toho všímají/aby ne když to kráva

dělam na takovým místě/, ale já nevím co s tím, nechci to dělat( a kdyby, tak rozhodně

na místě co neni vidět( :-(.“ (http://ana-friend.blog.cz/1503/25-march, 25. 3. 2015).

Dívky se tak na svých blozích dělí o pocity, které nemohou říct svému blízkému okolí. 

Sdílení svých cílů

Pro-ana znamená mít silnou vůli, aby dívky dosáhly svých cílů. Protože se jim ne

vždy daří držet se svých pravidel k dosažení vytouženého váhového cíle, často

zveřejnují nové cíle s novým datem „Nechci se tu nějak vymlouvat, prostě sem slabá

a nemám silnou vůli. Není to tim, že bych dny předtim nejedla to vůbec ne. Naopak sem

v týdnu jedla tak nějak normálně a snažila se zdravě. No ale i tak sem se neudržela.

Říkám si, že už je květen a já se nikam neposunula. Vypadám pořád stejně tlustě.“

(http://skinnygirldream.blog.cz/1505/11-5-2015, 11. 5. 2015) Casté jsou i sliby ohledně

dodržování pro-anorektických jídelních návyků. „Kazdopadne som rada, ze mam

v praci dost pohybu. Pokusim sa jest co najmenej a hlavne dietne jedla.“ (http://skinny-

smurfette.blog.cz/1503, 4. 3. 2015). Cíle ukazují i prostřednictvím thinspiration

obrázků, kterou jsem popsala v teoretické části. 

Referování o průběhu snažení

Dívky se o průběhu zminují v deníkových příspěvcích. Dívky často podporují

ostatní pro-ana příznivci, blogerky mají svůj cíl i jako závazek vůči nim. Tato

podkategorie je úzce propojená s životosprávou, která byla popsána výše. Zároven

souvisí předchozími dvěma body této kapitoly. Castým prvkem referování o průběhu

hubnutí je sebekritika: 

„Místo Skinny B. bych se měla přejmenovat na Fat B. :D Je to opravdu hnus.. a navíc

33

http://skinny-smurfette.blog.cz/1503
http://skinny-smurfette.blog.cz/1503
http://skinnygirldream.blog.cz/1505/11-5-2015
http://ana-friend.blog.cz/1503/25-march
http://skinny-smurfette.blog.cz/1502
http://ana-friend.blog.cz/1504/12-april
http://ana-friend.blog.cz/1504/12-april


mám krátké nohy :D Co myslíte?“ (http://skinnygirldream.blog.cz/1505/8-5-2015-my-

photo, 8. 5. 2015) 

„Večer jsem si musela doma uvařit oběd na zítra, protože jsem bez peněz....a ten oběd

jsem nad dřezem sežrala. Vyvalený oči a jen jsem to do sebe tlačila. bez tohohle úletu

jsem snědla 3500 kJ (875 kcal), s úletem nemám tušení a je to fuk, je to na večer, takže

je vše v hajzlu. Bože co se to vždycky stane, hlava přestane myslet!“

(http://valanor.blog.cz/1504/2, 1. 4. 2015)

„Dnešek je totál fail... Měla jsem oběd u babi a k tomu posranej zákusek... To byl

takovej ten "žrací impuls"...Řekla jsem si, že už to stejně nemá cenu, když už teď mám

X kcal v sobě a žrala jsem jako prase... Jo, jsem píča!! Ani mi nebylo líto jít do města

koupit si slakosti, který jsem tak z půlky sežrala a pak vyblila... Neskutečný!! Moje žraní

skončilo v 14:45 ( i  s blitím) a řekla jsem si dost!! Teď si dám psyllium a čaj na

hu bn u t í , č a j pu e r h . . . “ (http://she-knows-my-name.blog.cz/1502/2-21-2015,

21. 2. 2015). 

