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Úvod  

„Současný módní trend mi připadá jako surově realistický obraz nemocné 

společnosti. Vyhublé kostnaté dívky odrážejí fyzickou a morální bídu dnešního světa. Ať 

už si to uvědomují nebo ne, předvádějí chorobu společnosti, která je postavena na 

výhradně nelidských hodnotách, jako je ekonomie. Žijeme v ubohé, nešťastné době, 

všechno se rozpadá a prodává se dál.“ Oliver Tožani 

 

Poruchy příjmu potravy jsou v dnešní společnosti velice aktuální. Mentální 

anorexie a mentální bulimie jsou provázané s kulturně-společenským vývojem. 

V dnešní době je kladen důraz na nadprůměrný pracovní výkon, povrchní komunikaci, 

nerealistická očekávání a především vzhled. Onemocnění nemusí postihovat pouze 

ženy a mladé dívky, ale i muže. Příčiny onemocnění nejsou dosud plně známy neboť, 

vznik bývá v kombinaci určitých faktorů, které na jedince působí. 

Dennodenně jsme bombardováni reklamními propagandami modních 

společností, do jejichž spárů také velmi často upadáme. Podvědomě jsme jimi nuceni 

starat se více o svůj fyzický vzhled a z toho je mi opravdu úzko, neboť v důsledku toho 

se z nás stávají egocentričtí a povrchní lidé, přikládající své atraktivitě nadměrný 

význam. Často se zcela oddáváme svému egu, a ztrácíme tak schopnost empatie, 

tolerance a lásky k bližnímu. Před skutečně závažnými problémy utíkáme do 

nejrůznějších závislostí a ničíme si své fyzické a především psychické zdraví, 

znehodnocujeme své životy. 

Téma poruchy příjmu potravy mě velice zajímá již od mých 13 let, kdy jsem 

poprvé a náhodně nalezla internetové blogy tohoto zaměření. Jsou zde uváděné 

jídelníčky dívek, které se snaží zhubnout a cílem je mít podváhu. Tyto blogy také 

zaplňují fotkami dívek, které jsou vyzáblé a nezdravě hubené, jako svoji inspiraci. Velice 

mě to zaujalo a obdivovala jsem tyto dívky a snažila se jim vyrovnat. Postupem času 

jsem si uvědomovala, jak hloupé bylo, být něčím takovým zaujatá a jak rizikové tyto 

internetové blogy jsou. 

Absolventská práce je zaměřená na mentální anorexii a mentální bulimii. Uvedu 

zde jejich příznaky, průběh a řešení problémů onemocnění v sociální práci. Vliv 

internetových blogů, které jsou zakládány za účelem společného hubnutí a dopad 
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těchto internetových blogů, bude uvedený v praktické části AP. Zde budu zkoumat, zda 

vybraný vzorek respondentů je spokojený se svojí postavou a zná možné následky 

těchto blogů. Zkoumání na vybraném vzorku respondentů provedu dotaznikovým 

šetřením. 

Né každý má stejný pohled na věc a ne každý, bude souhlasit. Účelem této 

práce však není o čemkoliv někoho přesvědčovat, nýbrž poukázat na vážnost situace a 

hrozící rizika problematiky stravovacích poruch. 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl: 

Cílem mé absolventské práce je shrnout základní informace o poruchách příjmu 

potravy a pokusit se zjistit jaké teorie a metody sociální práce mohou být využívány 

sociálními pracovníky při práci s lidmi trpící poruchami příjmu potravy.   
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2 Teoretická část 

Svou teoretickou část absolventské práce bych uvedla historií poruch příjmu 

potravy. Dále se budu věnovat konkrétně mentální anorexii a mentální bulimii, kde se 

zaměřím na příznaky, průběh a následky tohoto onemocnění. Z pohledu sociálního 

pracovníka uvedu možné teorie využívané v sociální práci s lidmi trpícími poruchami 

příjmu potravy a možné skupinové nebo rodinné terapie. Teoretická část bude 

zakončena prevencí zdravého životního stylu a správného stravování.  

2.1 Historie poruch příjmu potravy 

Poruchy příjmu potravy (PPP) dosáhly v 80. a 90. letech epidemického rozměru 

a kult štíhlosti, jenž vznikl ve 20. letech 20. století, dosáhl dnes svého maxima. Dospěl 

dokonce až do podoby chorobné vyhublosti. Situace dosáhla neuvěřitelně rychlého 

zvratu a způsobila velký zmatek v oblasti zdravé výživy a stravování. V důsledku toho 

většina dnešních dívek věří například tomu, že držení diet je normální způsob 

stravování a pod vlivem reklamy vynechávají alespoň jedno hlavní jídlo denně. V touze 

po chorobně štíhlé postavě odmítají některé základní kategorie potravin, hladovějí, 

nebo se jinak v jídle omezují. To potvrzují také výzkumy v ČR z roku 1998, kde se 

zjistilo, že více než tři čtvrtiny sledovaných pražských studentek nejsou se svým tělem 

spokojeny a v 69 % chtějí zhubnout, přestože měly normální tělesnou hmotnost. 

Většina z nich se stravovala nepravidelně, 10 % držela hladovku a téměř 6 % trpělo 

mentální bulimií, která ohrožuje lidské zdraví mnohem více než případná nadváha. 

(Krch, F. D. -Richterová, I., 1998) 

2.1.1 Stručná historie poruch stravování v datech 

Století př. kr. 

Řím se stal rodištěm bulimie, při slavnostech se dokonce podávala dávidla, aby se 

ulevilo přeplněnému žaludku. 

Počátek letopočtu 

V raném křesťanství bylo tělo považováno za zdroj hanby a ponížení a půst byl 

doporučován jako jeden z prostředků boje proti ďáblu. 
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1. století 
Doktor Galén poprvé popsal příznaky mentální anorexie. 

6. století 

Církev zaujímá k půstům umírněný postoj. 

 1200 – 1500 

„Svaté ženy“, potenciální světice hladověly, aby se přiblížily náboženskému ideálu a 

umlčely tak své hříšné tělo. Sv. Kateřina Sienská je považována za první známý případ 

mentální anorexie. 

 14. století 

Mor vyhubil téměř jednu třetinu evropské populace a lidské tělo je tak deformováno 

podvýživou, nemocemi a surovostmi válek. 

 15. století 

Rozkvět renesance – triumf lidské krásy, oslava plných forem těla. 

 16. století 

Vynález korzetu zahájil módu vosího pasu. Lékaři začínají pochybovat o zdravotní 

prospěšnosti dlouhodobého hladovění (doposud nebyl v hladovění spatřován 

patologický jev). 

 1694 

Britský lékař Richard Morton poprvé popsal mentální anorexii u své pacientky. 

 18. století 

Poprvé se objevují diety za účelem dosažení útlého pasu u mladých Angličanek, ke 

změně přirozeného tvaru postavy již nestačí jen šaty a kosmetika. 

 1828 

Francouzský estét Brillat-Savarin doporučoval střídmost jako známku vytříbenosti a 

diety se staly společenskou nezbytností. 

1874 

Sir William Gul, lékař královny Viktorie, pojmenoval onemocnění anorexia nervosa (v 

naši zemi se používá název podle francouzské terminologie – mentální anorexie) 

 1880 

H. Tanner z New Yorku zcela šokoval lékaře, když vydržel hladovět celých 42 dnů. 
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 1883 

Rakouská císařovna Elisabeth (známá jako „Sisi“) propagovala usilovné tělesné cvičení 

a stala se vzorem módní štíhlosti a životního stylu. 

Konec 19. Století 

Tuberkolózní vyhublost byla spojována s tvořivostí, přejídání bylo naopak známkou 

špatného vkusu. Ukazuje se, že žena nemůže být nikdy dost štíhlá a bohatá. G. Leven 

poprvé charakterizoval obezitu jako nervovou poruchu. 

1917 

Doktor L. H. Peters zavedl do diet termín kalorií, který byl do té doby znám pouze ve 

fyzice, a vydal knihu o dietách a zdraví. 

 1922 

Populární feminismus se snažil o potlačení ženských tvarů. Therése Neumann začala 

své nábožensky motivované hladovění a až do své smrti, roku 1962 nesnědla nic jiného 

než svaté hostie. 

 1930 

V dobře situovaných vrstvách západní Evropy vzrůstá výskyt případů mentální 

anorexie. 

 1943 

Francouzská filosofka a revolucionářka Simoné Weilová zemřela na následky mentální 

anorexie. Pojišťovna Metropolitan Life publikovala ideální váhové tabulky pro ženy. 

 1950 

Dr. Keys a kolektiv referovali o důsledcích prohladovění a začalo se hovořit o neuróze 

z hladovění. 

 1951 

New York Times označili nadváhu za zdravotní problém číslo jedna. 

 1959 

Prodej dietních prostředků dosáhl v USA rekordní výšky a v reklamách se začala 

propagovat štíhlost. 

 1960 

V USA vznikla svépomocná organizace anonymních přejídačů. 
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 1962 

H. Brouchová referovala o změnách vnímání a myšlení u vyhublých pacientek a 

poukázala na častý výskyt poruch příjmů potravy u modelek a balatek. 

 1967 

Na titulní straně časopisu Vogue se objevila Twiggy (41 kg/170 cm), která se jako první 

žena coby modelka proslavila na celém světě, a stala se symbolem své doby. 

1970 

Švédský psychiatr S. Theander upozornil na hrozivě narůstající výskyt poruch příjmu 

potravy v posledních desetiletích. Asi o 70 % amerických rodin nakupuje nízkokalorické 

potraviny a soutěž Miss Amerika vyhrávají stále štíhlejší dívky. 

 1973 

D. G. Goodwin ukončil ve vězení v americkém Wakefieldu dosud nejdelší registrovanou 

hladovku (385 dní), kterou držel na protest proti obvinění ze znásilnění. 

 1974 

G. Blix vydal svou knihu Kult potravy a šarlatánství ve výživě, už před ním bylo 

poukazováno na velký počet úmrtí u radikálních stoupenců makrobiotických diet. 

 1977 

Kvůli třem úmrtím se v USA zakázaly tekuté proteinové diety. V Kalifornii vzniklo prví 

specializované zařízení pro léčbu poruch příjmu potravy. 

 1979 

Anglický psychiatr G. M. F. Russell jako první použil termín bulimia nervosa v časopise 

Psychological Medicine, kde popsal třicet klinických případů. 

80. léta 

Probíhala ve znamení supermodelek jako Claudia Shiffer a Cindy Crawford. Tyto ženy, 

proslavené jen svým krásným vzhledem, představují nyní idol a vzor pro milióny dívek a 

žen, které touží vypadat jako ony, ačkoliv předpoklady pro postavu modelky má pouze 

méně než 5% všech žen. 

 1980 

Vyšla Drenickova studie o zvýšené úmrtnosti chorobně obézních mužů. Podle dalších 

amerických lékařů velké populační studie vyšší zdravotní rizika obezity neprokázaly. 
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1982 

Bylo spočítáno, že Američané byli seznámeni již s 29.068 různými teoriemi a metodami, 

jak zhubnout. K. D. Brownell upozornil na neúčinnost dietní léčby obezity. V USA se 

poprvé uskutečnil Týden boje proti poruchám příjmu potravy. 

 1985 

Národní institut zdraví v USA sdělil, že obezita v jakékoliv míře může být škodlivá pro 

lidské zdraví. Ve Filadelfii byla otevřena první specializovaná klinika pro léčbu mentální 

anorexie a bulimie – Renfrewovo centrum. 

1986 

80 % deseti a jedenácti děvčat v San Francisku drží diety, protože si připadají tlusté. 

 1987 

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila bulimii nervosu za jeden 

z prioritních problémů světové populace. 

 1990 

Všeobecně vzrostl odpor proti vyhublosti a dietám, ale přesto se 65 miliónů Američanů 

stále pokouší zhubnout. V USA se za služby a výrobky na hubnutí utratilo přes třicet 

miliard dollarů ročně. Do východní Evropy začaly pronikat komerční diety. 

 1992 

Národní institut zdraví v USA označil střídmost a denní cvičení jako „nejlepší dietu“. 

 2000 

Who sdělila, že dle posledních průzkumů v USA zemře ročně na následky PPP 150.000 

lidí (o 17.000 více než než na AIDS). Britské ministerstvo pro záležitosti žen předneslo 

představitelům módního průmyslu a médiím svou domněnku, že jsou příčinou velkého 

tlaku na ženy, aby zhubly, a riskovaly tak četné zdravotní potíže, které podvýživa 

vyvolává. 

 2007 

 Rozjela se kampaň „NO – ANOREXIA“. Její tváří se stala modelka Isabelle 
Caro trpící mentální anorexií již od svých 13 let. (úmrtí 17. Listopad, 2010, 28 let) 

 

V současné době je to opravdu problém a literatura se stává nepřehlednou. 

Poruchami příjmu potravy trpí čím dál mladší děti. Touto problematikou se u nás v  

České republice zabývá především občanské sdružení Anabell, které pořádá 
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preventivní programy už i pro malé školáky, kterým ukazuje různé pojetí krásy a učí je 

vážit si svého těla.  

2.2 Poruchy příjmu potravy 

Poruchy příjmu potravy tzv. PPP, jsou jedny z nejzávažnějších onemocnění. 

Jejich zákeřnost a povaha průběhu patří mezi nemoci s nejvyšší úmrtností v 

psychiatrické praxi. Zařazení těchto onemocnění je velmi složité, protože široce 

přesahují rámec pouze jednoho oboru. „Komplexní charakter poruch příjmu potravy je 

staví na pomezí psychiatrie, nutričního lékařství, psychologie, sociologie a dalších 

oborů.“ (Krch F. D., 1999 : 11) 

Poruchy příjmu potravy zejména postihují dospívající dívky a mladé ženy, což je 

často připisováno velkým psychickým a fyzickým změnám v tomto období. Ovšem to 

není pravidlem a stále častěji se s poruchami příjmu potravy setkáváme u žen 

středního věku a také u dětí. Onemocnění postihuje také mužskou část populace, ale 

zdaleka ne v takové míře, jako u žen.  

Mezi poruchy příjmu potravy patří zejména mentální anorexie a mentální 

bulimie. Jako třetí typ někteří autoři uvádějí ještě záchvatovité přejídání, kdy dochází 

ke konzumaci velkého množství jídla bez předchozího hladovění a pozdějších 

kompenzací, jako u mentální bulimie. (Krch. F. D., 1999) 

2.2.1 Mentální anorexie 

„Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním 

tělesné hmotnosti“ (Krch F. D., 2002: 14).  

Jedná se o náruživou, abnormální snahu zhubnout. Slovo anorexia pochází 

z řečtiny a je tvořeno předponou a ( ve smyslu ne-, bez-) a slovem orexie, které 

znamená chuť k jídlu, snaha, žádostivost. Celé slovo můžeme přeložit jako 

nechutenství, nebo nedostatek chuti k jídlu, což znamená, že je to spíše až sekundární 

důsledek hladovění, který se nemusí vyskytovat u všech nemocných. Nechutenství je 

pojem nepřesný, neboť lidé trpící anorexií neodmítají jíst proto, že by neměli chuť, ale 

proto, že nechtějí jíst. (Leibold, G., 1995) 
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2.2.2 Příznaky a průběh 

U mentální anorexie nemusí být příznaky totožné, ale objevují se v různé 

intenzitě. Mezi nejviditelnější je na první pohled výrazně nízká váha a její hodnoty 

mohou klesnout až na extrémně nízká čísla, kdy má pacient problémy se zvládnutím 

činností běžného dne. Dalšími příznaky, kterých si můžeme všimnout, je nadměrná 

zaujatost vlastním tělem, nadměrná fyzická aktivita nebo měnící se stravovací návyky. 

V případě dívek a žen, také ztráta menstruace. (Krch, F. D., 2002)  

Velice důležitou roli hraje zkreslené vnímání vlastního těla, kdy pacienti mají 

pocit, že je tělo příliš tlusté i přesto, že je štíhlé a mají nutnost ho zdokonalovat.  

Není jednoduché mentální anorexii zpočátku rozpoznat, ale existují signály, 

které nám napovídají. Nemocní v průběhu mění své stravovací návyky nebo určité 

druhy potravin vynechávají. Jedí velice pomalu, mění se jim chutě a snižují porce jídla. 

K velmi dobrému pocitu u nich dochází po prvním zhubnutí, jsou více sebevědomí a 

zabývají se čím dál více svojí postavou a navyšují aktivitu. Časem se objevují deprese, 

fyzický stav se také zhoršuje a začínají se vyhýbat společnosti. (Krch, F. D., 2002) 

2.2.3 BMI – Body Mass Index 

Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti je způsob k posouzení tělesné 

hmotnosti. BMI hodnotu získáme podílem tělesné hmotnosti (kg) a druhé mocniny 

výšky (m).  

 

 

Body Mass Index nám udává nepřesné údaje zejména u dětí, starších lidí a u 

sportovců. Pro přesnější určení tělesné váhy by měl posoudit lékař, který zahrnuje i 

další měřítka: typ postavy, věk, pohlaví.  

1 Vypocet.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-21]. BMI. Dostupné z WWW: 

<http://www.vypocet.cz/bmi>. 
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2.2.4 Mentální bulimie 

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná především opakujícími se 

záchvaty přejídání spojený i s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. (Krch F. D., 

2002: 19). 

Mentální bulimie je charakterizována posedlostí jídlem, opakovanými záchvaty 

přejídání a sledování tělesné hmotnosti. Bulimie je řecký výraz pro vlčí hlad. 

 Lidé trpící mentální bulimií záměrně vyvolávají zvracení, mají nepřiměřený 

tělesný pohyb nebo používájí projímadla a různá diuretika. Své chování zpravidla ze 

začátku tají a udržují navenek zdání, že jídlo pro ně nepředstavuje žádný problém. 