Vlastní tělesné míry a fotografie

Všechny pro-ana blogerky na svých blozích zveřejnují své tělesné míry,

respektive váhu a výšku, což je stěžejní pro vypočítání BMI. Jak jsem uvedla, je to

směrodatné číslo pro příznivce pro-ana. Některé dívky mají pevně dané dny, kdy se

váží, a průběžné výsledky zveřejnují ve svých příspěvcích. „Omlouvám se za

neaktivitu, ale byla jsem bez mobilu (umřela baterka a už nefunguje mobil), tím pádem i

bez netu... a nemám teď ani moc náladu na blog... každopádně váhu si držím na 56,5 –

achjo.“ (http://ana-friend.blog.cz/1505, 5. 5. 2015) „(...) Včerejší jídelníček: jablko,

jahody, cherry rajčata, Dnešní jídelníček: mrkev, paprika, jablko, Váha: 51.0 kg.“

(http://skinnygirldream.blog.cz/1506, 4. 6. 2015) „Váha: 53,4, kg (nárůst o cca 1 kg),

Tuk: 24 % (pokles o 0,4%), Voda: 56,8 (nárůst cca o 1%), Svaly: 41 % (nárůst o 1 %),

Už nechci ani vodu ani svaly!“ (http://valanor.blog.cz/1504, 21. 4. 2015). 

Některé dívky se na blozích dělí o své fotografie. Většinou se jedná o fotografii

nohou nebo jiných tělesných partií, které jsou vnímány jako problematické, tedy břicho,

boky, hýždě: „Po dlouhém překecávání sem se rozhodla ukázat vám moje fotky. :D

Zatím jen nohy, protože ještě nemám odvahu hodit sem i břicho. Po tom co sem se

viděla musím říct, že je to horší než kdy jindy a nejsem spokovjená. Na druhou stranu

mě to víc nakoplo. Budu sem fotky přidávat vždycky po měsíci pro porovnání.“
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(http://skinnygirldream.blog.cz/1505/8-5-2015-my-photo, 8. 5. 2015) „(...) každopádně

tady máte ty moje nožky :D tak můžete kritizovat,jak je libo :D btw. na té 1.fotky mám

chodidla u sebe,jen se to nevešlo na fotku :)!“ (http://ana-friend.blog.cz/1504/20-april,

20. 4. 2015). 

Dostupné z: http://skinnygirldream.blog.cz/1505/8-5-2015-my-photo, http://ana-friend.blog.cz/1504/20-

april

Citáty, pro-ana materiály

Dívky na své blogy často umisťují různé obrázky s citáty o hubenosti,

sebekrit ikou či smutku jako: „Dear ana, please make me beautiful.“

(http://skinnygirldream.blog.cz/1507, 13. 7. 2015), „ To je ten důvod, nikdy neodejde, je

tu stále s námi, proto ji máme tak rádi.“ (http://ana-firend.blog.cz/1504, 26. 4. 2015) či

doporučují knihy: „Jde to všechno lépe...proč? Díky mojí kamarádce "bývalé" bulimičce

a anorektičce, která mi doporučila skvělou ANA knihu. Marya Hornbacher - Wasted

(česky Na dně). Jedná se o zpověd bulimické anorektičky, která oscilovala mezi 60 a 25

kilogramy.“ (http://valanor.blog.cz/1503, 31. 3. 2015). 

5.1.3 Komunikace s pro-ana komunitou 

Interakce pro-ana blogerek a komunity je důležitým prvkem blogování. Jak bude

popsáno v následující části, dívky často vedou blogy i z důvodu toho, že odezva

a dohled pro-ana komunity jsou pro ně závazkem a hnacím motorem, protože nechtějí

selhat. Proto v příspěvcích své čtenáře i oslovují, vysvětlují jim některé situace svého
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života. „Holky moje zlatý! strašně moc se omlouvám, že jsem tu nebyla, ale blbnul mi

internet, a šly mi jen psát komentáře a článek napsat prostě nešel:/ ukazovalo mi to furt

nějakou žlutou tabulku, whatever a pak mi ještě bolel ten žaludek (ano stále) teď jsem