(Papežová, H., 2003) 

2.2.5 Příznaky a průběh 

Počáteční bulimické chování se může zdát jako nevinný pokus zhubnout, ale 

postupně se stává návykovým únikem před různými problémy.  Přejídání spouští různé 

podněty: například pokud se objeví vyšší čísla na váze, nějaká traumatizující událost, 

nebo zkrátka pomyšlení na něco tak strašného, jako je jídlo. Typický záchvat přejídání 

má dva rysy – objevuje se pocit ztráty kontroly a dochází ke konzumaci nadměrného 

množství jídla. Bulimičky vydávají neuvěřitelnou energii, aby skryly příznaky svého 

onemocnění. Lžou o stravovacích návycích a jsou závislé na vyprazdňování po 

přejídání. (Papežová, H., 2003) 

2.3 Příčiny vzniku poruch příjmu potravy (tzv. PPP) 

Na vzniku a rozvoji příčin poruch příjmu potravy se podílí spousta různých 

faktorů. Avšak existuje shoda, že velice špatné sebehodnocení a pocity neuspokojivosti 

zvyšují riziko vzniku PPP. Můžeme tedy říci, že obecným předpokladem je vzájemné 

působení různých sociokulturních, biologických, psychických nebo individuálních 

faktorů.(Leibold, G., 1995)  

2.3.1 Sociální a kulturní faktory 

Mýtem krásy se stal ideál štíhlosti, úspěchu a zdraví pro celou naši společnost, 

která uznává právě tyto hodnoty. Tato společnost je ovládaná médii a proto je velice 
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těžké nepodlehnout ideálu štíhlosti, kdy se nám snaží podstrčit celou škálu mýtů a 

předsudků, že „pouze úspěšný a šťastný může být ten, kdo je štíhlý a krásný“. 

Naopak obezitu naše společnost příliš dramatizuje a spojuje ji s morální a 

fyzickou slabostí. Přehnané nátlaky společnosti oslabují sebedůvěru dívek a mladých 

žen, protože jim jsou předkládány zcela nevhodné vzory, které jsou v rozporu 

s přirozenou biologickou stavbou těla, což dále vyústí v nadměrný zájem o fyzický 

vzhled a kontrolu tělesné hmotnosti. Spousta stravovacích poruch je dána našim 

nevyváženým konzumním životním stylem v podobě nadbytku jídla, nadměrným 

stresem a přísunem informací, nedostatku pohybu, nevyvážených diet, pro které 

nezbývá čas, abychom se věnovali také duchovní stránce našeho života. 

2.3.2 Biologické faktory 

Ženské pohlaví má větší tendenci tloustnout díky specifickému systému 

ukládání tuku. Již během dospívání dívkám přibývá spíše tuková tkáň, zatímco u můžu 

to je spíše svalová tkáň. Dívky mají většinou nižší úctu ke svému tělu a také nižší 

sebevědomí. U dospívání hrají rozhodující roli psychické a sociální změny. Zájem o 

vzhled a postavu v posledních letech narůstá i u mužů.  

Do současné doby bylo prokázáno, že máme geny, které ovlivňují množství 

svalové a tukové tkáně v těle a obezitu. Genetické faktory se podílejí na změně 

hmotnosti a rozdílné schopnosti spalovat základní živiny.  

2.3.3 Rodinné a psychické faktory 

Je prokázáno, že vlivem rodiny 95% návyků pohybových, ale i dietních 

získáváme do 12 let. Dále se udává, že 100% obézních dětí, zůstává 80% obézních i 

v dospělosti. (Egner, L., 1996) 

Stravovací návyky u dětí mohou ovlivnit vlastní rodiče, kteří si to ve většině 

vůbec neuvědomují. Dítě by se nemělo naučit spojovat jídlo s určitými pocity, protože 

se později mohou objevit problémy. Například když někdy rodiče trestají děti 

odpíráním jídla, nebo jim jídlem vynahrazují lásku, kterou jim sami nedokážou dát. 

Důsledkem je vznik stereotypního chování, který se v dospělosti u dítěte znovu projeví. 
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Pacientky pocházejí často z rodin, kde docházelo k problémům s tělesnou 

hmotností a jídlem, nebo kde někdo z členů rodiny trpěl poruchou stravování. Poruchy 

stravovacích návyků se mohou přenášet z matky na dceru. (Krch, F. D., 1999) 

Domněnkou odborníků je, že spousta PPP vychází z traumat v raném dětství. 

Některé z anorektiček nebo bulimiček nejsou schopné vyjadřovat slovy své pocity, 

přestože jsou ve vyjadřování racionálních pojmů velice výřečné. Častým traumatickým 

zážitkem z dětství bývají formy násilí nebo nátlaku vůči dítěti. Jde o chybné psychické 

postoje, které vznikají právě negativními zkušenostmi. Příkladem jsou sklony 

k perfekcionismu, špatné vnímání vlastního těla, přílišná sebekritika nebo pocity 

méněcennosti. 

2.4 Důsledky poruch příjmu potravy  

Poruchy příjmu potravy jsou velmi nebezpečným onemocněním, které mohou 

způsobovat různé zdravotní komplikace, které jsou vedoucí k ohrožení života 

pacientky. (Krch, F. D., 1999). 

Tyto komplikace souvisejí obvykle s úbytkem hmotnosti, nevyváženou stravou, 

ale i nadměrným užíváním projímadel, diuretik nebo zvracením. 

Poruchy příjmu potravy nepoškozují jen tělo, ale i psychickou pohodu a 

mezilidské vztahy. Lidé trpící poruchami příjmu potravy se většinu času věnují jídlu, 

svému vzhledu a už jim nezbývá čas na nic jiného. 

2.4.1 Fyzické a psychické následky mentální anorexie  

Zdravotní následky mentální anorexie jsou v podstatě následky rychlého úbytku 

tělesné hmotnosti a nedostatečná výživa během redukčních diet. Lidské tělo potřebuje 

energii v podobě potravy, aby mohlo správně fungovat. Pokud dojde k narušení 

přirozeného příjmu potravy, tak se náš organismus automaticky přizpůsobí a přestaví 

svou činnost, tak aby byly zabezpečeny základní životní funkce, které jsou nezbytné pro 

přežití. Jde o přirozený přizpůsobivý mechanismus, který se naprogramuje 

v nepříznivých podmínkách na úsporný režim. (Krch, F. D., Málková, 1993) 

Pří častých dietach a hladovění je organizmus ve velkém stresu, neboť se 

stravovací návyky stále mění a následuje desorientace systému signálů sytosti a hladu. 
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Každou dietou klesá základní množství energie, kterou tělo potřebuje a tím 

pádem si tělo zvyká na menší množství energie. Když se po skončení diety přísun 

potravy zvýší, tak dochází k ukládání do zásobárny tuku, jako rezerva na horší časy. 

Jedná se o tzv. „jo jo efekt“, kdy člověk hubne při každé další dietě pomaleji a po 

skončení diety přibere více než před ní. Navíc při drastické dietě může dojít k tomu, že 

tělo přestane produkovat hormony ovlivňující náladu a to může vyvolat řadu emočních 

změn. (Krch, F. D., 1999) 

Nejčastější následky mentální anorexie 

o Svalové křeče, bolesti břicha 

o Únava, spavost, vyčerpání, mdloby 

o Poškození nehtů a pokožky, vypadávání vlasů, zvýšená kazivost zubů 

o Otoky, zvýšený růst ochlupení po celém těle 

o Poruchy zažívání, žaludeční vředy 

o Zpomalení střevní činnosti, zácpa 

o Chudokrevnost, pokles hladiny krevního cukru 

o Chronický nedostatek vitamínů 

o Poškození jater, oslabení krevního oběhu 

o Zimomřivost 
 

U mladých dívek může dojít k narušení růstu nebo k úplnému zastavení. 

Rychlost redukce hmotnosti je individuální a nedá se přesně říci, kdy váhový úbytek 

dosáhne život ohrožující hodnot. 

V určitém stádiu onemocnění stav podvýživy vyvolá reakci organismu, kdy tělo 

produkuje určité látky ovlivňující náladu a po té se pacient cítí velice dobře vzhledem 

ke svému aktuálnímu stavu. Faktem zůstává, že jsou postupně narušovány emoční, 

sociální, profesionální, ale i sexuální životy nemocných. Proto se velice často uchylují 

do sociální izolace, která patří k nejtěžším stresovým činitelům.  

Pacienti s anorexií mívají přechodné, ale i dlouhodobé deprese, ztrácí smysl pro 

humor, jsou vztahovační a přecitlivělí. Jejich myšlenky se stále zabývají jídlem, roste 

nutkání se přejíst a chuť na sladké. Může se také objevit porucha sebehodnocení, kdy 

mají pocit nadřazenosti a euforie, které střídá pocit ztráty kontroly nad jídlem spojený 

s výčitkami svědomí. (Krch, F. D., 1999) 
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2.4.2 Fyzické a psychické následky mentální bulimie 

Největšími zdravotními riziky u mentální bulimie jsou podvýživa, hladovění a 

opakující se zvracení, které mohou rozházet tělesný metabolismus a způsobit trvalé 

zdravotní potíže. Přejedení může vyvolat pocit plnosti a nadmutosti, někdy také bolesti 

v krajině břišní, což může vést až ke ztrátě dechu a dýchavičnosti. Častým problémem 

je zácpa, plynatost, nebo průjem. Avšak výjimečně dochází k poškození stěny žaludku 

nebo k akutnímu zánětu slinivky břišní. 

Při přejídání sladkostmi vzrůstá produkce inzulínu a to vede k rychlému poklesu 

hladiny krevního cukru na nízkou hodnotu. Důsledkem toho je hypoglémie, což 

znamená vyšší produkce inzulínu a nižší hladina krevního cukru. Tito lidé trpící 

hypoglemií mohou mít zdravotní potíže, jako je například malátnost a dostaví se u nich 

intenzivní pocit hladu. (Cooper, P. J., 1995) 

Pokud bulimie trvá několik let, způsobuje pravidelné zvracení závažnou újmu na 

zdraví a dokonce může ohrozit i život jedince. Nejvíce je poškozována trávicí trubice, 

dutina ústní a hltan. Neustálé zvracení poškozuje sklovinu zubů, sliznici nebo pálení 

žáhy. Bulimičky si vyvolávají dávicí reflex prstem nebo různými předměty, které mohou 

bolestivě poranit krk a jícen. Do zranění se může lehce dostat infekce. 

Přibližně jedna třetina bulimiček je sužována otoky slinných podčelistních žláz a 

neustálá ztráta žaludečních šťáv zcela rozvrací hospodaření těla s kyselinami, cože vede 

k bolestem hlavy, neklidu či únavě. Žaludeční šťávy obsahují určité množství životně 

důležitých elektrolytů, přičemž jejich nedostatek vyvolává křeče, ochabnutí svalů a ve 

vážnějších případech trvalé poškození ledvin, vředy jícnu nebo dokonce až zástava 

srdce. 

Smrtelné nebezpečí představují léky, které uměle vyvolávají zvracení, nebo léky 

k redukci tělesné hmotnosti u kterých se snadno vytvoří závislost a zvyšování dávek 

způsobuje pacientům vážné komplikace. Tyto léky způsobují zácpu, nevolnost, zvracení 

zadržování tekutin spojené s otoky a dehydratací těla. 

Jedná se především o projímadla (laxativa), odvodňovací přípravky (diuretika), 

které se dají sehnat v ČR bez předpisu pouze v podobě čajů. Dále léky tlumící pocit 

hladu a chuti (anorektika) jsou určeny k léčbě závažné obezity v dospělosti a už se 

vydávají pouze na předpis lékaře. (Brömová, P., 1999) 
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Společenské a psychické důsledky mentální bulimie patří mezi základní 

příznaky, které výrazně narušují osobní a společenský život jedince. Často se bulimičky 

za svoje chování stydí a především za to, že si je neumí vyřešit samy. Trpí nestálými 

náladami a jsou výbušnější než anorektičky. Vyžadují neustálou pozornost, protože 

neumí být samy a jako emocionální zbraň používají hypochondrii, nebo sebevražedné 

úmysly. Také některé chronické případy mentální bulimie mohu vyústit v alkoholismus, 

toxikomanii či sebepoškozování. (Cooper, P. J., 1995) 

2.5 Léčba mentální anorexie a mentální bulimie 

Každý, kdo se chce vyléčit z mentální anorexie nebo mentální bulimie si musí 

uvědomit, že rozhodující je jeho přičinění, které vyplývá z vlastní vůle a motivace, chtít 

se opravdu vyléčit. První krok musí vždy učinit nemocný sám, jinak každý jiný pokus o 

pomoc je neúspěšný. 

Aby bylo možné vyléčit všechny příčiny i následky onemocnění, musí být léčba 

celková, tedy psychologická i somatická. Léčba PPP závisí na závažnosti následků, na 

délce trvání onemocnění a na tom, zda docházelo ke zneužívání léků. Větší šance na 

vyléčení je, pokud jsou tyto poruchy odhaleny co nejdříve. 

Při léčbě poruch příjmu potravy jsou využívány tyto metody: 

o Hospitalizace – lékařská stabilizace nebo denní stacionář (částečná 

hospitalizace + psychologická léčba + v případě mentální anorexie návrat 

k původní hmotnosti). 

o Ambulantní léčba – součástí je intenzivní psychoterapie 

o Psychoterapie + jiná léčba + relaxace 

o Farmakologická léčba – jako doplněk či alternativa 

o Svépomoc a psychoedukace – u mírnějších příznaků onemocnění 

o Komplexní léčba – spočívají ve spolupráci specialistů 

o  
K dalším léčebným metodám patří například antidietní programy, pozitivní 

sebehodnocení, které vede ke správným stravovacím zvyklostem, mírnění depresí či 

relaxační techniky. (Krch, F. D., 1999) 
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2.5.1 Hospitalizace 

Hospitalizace je zejména vhodná pro pacienty trpící podvýživou, která již vážně 

ohrožuje zdraví, v případě závislosti pacienta na lécích, alkoholu či jiných drogách, 

v případě výskytu sebevražedných pokusů, anebo pokud terapeutické schůzky 

dlouhodobě selhávají. Hospitalizace je nejčastěji doporučována z následujících důvodů: 

váhový úbytek více než 25%, dehydratace, známky oběhového selhávání. 

Hospitalizovat lze na psychiatrickém, interním nebo pediatrickém oddělení 

podle možností péče a stavu pacienta. Doba hospitalizace je individuální, v minimálním 

trvání šesti týdnů až půl roku. Další potřebu hospitalizace je potřeba zvažovat v každé 

fázi terapie a stav pacienta je třeba neustále sledovat a vyhodnocovat, dokud není 

stabilizován. Pravidelný stravovací režim a psychoterapie přispívají k lepšímu fyzickému 

a psychickému stavu pacienta. 

Pacientům se zpravidla infůzně podává umělá výživa s elektrolyty, léky posilující 

srdeční činnost nebo léky na zmírnění zažívacích potíží. Dále se sestavuje jídelníček 

podle individuálního zdravotního stavu, tak aby se mohla postupně obnovovat 

plnohodnotná výživa. Zpočátku je přísně zakázáno podávat maso, tuky, ostatní 

živočišné výrobky, syrovou zeleninu cukr a jiné sladkosti. Pacienti nesmí být do jídla 

hlavně nuceni, sami si určí, co snesou. (Leibold, G., 1995) 

2.5.2 Farmakoterapie 

Pro léčbu mentální bulimie se používají antidepresiva, například lék fluoxetin 

hydrochlorid, který se měl pravděpodobně používat jako doplněk k psychoterapii nebo 

jako možná alternativa v případech, kde psychologická léčba selhává. Pro pacientky, 

kterým fluoxetin nepomáhá je další možnost tricyklických antidepresiv. Avšak 

antidepresiva mají u mentální bulimie spousty nevýhod. Například se díky nim sníží 

frekvence přejídání, ale jen málo pacientek se přestane přejídat úplně. Pacientky se své 

problémy s jídlem neřeší samy, ale řeší pouze následky, nikoliv příčinu problému. 

V současné době není zatím příliš nutná a užitečná farmakoterapie u mentální 

anorexie. Nejefektivnější se zdá být kombinace dlouhodobé systematické 

psychoterapie s intenzivní, relativně krátkodobou farmakoterapií. (Cooper, P. J., 1995) 
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2.5.3 Psychoterapie 

Mentální bulimie a anorexie jsou těžké chorobné závislosti, které vyžadují 

odbornou a zpravidla několikaměsíční psychoterapii. Psychoterapie se snaží odhalit 

psychické problémy ukryté často hluboko za poruchou stravování. Všechny formy 

psychoterapie se v zásadě zakládají na naučených postupech končících úmyslnou 

změnou chování. Podmínkou je pacientova schopnost a ochota aktivně spolupracovat. 

Psychoterapeutický rozhovor 

Základem terapie poruch příjmu potravy je dialog mezi terapeutem a 

pacientem, ve kterém je rozhodující osobou sám nemocný, neboť jediný zná svůj 

problém a jediný on se bude muset naučit problém řešit. Cílem je oslabit základní 

příznaky, změnit pacientův postoj k sobě a posílit jeho kontakty s okolím, vhodné 

zájmy a aktivity. Terapeut také nabízí pacientovi určitá dílčí řešení vyplývající ze 

situace, která směřují k vytvoření vhodných návyků. 

Individuální psychoterapie 

Individuální psychoterapie přispívá ke zmírnění příznaků choroby, snaží se 

pomoci pacientům si postupně vytvořit realistický obraz vlastního těla, znovu si 

vybudovat sebedůvěru, naučit se zvládat problémové situace a snažit se je řešit. 

Důležité je poskytnout pacientovi prostor s pocitem bezpečí, kde bude moci sdělit vše 

bez zábran. 

Skupinová psychoterapie 

Skupinová psychoterapie je především upřednostňována v rámci denních 

stacionářů a nemocniční léčby. Systém nemocniční léčby většinou neumožňuje 

uzavřené skupiny. Skupiny bývají většinou smíšené a obvykle jsou v nich pacienti 

s mentální anorexií a bulimií. S rostoucím zastoupením anorektiček ve skupině se stává 

práce terapeuta těžší, neboť jejich motivace je často problematická a oproti 

bulimičkám jsou více uzavřené, úzkostné, nepoddajné, a hůře vyjadřují svoje pocity. 