tu, včera jsem skončila na pohotovosti-těžký anafylaktický šok-netušim z čeho,nejedla

jsem ni na co mám alergii, takže mi šoupli injekci a pápá, to je jedno,vím že vás to

nezajímá,ale myslím,že to bylo završení těch bolestí břicha, vážně jsem si včera

myslela,že si ten žaludek necham amputovat :D .. dostala jsem nějaké léky a nesmím

mléko (jako bych při tý celiakii už teď neměla zakázano spoustu věcí-_-) . každopádně

myslím,že moje žaludeční nevolnosti jsou pryč, DOUFÁM.“(http://ana-

friend.blog.cz/1504/10-april, 10. 4. 2015) 

I proto se v příspěvcích mnohdy objevují žádosti o rady v různých směrech či

prosby o kritiku fyzické stránky či jídelního chování. „Není tu někdo, kdo má stejný

problémy jako já? Hrozně by mi pomohlo poznat se s někým takovým a třeba si psát.

Přes e-mail, fb..cokoliv. Nechci tu zveřejňovat svoji identitu, ale kdyby někdo chtěl

napište do koment. a domluvíme se :)“ (http://skinnygirldream.blog.cz/1503/zp-nici-

muj-zivot, 7. 3. 2015) „Hrozný je, že jsem žrala, ale kalhoty mám volnější...

Každopádně... Prosím vás, buďte na mě zlé a zjebejte mě!!! Prosím vás o to!! Řekněte

mi, jaká kráva tlustá jsem!!“ (http://she-knows-my-name.blog.cz/1502/2, 10. 2: 2015)   

V diskuzích pod příspěvky se potom řeší řada věcí, které se pro-ana problematiky

týkají. Diskuze pod příspěvky však nejsou předmětem této práce.

 5.1.4 Možné obsahové rozdíly pro-ana blogů

Pro-ana blogy jsou velice úzce vyprofilovaná skupina blogů. Proto lze říci, že

jejich obsah, je téměř v plné míře stejný. I přesto se dají najít rozdíly. Jak jsem uvedla

výše, jedním rozdílem může být uvádění osobních údajů a zveřejnování vlastních

fotografií. 

Protože jsou vlastní pocity blogerek velmi důležitým faktorem jejich příspěvků,

ovlivnují i jejich produkci. Během analýzy jsem pozorovala, že u čtyř z pěti blogů

negativní nálady a neúspěchy značně ovlivnovaly množství a délku příspěvků. Dívky

byly demotivované, nechtěly prezentovat svůj neúspěch, nebo jen měly špatné nálady

a nechtěly psát. „Po dlhej odmlke sa vraciam späť! Kašľala som na chudnutie,

venovala sa práci a konečne som sa dala psychicky trochu doporiadku. Takže prišiel

čas na ďalšie zmeny v živote. Snažím sa znížiť prísun kofeínu, chcem naozaj schudnúť a
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myslieť hlavne pozitívne! Chcem totiž získať naspäť svoju lásku a byť znova šťastná.“

(http://skinny-smurfette.blog.cz/1505, 18. 5. 2015, po měsíční odmlce)

„Další prosraný prázdniny, do cílové váhy taky daleko. no super! a víte co? nemam

naládu.na nic. už zase. sice neni škola, ale já se prostě nejsem schopná dokopat

k ničemu. pak je tady taky ta další věc, nemam s kym co podniknout. většinu lidí jsem

odstřihla, protože jsem měla dost toho jak mi všichni srali na hlavu. takže se i nerada

seznamuju, že se zase spálim.. je tu teda jeden kluk, ale uvidíme kam to směřuje, nechci

nic zakřiknout. Omlouvám, že stále nejsem aktivní, i pesto že mam net.. myslím, že

stejnak většina z vás si užívá prázdniny, takže to asi nevadí. doufám, že se máte co

nejlíííííp to jde :) myslim na vás!:**.. váhu nemám, takže teď netušm kolik vážím, ale

myslím že z 54 se vykubala 55 minimálne:((“ (http://ana-friend.blog.cz/1507/19-7,

19. 7. 2015, po devítidenní neaktivitě). 