Naopak kontakt s bulimičkami je živější. Velkým přínosem do skupiny mohou být 

částečně vyléčené pacientky, které představují pro ostatní pozitivní vzor. (Krch, F. D. - 

Málková, I., 2002) 
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2.6 Teorie v sociální práci využitelné při práci s lidmi trpící PPP 

V sociální práci je důležitou součástí znalost teorií a odborná znalost sociálních 

pracovníků, neboť slouží jako podrobný návod, jak postupovat a jak co dělat. Sociální 

pracovník může mít jen díky těmto teoriím, které jsou čerpány z jiných vědních oborů 

velký rozsah znalostí. (Matoušek O., 2003) 

2.6.1 Psychosociální přístup 

Psychosociální přístup klade důraz na vztah klienta a sociálního pracovníka. 

Cílem psychosociálního přístupu je řešit problémy, uvést klienta do reality, plánování a 

využití komunitních a sociálních zdrojů. Stanovení posouzení klienta musí být 

individuální a po té může mít vytvořený přiměřený intervenční plán. 

Sociální pracovník se musí v první řadě zabývat vnějšími faktory, které ovlivňují 

povahu klientových potíží, kde jde hlavně o motivaci a očekávání klienta. Posuzují se 

klientovy potřeby, životní etapa, sociální role, vztahy nebo schopnost zvládat životní 

situace. Vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem je ten nejdůležitější. Úkolem 

sociálního pracovníka není posouzení morální úrovně klienta, ale mít pro něj podporu a 

respekt. (Navrátil P., 2006) 

2.6.2 Humanistické a existenciální teorie 

Existencionalismus a humanismus spojuje zájem o vnitřní svět člověka. Jedním 

z cílů sociálního pracovníka je pomoc klientovi pochopit sebe samotného a nalézt jeho 

smysl života. (Matoušek O., 2003) 

Základ terapie je v namotivování klienta k jeho vlastnímu rozvoji a také mu pomoci 

nalézt jeho vlastní síly, které mu mohou pomoci překonat těžkou situaci. Terapie probíhá 

formou otevřeného rozhovoru, kdy dává terapeut klientovi najevo porozumění, svůj 

respekt a prostor. (Navrátil P., 2006) 

Dalšími zástupci existencionalismu v sociální práci je daseinsanalýza a 

logoterapie. 

 Daseinsanalýza: jedná se o pomoc terapeuta, kdy pomáhá pacientovi nalézt 

jeho možnosti a pochopit vlastní způsob chování. Jde hlavně o jedinečnost každého 

klienta a je velice nutný přístup ke každému rozdílně. Velkou úlohu tvoří pacient, kdy 

mu nesmí být nic terapeutem vnucováno. (Kratochvíl S., 2006) 
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 Logoterapie: jde o to, že každý musí mít svůj smysl života. Avšak pokud tak 

není, může dojít poruchám příjmu potravy, neurózám nebo depresím. Právě sociální 

pracovník může těmto osobám bez smyslu života pomoci a rozšířit jejich obzor hodnot. 

(Navrátil P., 2006) 

2.6.3 Kognitivně behaviorální terapie (tzv.KBT) 

Kognitivně behaviorální terapie byla první, která se u mentální bulimie ukázala 

jako nadějná. Dnes se stala její běžně uznávanou léčbou a udržuje si vedoucí postavení. 

Individuální KBT je doporučována pacientkám, pro které není vzhledem k jejich věku 

vhodná rodinná terapie a které mají středně těžké až vážné příznaky. Jedná se o 

metodu, která se snaží pacientům pomoci znovu vybudovat běžné stravovací návyky. 

Léčba může mít formu individuálního či skupinového sezení a je vhodná zejména pro 

pacienty, kteří doposud žádnou terapií neprošli. Jejím cílem je budoucí samostatnost 

pacienta při řešení jeho problémů. 

KBT se osvědčila také při léčbě mentální anorexie, ovšem zatím pouze jako 

léčba krátkodobá. Verze KBT pro mentální anorexii a bulimii se v mnoha oblastech 

překrývají. Hlavním tématem obou poruch je přesvědčení, že tělesná hmotnost, 

postava či štíhlost jsou jedinými nejdůležitějšími kritérii, které vypovídají o jejich 

osobní hodnotě. (Krch, F. D., 2002) 

2.6.4 Přístup orientovaný na úkoly 

Tento přístup orientovaný na úkoly byl převzat z KBT. Přístup orientovaný na 

úkoly je zaměřený na plnění úkolů, které si sám člověk zadá. Při splnění takového úkolu 

roste klientovi sebedůvěra a motivuje se k tomu, aby si zadal další úkoly. Klient je tudíž 

sám sobě hlavní autoritou a sociální pracovník pouze aktivně naslouchá klientovi a 

povzbuzuje ho při další volbě úkolu. 

Metoda je rozdělena do šesti fází. V první fázi přijde sám klient za sociálním 

pracovníkem a žádá ho o pomoc. V další fázi se sociální pracovník a klient snaží 

pochopit problém a po té následuje stanovení cílů spolupráce. Důležité je, aby si byl 

klient vědom, co přesně chce ve svém životě změnit a dále si stanoví jednotlivé úkoly, 

které povedou k plnění cílů. Sociální pracovník má zde roli, kdy pomáhá při formulaci 

cílů a stará se o jednotlivé úkoly, aby byly reálné a v rámci možností proveditelné. 
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V poslední fázi se hodnotí spolupráce a konzultuje se s klientem o možnostech řešení 

problémů. (Navrátil P., 2006) 

2.7 Rodina pacientů s poruchou příjmu potravy 

Mentální anorexie a bulimie jsou psychogenní onemocnění charakteristická 

sebepoškozováním nemocného. Tuto skutečnost rodina a blízké okolí postiženého ne 

vždy znají a chápou. Příjem potravy pro ně většinou znamená jednu z nejpřirozenějších 

věcí v životě a těžko si dovedou představit, jak by jídlo mohlo někomu působit tak 

závažné problémy. Vidí ale, že jejich výčitky a dokola opakované rady, jež jsou velmi 

častou reakcí vyděšených matek, laické donucovací metody nebo apelování na rozum 

postiženého jsou naprosto bezvýznamné a vyvolávají celou řadu konfliktů, které 

onemocnění jenom prohlubují. Ačkoliv se zejména anorektici chovají povýšeně a 

veškeré snahy o pomoc zásadně odmítají, nesmějí být ponecháni svému osudu a ztratit 

kontakt s realitou, neboť by to pro ně mohlo být osudné. Obzvláště v případě akutního 

ohrožení života, je zásah rodiny nesmírně důležitý. 

Rodina by se měla pokusit o společné hledání nové cesty ve vzájemných 

mezilidských vztazích, při čemž se jako forma pomoci pozitivně osvědčila rodinná 

psychoterapie. Jednání a starosti o nemocného často ostatní členy rodiny velmi 

zatěžují a vyčerpávají. Z tohoto důvodu vznikly první svépomocné skupiny pro rodiny. 

Společné zvládání těžkostí a vzájemná výměna zkušeností na skupinách výrazně rodině 

usnadňuje soužití a péči o nemocného. 

Rodině, stejně jako postiženému pomáhá, když oba přestanou věřit na 

jednoduché a rychle účinné řešení a začnou hledat přiměřená řešení v konkrétních 

podmínkách svého života. Pozitivní atmosféra v rodině se skutečným zájmem 

nemocnému pomoci a porozumět mu, představuje pro nemocného příznivé 

předpoklady pro vyléčení.  
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2.7.1 Osvědčené rady rodinám 

o Poučte sebe i další členy rodiny o problematice poruch příjmu potravy a 

možnostech odborné léčby. Zařiďte, aby Vaše rodina i přátelé hovořili 

s nemocným o následcích onemocnění důvěrně. 

o Předčasně nikoho nesuďte a nevyčítejte svým potomkům, že jsou silnější, 

mohou si vaše slova vzít k srdci až příliš. Uvědomte si, že anorexie a bulimie 

ohrožují život vašeho dítěte. 

o Snažte se projevovat zájem o své dítě v jiných oblastech než v těch, které se 

týkají jeho stravovacích problémů. Podporujte v něm pocit vlastní důstojnosti 

tím, že budete respektovat jeho vlastní rozhodnutí a osobní odpovědnost. 

o Nepřipomínejte svému dítěti jeho vzhled, váhu nebo způsob, jakým se stravuje, 

a neptejte se, zda už problém překonalo. Nezkoušejte ho, nekontrolujte, ale 

mějte ho rádi takové, jaké je. 

o Nenechávejte si svůj život narušovat zbytečnými nezvládnutými emocemi, 

hádkami, obviňováním nebo výčitkami. Buďte pozitivní a více si také všímejte 

pozitivních stránek života. 

o Nenechávejte se zmanipulovat k ochraně dítěte před následky choroby, včetně 

odtržení od vás. Snažte se nebýt příliš dramatičtí a nesoutěžte s dítětem, kdo 

z vás dvou je na tom hůře. Na hysterii je lepší nereagovat. 

o Zapamatujte si, že vy, jako rodina nepředstavujete ani příčinu, ani lék na 

poruchu příjmu potravy. Setrvávání u viny a příčin je zde neproduktivní a 

nepodstatné a každý extrémní přístup ve výchově i v životě může být 

nebezpečný 

o Pokud se vaše dítě nachází v pokročilém stádiu onemocnění, nemá smysl s ním 

diskutovat o tom, zda se půjde léčit nebo ne. Nevěřte jeho slibům, že začne jíst 

a převezměte za něj zodpovědnost. Vaše dítě v tomto stádiu nutně potřebuje 

ústavní léčbu trvající zpravidla několik týdnů. 

o Dejte nemocnému dítěti najevo, že se o něj vážně zajímáte a že jste 

přesvědčení o nutnosti léčby a vyjádřete svoji ochotu mu poskytovat 

emocionální, finanční či jinou výpomoc. 

o Nedávejte dítěti zjednodušené návrhy týkající se výživy, nezapomínejte, že 

nejste lékař a že odpovědnost za svůj život a osud nese hlavně nemocný sám. 