Naopak na blog http://she-knows-my-name.blog.cz/ autorka přidávala příspěvky

i přes neúspěchy, k jejichž popisu přikládala i nadávky na svou osobu. Psala i přes

negativní pocity a opakovaná selhání. „Fajn... Nevede se mi!! Jsem neskutečná píča...

Půlku minulého týdne jsem se než přežírala... Včera jsem měla hladovku a dnes? Asi

v půl 9 přežer!! Klasicky jsem se šla vyblejt z podoby... Nejhorší je to, že jsem neměla

hlad ani chuť - vlastně ani nevím, jak to jídlo chutnalo (jsem nemocná a nemám chuť)...

Tak jsem se konečně rozhodla ke kroku, kterej mi snad pomůže...“ (http://she-knows-

my-name.blog.cz/1502/2, 10. 2. 2015). 

5.2 Rozhovory s pro-ana blogerkami

Během kódování obsahu rozhovorů s pro-ana blogerkami mi vyplynuly čtyři

hlavní kategorie, které jsou pro dívky hlavními důvody, aby vedly blog. Jsou jimi

životní styl, motivace k dosažení cílů, výjimečnost a sebekázen a závazky vůči pro-ana

komunitě. Tyto kategorie popíši a vysvětlím na citacích respondentek. 

5.2.1 Životní styl 

Respondentky uvedly, že své blogy vedou i proto, že pro-ana je jejich životní styl,

o kterém se dá psát blog stejně jako o každém jiném životním stylu. Větší část

dotazovaných pro-ana blogerek mluvila i o tom, že pro-ana životním stylem nežijí

nepřetržitě: 

„Dokážu bez ní žít, ale vždycky se ozve v těžkých chvílích, je to hlas, který mě ovládá
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a nabádá se vrátit k tomu, co bylo. (pro-ana) Nikdy jsem se ovšem nedala ovládnout. Je

to pro mě způsob hubnutí a dokazování si, že jsem schopna všeho, když to chci.“

(Barbora, Skype rozhovor ze dne 15. 3. 2015). 

„Pro mě pro ana znamená životní styl, a to jsem kvůli ní málem šla na operaci

s žaludkem, člověk by čekal, že po něčem takovém s tím přestane. I když už se

nepovažují za pro-ana blogerku (člověka, který tím žije do posledního dechu), stále pro

anou žiju. Některých věcí jsem se nezbavila do teď, například stále počítám kalorie,

hlídám si, co a kolik toho sním, nebo nejím po 17 hodině. Výjimkou je, když jsem

s přáteli, nebo jedu k rodině, to si dám i něco, co bych si za normálních okolností

nedala, přece jen by bylo divné celý den nejíst, když jsem s nimi, a hlavně u nás doma se

o jídle nediskutuje.“ (Pusinka, Skype rozhovor ze dne 21. 3. 2015). 

Jedna z respondentek, Ella, má za sebou psychiatrickou léčbu mentální anorexie,

svůj blog přestala vést jako pro-ana, a snaží se na něm dívkám ukazovat, jaká rizika

s sebou může pro- anorektické chování přinášet, popisuje svůj boj s mentální anorexií:

„Vedení pro-ana blogu pro mě bylo náplní života, mohla jsem se vyjadřovat o tom, co

pro mě bylo důležité, tedy hubnutí. Byl to pro mě životní styl, který se mi vymkl z

rukou.“ (Ella, e-mailová korespondence ze dne 20. 4. 2015).

I přes to některé odmítají dát rovnítko mezi mentální anorexii a pro-ana: „Tazko

povedat, co pre mna pro ana znamena, je to isty sposob zivotneho stylu, zaroven si

myslim, ze je to na velmi tenkej hranici s PPP, sama neviem riadne urcit, co je este

zdrave zmyslanie, a co uz nie, ale pro ana blogy vela krat idu skor tou ‚nezdravou"

cestou‘. (Mary, Skype rozhovor ze dne 30. 4. 2015) 

„Myslím si, že mentální anorexie a pro-ana je něco trochu jiného se stejným základem.