Buďte trpěliví, uzdravování je dlouhý proces, neboť se léčba dotýká všech 

stránek života nemocného. (Krch, F. D. - Málková, I., 2002) 
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2.8 Prevence a zdravý životní styl 

Nejlepší prevencí proti poruchám příjmu potravy je naučit se vést zdravý život. 

To znamená, zaujmout zdravý postoj k jídlu, k vlastnímu tělu a k životu především. 

Zdravotní uvědomění se v naší zemi v posledních letech zdá se, zlepšilo. Lidé se více 

zajímají o to, jak by měli zdravě žít a co by pro to měli učinit, což je určitě dobře, ale 

poskytnutí právě těchto informací se dotýká jednoho problému. Proniká k nám mnoho 

redukčních diet či jiných stravovacích způsobů, které bývají označovány za zdravé, 

ačkoli nejsou, a způsobují tak chaos v oblasti zdravé výživy a stravování. 

Zdraví je definováno jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody člověka. 

Zdravý životní styl obsahuje celou řadu životních zásad, jejichž cílem je posílit zdraví. 

Mezi nejdůležitější z nich patří výživa, pravidelný pohyb, omezování škodlivin a 

otužování. (Fraňková, S., - Dvořáková-Janů, V., 2003) 

Jednou z nejdůležitějších součástí zdravé výživy je voda. Je dobré denně vypít až 

čtyřy litry v závislosti na tom, jakou konáme práci a jaká je teplota okolního prostředí. 

Podstatou zdravé výživy je přiměřenost, a to jak po stránce kvantitativní, tak 

kvalitativní. Nestačí se jen vyhýbat nezdravým potravinám a nápojům, ale je potřeba 

přizpůsobit skladbu potravy svým tělesným potřebám a životnímu rytmu. Důležité je 

nezaměňovat redukční dietu s normálním jídelním režimem. Každý extremismus škodí.       

Obecně platí zásada, že nezdravé je vše, čeho je příliš a co má sklon ovládnout náš 

jídelníček. Zejména pro osoby léčící se z nějaké poruchy stravování je dobré, vyhnout 

se „light“ výrobkům a umělým sladidlům, protože udržují stav vyhladovění a podporují 

tak tendenci k přejídání. Správné jídelní návyky nespočívají v tom, že jíte málo, ale 

přiměřeně a ve správnou dobu. 

Energetická spotřeba těla se nedá přesně spočítat, pohybuje se poměrně 

v širokém rozmezí. Raději však, než počítat kalorie, je lepší dbát na to, abychom jedli 

pravidelně a všechno. V našem jídelníčku by neměla chybět žádná základní potravina. 

Aby mohl lidský organismus fungovat bez problémů, potřebuje pravidelný přísun 

dostatečného množství vitamínů, minerálních látek, vody, stopových prvků, mastných 

kyselin, bílkovin a vláknin. Proto je pro zdravou výživu důležitá rozmanitost. (Fraňková, 

S., - Dvořáková-Janů, V., 2003) 
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2.8.1 Zásady správných jídelních návyků  

o Nedržet diety a nepočítat kalorie 

o Jíst všechno, co nám chutná – neexistují žádné zakázané potraviny 

o Pět malých jídel v průběhu dne je lepší než tři velká 

o Nejíst u televize nebo ve stoje a jídlo si vychutnat 

o Lépe je jíst v něčí společnosti, než jíst sám 

o Jíst, co nejvíce čerstvých výrobků 

o Jíst, co nejméně nezdravých výrobků 

o Jíst, co nejméně rafinovaného cukru a rafinované soli (Hornbacher, M., 1998) 

2.9 Internetové portály poruch příjmu potravy 

Internetové portály poruch příjmu potravy se prezentují jako portály, které 

poskytují informace a služby s odbornou garancí. Portály se ve většině případů zabývají 

tématem poruch příjmu potravy konkrétně mentální anorexií, bulimií a záchvatovitým 

přejídáním. Hlavním cílem je, aby široká veřejnost našla užitečné a praktické 

informace. 

Tyto internetové portály poskytují základní informace o poruchách příjmu 

potravy, základní definice a projevy. Součástí je velké množství kontaktů a odkazů na 

odbornou pomoc, zejména psychologickou, terapeutickou a krizová centra. Můžeme 

také najít základní doporučení ohledně stravování pro osoby s poruchami příjmu 

potravy nebo různé jídelníčky při podvýživě a přejídání. Návštěvníci mají k dispozici 

také několik testů, pro představu jaký mají vztah k jídlu a jak vnímají své tělo.   

Pro představu, zde uvádím příklad jednoho z internetových portálů, který se 

nazývá občasnké sdružení Anabell. 

2.9.1 Občanské sdružení Anabell 

Občanské sdružení Anabell vzniklo roku 2002 a nabízí podporu a pomoc 

osobám, které mouho být ohroženy nebo postiženy poruchami příjmu potravy. 

Pomáhá také nalézat a hledat východiska k řešení problémů, spojených s nevhodným 

nebo neplnohodnotným stravováním.  

V současné době Anabell poskytuje zdravotnické a sociální služby v kontaktních 

centrech, které se nacházejí v Brně, Praze, Ostravě, Kladnu nebo Plzni.  

2 Anabell.cz [online]. 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné z WWW: <http://www.anabell.cz/bmi>. 
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2.9.2 Pro-ana /pro-mia blogy  

Tyto blogy jsou opakem internetových portálů, které se snaží v oblasti poruch 

příjmu potravy, popřípadě návštěvníky podpořit v léčbě. Pro-ana blogy naopak 

otevřeně podporují mentální anorexii tzv. pro-ana i mentální bulimii tzv. pro-mia. 

Poruchy příjmu potravy neberou jako onemocnění, ale jako nový, bezkonkurenční styl 

života. Většinou se na takových stránkách objevují různé rady a návody na to, jak co 

nejrychleji a nejvíce zhubnout, triky jak docílit podváhy, jak zvracet, jak zakrývat před 

lékaři a rodinou svou vyhublou postavu, recepty na různé druhy diet, návody na cvičení 

nebo jak potlačit hlad a bolesti způsobené celodenní hladovkou. V diskuzích se 

vzájemně podporují v hubnutí a přispívají svými příběhy a problémy. Mimo jiné 

obsahují také energetické hodnoty potravin, novinky ve světě módy, citáty, jídelníčky a 

spoustu fotografií, které mají jako vzor tzv. thinspiration. Sekce thinspiration obsahuje 

většinou mnoho fotografií velmi štíhlých dívek až nemocných a trpících poruchami 

příjmu potravy. Ale také tu objevíme fotky známých zpěvaček nebo hereček, modelek, 

ale i obyčejných dívek, které mají s jídlem problémy. Dívky, které touží po štíhlé 

postavě, je velice obdivují a jejich cílem je vypadat jako ony.  

Tyto blogy a stránky vytváří určitou komunitu, kdy návštěvníci získávají pocit, že 

našli někoho se stejnými problémy a zájmy. Svěřují se právě zde a mají podporu v tom, 

co dělají. Mají pocit, že někam patří a někdo jim rozumí. Pro mladé dívky, které hledají 

samy sebe, trpí nízkým sebevědomím a mají zmatek samy v sobě, mohou být tyto 

blogy opravdu nebezpečné a velmi škodlivé.  

K těmto blogům a internetovým stránkám se zamítají přístupy nebo je servery 

odstraňují ze svých katalogů, ale bez větších úspěchů.  
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3 Praktická část  

3.1 Charakteristika dotazníkového šetření, stanovení problému, 

formulace hypotéz 

Základním úkolem bylo vymezení pojmové základny, s kterou jsem pracovala v 

rámci dotazníkového šetření. Bylo nezbytné, aby byly užívané pojmy vzhledem k 

jazykovým kompetencím respondentů srozumitelné. Tato praktická část byla značně 

náročná.   