Protože u mentální anorexie, jak ji známe, jde o to, že ten člověk si není vědom toho, že

je nemocný, a u pro-ana je to snaha být a vypadat jako anorektička. Nazvala bych to

novým typem nemoci. Z pro-ana se dá ještě lehce vyjít ale u nemoci anorexie je to

těžší.“ (Barbora, Skype rozhovor ze dne 21. 3. 2015).

5.2.2 Motivace k dosažení cílů 

Jedním z dalších důvodů autorek pro-ana blogů ke psaní je motivace k hubnutí.

Dívky píší pro-ana blogy většinou deníkovými záznamy, „Založila jsem si ho, protože
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to je forma mého deníku.„ (Barbora, Skype rozhovor ze dne 21. 3. 2015), ve kterých se

dělí o své každodenní situace, pocity, ale i kalorický příjem a výdej. „Můj blog mi

pomáhal udržet si silnou vůli.“ (Skinny, e-mailová korespondence ze dne 27. 4. 2015). 

I proto některé autorky uvedly, že svůj blog založily proto, aby mohly zveřejnovat své

jídelníčky. „Založila jsem si ho, abych si měla kam zapisovat své jídelníčky. To, že je

může vidět i někdo jiný mě motivovalo tím, že jsem se nechtěla "stydět" za to, co jsem do

sebe nacpala... .“ (Pusinka, Skype rozhovor ze dne 21. 3. 2015). Pro dívky pro-ana blog

a jeho návštěvníci fungují jako bič, který je neustále utvrzuje v tom, že když už začaly,

měly by ve své snaze pokračovat. „Čím víc jsem dokázala, a viděla jsem a slyšela

odezvu, tím víc jsem chtěla. Pořád víc a víc. Je to jako droga.“ (Skinny, Skype rozhovor

ze dne 29. 3. 2015). 

Všechny respondentky se shodly na tom, že blog jim pomohl jak pozitivními, tak

negativními odezvami k dosažení jejich cílů a odhodlání dále pokračovat: „Pozitivní

komentáře mě vždy povzbudily a ty negativní mě nakoply tím, že jsem si řekla, že se

málo snažím a musím více zabrat, vždyť přece chci mít krásnou postavu a cílem k ní, je

jídelníček s co nejméně kaloriemi...“ (Pusinka, Skype rozhovor ze dne 21. 3. 2015) „Má

to nějakou zvláštní moc. Když jsem si ho založila poprvé o prázdninách, byla jsem

v něm naprosto ponořená a pomohl mi zhubnout neuvěřitelných 20 kilogramů, což jsem

neviděla jen já.“ (Barbora, e-mailová korespondence ze dne 25. 4. 2015) 

5.2.3 Výjimečnost a sebekázeň 

Protože řada dívek, které blogy vedou, začínala se svým hubnutím v nadváze,

berou vedení svého blogu jako prostředek, jak se stát výjimečné. Jejich výjimečnost

spočívá v sebedisciplíně, ovládání vlastního těla, chutí, váhy. „Nevynikam, nikdy som

nevynikala. Chcela som pozornost, ovladat sa.“ (Mary, Skype rozhovor ze dne

30. 4. 2015) „Pocit, když vím, že mám vše ve svých rukách, a okolí vidí mé výsledky, je

úžasný. Jsem díky tomu jiná, jsem ta hubená, ta co se umí kontrolovat.“ (Skinny, Skype

rozhovor ze dne 29. 3. 2015) „Snažila jsem se být dokonalá.“ (Ella, Skype rozhovor ze

dne 2. 5. 2015)  

Pro-ana blogerky berou své odhodlání a jeho výsledky jako výhru nad sebou

a v podstatě i okolím. V dnešní době, kdy je ideál krásy nastaven velmi „štíhle“, ony si

připadají jako ty, které jsou mu blízko. Zde se však sebedisciplína může stát posedlostí,

která ovlivní reálný život blogerek, stejně jako se tomu stalo u Elly, která chtěla
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zhubnout jen pár kilo, poté ale zjistila, jak silná je, když má moc ve svých rukách:

„Nasadila jsem tehdy drastickou dietu, něco kolem 250 kcal denně11. Byla jsem

unavená, pořád mi byla zima, bylo mi zle, motání hlavy. Ale chtěla jsem zhubnout.

A potom váha padala: 43 kilo? Ne, ještě trošku, 41? to už je blízko ke 40 kilům, zhubnu

ještě na 39? To už jsem jedla denně asi suchar a kousek banánu.“ (Ella, Skype

rozhovor ze dne 2. 5. 2015, s odkazem na její blog: http://ellacloeana.blog.cz)

5.2.4. Závazky vůči pro-ana komunitě 

Důvodem blogování po delší dobu jsou i závazky vůči komunitě, která se okolo

pro-blogu autorky vytvoří. Protože dívky zveřejnují informace, které se týkají jejich

hubnutí a dosahování cílů, a návštěvníci blogu a ostatní pro-ana blogerky si je mohou

přečíst, je pro ně hubnutí a dosažení cíle závazkem, který mají nejen vůči sobě, ale

i vůči pro-ana okolí.  

„Holky, které mě pravidelně navštěvovaly, mě podržely a podpořily.“ (Pusinka, Skype

rozhovor ze dne 21. 3. 2015) „Bol to pre mna najma zavazok voci sebe, ista forma

sebadiscipliny a zaroven som tymto sposobom lepsie vedela kontrolovat svoje uspechy

aj neuspechy, citila som ale urcity zavazok voci dievcatam, ktore mi nan pravidelne

prispievali a bola som s nimi tymto sposobom v pravidelnom kontakte. Urcite bola pre

mna dolezita podpora dievcat, ktore na moj blog chodili a taktiez aj tych, ktorych blogy

som sledovala ja, motivovali ma ich uspechy, ich neuspechy som tiez prezivala spolu s

nimi a nepripadala som si tak stratena pri svojich zlyhaniach, tiez bolo velmi

povzbudzujuce citat podporne komentare na mojom blogu.“ (Mary, Skype rozhovor ze

dne 30. 4. 2015) Jedna z dotazovaných pro-ana blogerek, Skinny, vedla svůj blog

dohromady s kamarádkou: „Svůj blog jsem vedla s dohromady s kamarádkou, takže

jsem měla podporu a závazek už v ní, blogerky, které nám příspěvky komentovaly, byly

dalším důvodem, proč nepřestat a snažit se.“ (Skinny).

Ačkoliv respondentky braly závazky vůči komunitě pozitivně, a chválily si přístup

ostatních, během pročítání pro-ana blogů jsem i nezřídka kdy narazila na komentáře,

kdy ostatní dívky blogerku kárají, že jí moc, že by měla ubrat, například  „příště si dej

radši snídani, ale každý prostě někdy ujede“ (http://skinnygirldream.blog.cz/1503/16-3-

2015, diskuze pod článkem, příspěvek od Claire).

11 Doporučený denní příjem je 2000 kcal, pozn. autorky. 
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6. Závěr 

Tato práce měla za cíl zodpovědět, jakým způsobem české pro-ana blogy propagují

pro- anorektický životní styl, a jakými typy příspěvků a tematických okruhů tak dělají.

Zároven měla za pomoci rozhovorů s pro-ana blogerkami vysvětlit i stěžejní důvody

proč dívky pro-ana blogy vůbec zakládají. 

Už při výběru vzorku vyšlo najevo, že v českém internetovém prostředí dnes

funguje pro-ana blogů poměrně málo. I z toho malého počtu je značná část blogů

neaktivní, některé byly pozastaveny, nebo jsou ukončeny, ale autorky je nesmazaly

z důvodu toho, aby někomu mohly posloužit jako inspirace. 