Důležité pro práci s pojmy bylo to, aby každý výraz byl co nejvíce jednoznačně 

definovaný a vyvolal v rámci myšlenkového procesu správnou představu u 

respondenta. Na kvalitě zvládnutí této části záviselo, zda respondenti pochopí 

obsahovou stránku jednotlivých termínů a budou schopni stejně jasně odpovídat, 

především u otevřených otázek.   

Jednotlivé teoretické pojmy se staly základním prvkem analýzy pro sběr dat. 

Upřednostňovány byly především dvě vlastnosti tohoto procesu členění, a to 

systematičnost a záměrnost. Další důležitou vlastnost, kterou jsem se snažila dodržet 

ve svém dotaznikovém šetření, byla teoretická citlivost šetření, jakási schopnost 

rozeznat, co je v údajích podstatné a důležité.  

Dotaznikové šetření bylo sestaveno jako kvantitativní, kdy data získána pomocí 

dotazníků a zapsána v procentuálních hodnotách u otázek uzavřených, tedy těch, na 

které respondenti odpovídali zaškrtnutím již z předepsaných odpovědí.   

U otevřené otázky č. 8 jsem musela vyhodnocovat odpovědi tak, že jsem třídila 

odpovědi, které se svým obsahem nejvíce shodovaly, a tyto pak opět vyhodnotila 

kvantitativně. Přesto jsem si nechala prostor pro kvalitativní komentář této volné 

(otevřené) odpovědi. Jako hlavní metodu zpracování dat jsem použila metodu volného 

hodnocení získaných dat. 

V souladu s provedenou analýzou odborné literatury jsem stanovila tyto 

výzkumné otázky:  

1) Jsou české ženy a dívky ovlivňovány informacemi na internetu, které se 

zabývají otázkou hubnutí?  
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2) Existuje věková hladina, kdy se projevují morfofobické stavy u žen a dívek 

více?  

3) Jsou české ženy a dívky dostatečně informovány o negativních následcích 

mentální anorexie a bulimie?  

Podmíněný výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými jsem nazvala 

hypotézou. Ověření hypotéz jseme provedla metodou hledáním takových základních 

faktů, které by hovořily proti ověřované hypotéze.  

Hypotéza pro zjištění stavu informovanosti českých žen a dívek o nebezpečí 

mentální anorexie a bulimie.  

1H0  České ženy a dívky jsou dostatečně informovány o nebezpečí mentální 

anorexie a bulimie.  

1HA   České ženy a dívky nejsou dostatečně informovány o nebezpečí mentální 

anorexie a bulimie.  

Hypotéza pro zjištění jak jsou české ženy a dívky ovlivňovány informacemi z 

internetu, především blogy ANA a MIA.  

2H0  České ženy a dívky jsou pod negativním vlivem informací z blogu  ANA a 

MIA.  

2HA  České ženy a dívky nejsou pod negativním vlivem informací z blogu  ANA a 

MIA.  

3.1.1  Charakteristika dotazovaného vzorku a sběru dat  

Pro výběr respondentů do svého dotazníkového šetření jsem zvolila náhodný 

výběr. Dotazovaný vzorek populace nikdy nemůže pojmout celou populaci. Abych však 

vyloučila, co nejvíce možnost opakování respondentů zvolila jsem sběr dat přes 

internetové sociální sítě.  Dále jsem oslovila své známé a kamarády, kteří oslovili své 

rodinné příslušníky a pro další vzorek populace jsem oslovila respondenty na 

facebooku, své kolegyně na vyšší odborné škole, kterou studuji. Forma sběru dat 

pomocí facebooku zajišťuje anonymitu, různorodost a náhodnost při sběru dat. 

Celkově bylo zasláno 80 dotazníků, návratnost byla však 52 dotazníků, což činilo 65% 

návratnosti z celkového počtu zaslaných či oslovených respondentů. Skupina 

respondentů byla sestavena pouze z ženské části populace, kdy šlo o české ženy a dívky 

v různých věkových hladinách. Různorodost věkových hladin byla záměrná. Na 
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zpracování dat poněkud náročnější, ale pro ověření otázek zcela nezbytné. Data byla 

zpracována od respondentek, kdy nejmladší z nich bylo 12 let a nejstarší 63 let. Věkový 

průměr respondentek činil 28.09 let. Viz. graf č. 9 věkových hladin s četností daného 

znaku ve výběrové skupině N.  

Díky věkovému rozptylu jsem mohla postihnout názorovou různost, která se 

mění dle získaných životních zkušeností v průběhu sociálního učení a tedy i ovlivnění 

věkem. Nejvíce respondentek bylo ve věkových hladinách 29 let, 16 let, 15 let a 14 let. 

Od 50 let věku se jednalo o ojedinělé skupiny.  

Dotazník pro sběr dat v mé praktické části práce vznikal v několika časových 

obdobích. V první fázi bylo nutné stanovit takové otázky, které by zjišťovaly, co je pro 

práci podstatné. Po krátké pilotáži ve zkoumané problematice jsem dospěla k 

definitivní podobě dotazníku. Tento dotazník má celkem 9 otázek, viz. příloha č. 1. 

První otázka byla přímo zaměřena na spokojenost respondentek se svou 

postavou.  

Druhá otázka se týká osobních informací, které charakterizují míru a hmotnost 

respondentek. Tato informace je zásadní pro typ stavby těla respondentek. Z těchto 

údajů  lze vypočítat Body Mass Index. Hmotnostní spektrum respondentek se 

pohybovalo od 41 kg po 96 kg. Zpracováním dat na aritmetický průměr jsem 

vypočítala, že průměrná respondentka měřila 164 cm a její hmotnost činila  64 kg.  

Třetí otázka byla zaměřena na posouzení vnímání vlasní hmotnosti a tím i 

jistého druhu spokojenosti v oblasti prožívání. Podváhu prožívala pouze jedna 

respondentka a normální hmotnost vmímá 32 respondentek, tedy skoro 62% 

dotázaných. Nadváhu si připouští 34% respondentek a obezitu opět pouze jedna 

respondentka.   

Čtvrtou otázkou jsem oslovila respondentky, zda znají svůj Body Mass Index. 

Potěšující bylo, že 75% respondentek znalo svůj Body Mass Index. Tato otázka byla 

dvojdílná. Odpovědi jsem rozdělila na možnosti ANO a NE.   

Zásadní se mi jevila otázka č. 5, která zněla: Používáš internet k tomu, aby si 

vyhledala různé diety? Odpověď ANO, OBČAS a NE byla překvapivá. Pouze 4 

respondentky – necelých 8%, diety vyhledává cíleně, 13 respondentek pouze občas a 

67% respondentek uvedlo negativní odpověď. 
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V šesté otázce jsem řešila správné stravovací návyky u respondentek. Odpovědi 

sice mohly být zkresleny osobním přístupem ke stravovacímu režimu, ale vzhledem k 

ostatním otázkám a odpovědím je možno předpokládat, že respondentky vědí, co jsou 

vhodné a pravidelné stravovací návyky. Odpověď ANO zvolila jen jedna z 

respondentek, což činilo 2% z dotázaných. SPÍŠE ANO a pravidelnost stravování uvedlo 

31 respondentek, což bylo 60% z dotázaných. SPÍŠE NEPRAVIDELNÉ STRAVOVÁNÍ 

uvedlo 32% respondentek a nepravidelné stravovací návyky přiznalo asi 6% 

respondentek.   

Na zásadní otázku číslo sedm o znalostech blogů  ANA a MIA odpověděly 

pozitivně na osobní znalost pouze dvě respondentky – to je 4% z dotázaných, informaci 

o existenci mělo 15% respondentek, ale blogy nenavštěvují. Absolutní neznalost 

potvrdilo svým NE v odpovědi 81% dotazovaných respondentek. 

Vyhodnocení otevřených odpovědí na otázku č. 8, která zněla: Jaké mohou mít 

podle tebe následky blogy, kde dívky společně hubnou, dávají si různé rady a inspirují 

se fotkami dívek s podváhou? Osmá otázka je jako jediná otevřená a umožňuje, aby 

bez předloženého výběru, respondenti mohli zvolit odpověď na otázku na úrovni 

osobního názoru na existenci blogů, které se zabývají Anou a Miou jako určitého 

životního stylu a sociálního chování. Tato otázka jako jediná se vyhodnocovala 

smíšeným způsobem tak, že její nesporný kvalitativní charakter byl transformován na 

kvantitativní formu prezentace výsledků. Zpracované odpovědi viz. tabulka níže. 

Odpovědi typu: nevím, neznám odpověď, je to jedno, nic to neřeší, bez názoru, jsem 

zahrnula pod odpověď č. 3. Odpověď č. 6 je nespecifikovaná a má negativní vliv. 

Obsahuje odpovědi typu: je to špatné, to se vymstí, negativní vliv bez specifikace, 

způsobí zdravotní problémy, nekontrolovatelně hubnou, zdravotní obtíže, vymstí na 

zdraví.  

Odpověď č. 4 v sobě zahrnuje odpovědi: z toho zblbnou, zblázní se, špatné 

návyky, idealizované normy, nepodložené pocity tloušťky.  