Z obsahové analýzy vyplynulo, že pro-anorektické blogy jsou z hlediska

tematické skladby předvídatelné. Většina příspěvků se týkala jídla a životosprávy

celkově. Mezi hlavní témata patřily jídelníčky, rady jak rychleji zhubnout, diety,

referování o váze, vlastní pocity, což jsou i jevy, které provázejí mentální anorexii.

Proto není překvapivé, že se objevují i na blozích, které tuto nemoc propagují jako

životní styl. Pro-ana blogerky se se kromě životosprávy často čtenářům svěřovaly se

svými náladami a neúspěchy, které velice ovlivnovaly styl a periodicitu publikování na

jejich blozích. 

Pro dívky je blogování především hlavní motivací pro hubnutí a závazkem vůči

pro- ana komunitě, která se napříč blogy vzájemně podporuje. To, že dokážou hubnout

a mít své jídelní návyky pod kontrolou, jim dává pocit výjimečnosti a dobrý pocit ze

sebekázně. Důvodem k blogování je pro ně i propagace pro-ana životního stylu. Zde se

ukázalo, že ačkoliv si dívky často nepřipustily, že by pro-ana život bylo stejný jako

život s mentální anorexií, tak často vykazovaly stejné chování jako dívky, které

mentální anorexií skutečně trpí. 

Přestože pro-ana blogy už jsou spíše menšinovou záležitostí, neznamená to, že

by pro- ana tematika z internetového prostředí zmizela. Pro-ana komunity a obsahy se

pouze přemístily na jiné platformy. Facebookové skupiny, které ale bývají rušeny pro

svůj obsah, instagramové fotografické příspěvky, obrázky na Pinterestu, videoblogy na

Youtube. Tyto platformy by mohly být zajímavé pro další výzkum psychické nemoci

jako životního stylu. 
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7. Summary 

The goal of this bachelor´s thesis was to answer how the Czech pro-ana blogs promote

pro-anorexic lifestyle, what types of posts and topics they use. It also tried to explain

main reasons, why girls ever rise pro-ana blogs. 

It became clear during the sampling that number of pro-ana blogs is now small

in the Czech Internet environment. Further more, a significant part out of that small

number is inactive, some blogs were suspended or terminated, but the authors did not

delete them because they might serve to someone as an inspiration.  

The content analysis showed that pro-anorectic blogs are predictable in terms of

thematic tracks. The most of posts were about food and diet in general. The main topics

included menus, advice how to lose weight quickly, diets, reporting on weight, own

feelings, which all are also the manifestations that accompany anorexia nervosa.

Therefore it is not surprising that these themes appear in blogs which promote this

disorder as a lifestyle. Pro-ana bloggers often shared not just their menus but also their

moods and failures, which greatly affected the style and frequency of publishing on

their blogs. 

For girls, blogging is primarily the main motivation to lose weight, and a

commitent to the pro-ana community whose members support each other through blogs.

The fact that they can lose weight and keep their eating habits under control gives them

the sense of uniqueness and a good feeling of self-discipline. Another reason for

blogging is the promotion of pro-ana lifestyle. It showed that girls are often unaware

that pro-ana life is the same as living with anorexia nervosa. They often showed the

same symptoms of behavior like girls who really suffer from anorexia nervosa. 

Although the pro-ana blogs are now rather a minor issue, it does not mean that

pro-ana themes diappeared from the Internet environment. The pro-ana communities

and contents only displaced to other platforms. Facebook groups, which tend to be

deleted for their content, instagram photographs, pictures on Pinterest, viodeoblogs on

Youtube. These platforms could be interesting for further research on mental illness as a

lifestyle.
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9. Přílohy

Příloha č. 1

Příklady thinspiration z některých pro-ana blogů: 

Dostupné z: http://skinnygirldream.blog.cz/1503/no-4/

Dostupné z: http://valanor.blog.cz/1506/ 
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Dostupné z: http://ana-friend.blog.cz/1504/29-april/ 
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Příloha č. 2

Fotografie zkoumaných pro-ana blogů 
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