Některé z těchto odpovědí, které neprošli pro ilustraci autentičností a 

gramatickou korekcí, uvádím v příloze č. 2. 
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Otevřené odpovědi na otázku č. 8 

 

Pořadové číslo Operalizovaně  kódovaná odpověď Četnost odpovědí N 

1. Výměna zkušeností 2 

2. 
Fyzické problémy, ztráta menstruace, defekační 

reflexy 
5 

3. Nevím, netuším, je mi jedno 5 

4. Psychické problémy 13 

5. Vyvolává Anu nebo Miu 17 

6. 
Nespecifikovaný negativní vliv a zdravotní 

problémy 
21 

7. Zvýšení motivace k hubnutí 5 

8. Podpora k hubnutí 4 

9. Odradí od hubnutí 1 

10. Návrh zákazu blogu 1 
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3.1.2 Zpracování a popis otázek dotazníkového šetření  

 

Graf č. 1 jsi spokojenost se svojí postavou 

 

Graf č. 1 znázorňuje spokojenost respondentek se svou aktuální postavou. 

Spokojeno je 14% respondentek, spíše spokojených se svou postavou je skoro polovina 

dotázaných žen a dívek, což činí 48%. Spíše nespokojených se svou postavou bylo 38% 

dotázaných. Na otázku odpověděly všechny respondentky. 

Sloupcový graf vizuálně i naměřenými hodnotami vykazuje normální rozdělení 

ve prospěch pozitivního náhedu a prožívání vlastní postavy.  
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Jsi spokojená se svojí postavou  
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Graf č. 2.1 výška respondentek 

 

Otázka č. 2 byla zaměřena na tělesné údaje výšku a hmotnost. Graf č. 2 vizuálně 

zobrazuje rozložení výšky respondentek. Nutno zdůraznit, že poměr výšky a hmotnosti 

se u respondentek neopakoval. Ojedinělé výšky 163 cm a 166 cm, proto ve 

spojnicovém grafu se projevují jako odchylky od normálního rozložení. Pokud by došlo 

ke sdružení jednotlivých výšek a hmotností po dvou centimetrech nebo dvou 

kilogramech, vznikl by spojnicový graf bez náhodných odchylek a opět by bylo patrno 

normální rozdělení daných tělesných znaků v dotazovaném vzorku. 
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Graf č. 2.2 tělesná hnotnost u respondetek 

 

Četnost N shodných s hmotností je vyšší než u shodných tělesných výšek 

respondentek, ale jejich seřazení by při vyšším počtu respondentek a při sdružení 

znaků vždy o dva kilogramy, by vykazovalo opět normální rozdělení. Ojedinělé 

hmotnostní údaje u hodnot 47,48, 50 a 51 kg narušují vzestupnou křivku normálního 

rozdělení.  
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Graf č. 3 o vlastním pojetí váhy 

 

Podváhu si přiznává jedna respondentka a normální hmotnost připouští 61% 

respondentek. Jedná se o velmi optimistické zjištění. Nadváhu prožívá u vlastní postavy 

35% respondentek. Obezitu přiznává jedna respondentka. Vzhledem k anonymitě 

sběru dat nelze určit, o kterou respondentku se jedná. 

 

 

 

Graf č. 4 znalost BMI – Body Mass Index 

 

Koláčový graf č. 4 - znalost vlastního Body Mass Indexu svědčí v hodnotách o 

tom, že 75 % respondentek z mého výzkumu se o svou postavu, hmotnost a následně i 

vizáž intenzivně zajímá. Pouhá čtvrtina respondentek tento údaj o své postavě nezná.
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Graf č. 5 vyhledávání diet přes internet 

 

Sloupcový graf č. 5 nás informuje o tom, že dietu na internetu aktivně 

vyhledávalo 8% respondentek, občas 25% respondentek a o dietu za pomocí 

počítačových informací se nezajímalo 67% dotázaných respondentek. 

 

 

 

Graf č. 6 stravuješ se pravidelně 

 

Koláčový graf č. 6 nás informuje o tom, jak se respondentky stravují. 

Pravidelnost ve stravě přiznává 9% respondentek, možnost SPÍŠE ANO přiznává 52%, 

SPÍŠE NEPRAVIDELNĚ se stravuje 33% respondentek a NEPRAVIDELNĚ s nezájmem o 

pravidelnost se stravuje 6% dotázaných respondentek. 
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Graf č. 7, znalost internetových blogů zakládané za účelem společného 

hubnutí 

Graf č. 7 o znlosti blogů ANA a MIA, které vyhledávají osoby, které chtějí získat 

informace o hubnutí, mentální anorexii a mentální bulimii. Tyto blogy znájí 4% 

z dotázaných respondentek, znalost bez zkušeností s těmito blogy má 15% 

respondentek a naprostou neznalost přiznává 81% respondentek. 

 

 

 

 

Graf č. 8 otevřená otázka 

 

Graf č. 8 otevřená odpověď na názor na dopad blogů ANA a MIA na populaci, 

vykazuje normální rozdělení, kdy sestavením odpovědí dle četnosti, vzniká normální 

rozdělení četnosti výskytu znaků v dané skupině. Vrcholy křivky jsou tři s četností znaků 

13, 17 a 21, kdy 13 odpovědí je, že tyto blogy ANA a MIA umožňují psychické 

problémy, 17 případech, vyvolávají v příčinné souvislosti ANU a MIU. Největší četnost 

měla odpověď, že tyto blogy mají negativní vliv na čitatele a uživatele tohoto blogu. 

Fyzické problémy a zvýšenou motivaci k hubnutí jsem zaznamenala v hodnotě N = 5. 
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hubnutí tzv. pro ANA a MIA blogy? 



 

  41 

Podporu v hubnutí vnímaly 4 respondentky. Zákaz blogu a vnímání blogu jako negativní 

reklamy jsem zaznamenala pouze u N = 1. 

 

 

 

 

Graf č. 9 věkové rozvrstvení respondentek 
 

Graf č. 9 věkové rozvrstvení respondentek ve výzkumné skupině. Věk 
respndentek se pohyboval od 12 let do 63 let. Četnost znaků: (4x) 14; (5x) 15; (4x) 16; 
(2x)19; 12; 13; 20; 16 let; (2x) 21; 58 let; 36; (2x) 40; 39; (2x) 48; 45; 51; (2x) 42; 63; 
(2x)35; 43; 50; (6x) 29; 23; 27; 44; 30; 31; 28; 32; 17; 46 let. Vzávorkách jsou uvedeny 
četnosti výskytu, za závorkou hodnota znaku. Jednotlivé údaje jsou rozděleny 
středníkem. 
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3.1.3    Vyhodnocení dotazníkového šetření a ověření hypotéz 

Ve svém dotazníkovém šetření jsem si stanovila tři otázky, které jsem společně 

s hypotézami ověřovala za pomocí vyhodnocení údajů, které jsem získala 

dotazníkovým šetřením. Na první otázku: Jsou české ženy a dívky ovlivňovány 

informacemi na internetu, které se zabývají otázkou hubnutí? Získala jsem negativní 

odpověď: české ženy a dívky nejsou ovlivňovány informacemi z internetu 

Na druhou otázku: Existuje věková hladina morfofobního stavu u žen a dívek? 

Nezískala jsem jednoznačnou odpověď. Jednak je tato odpověď vázána na konkrétní 

respondentku, jednak je tato odpověď proměnlivá v čase a životní situaci. Dle 

informací získaných z jiných výzkumů uváděných na internetu, se nejvíce tato věková 

hladina pohybuje kolem 18-19 roku života.  

Na třetí otázku: Jsou české ženy a dívky dostatečně informovány o negativních 

následcích mentální anorexie a bulimie? Byla jsem nucena pod váhou odpovědí 

respondentek zvolit odpověď, že české ženy a dívky jsou dostatečně informovány o 

nebezpečnosti následků mentální anorexie a bulimie. 

Vyhodnocení hypotéz: 

Hypotéza pro zjištění stavu informovanosti českých žen a dívek o nebezpečí 

mentální anorexie a bulimie.  

1H0  České ženy a dívky jsou dostatečně informovány o nebezpečí mentální 

anorexie a bulímie.  

Ověřením údajů ve vzájemném vztahu s dotazníkovými otázkami platí 1H0 tedy, 

že české ženy a dívky jsou dostatečně informovány o nebezpečí mentální anorexie a 

bulimie.  

Hypotézu 1HA České ženy a dívky nejsou dostatečně informovány o nebezpečí 

mentální anorexie a bulimie, je nutno zavrhnout. 

Ověření hypotézy č.2 pro zjištění jak jsou české ženy a dívky ovlivňovány 

informacemi z internetu, především blogy ANA a MIA.  

2H0  České ženy a dívky jsou pod negativním vlivem informací z blogu  ANA a 

MiA.  

Na základě získaných informací, které byly převedeny do procentuálního 

vyhodnocení, jsem zjistila, že 81 % žen a dívek z respondentské skupiny výše uvedené 
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blogy vůbec nezná a byla zavrhnuta nulová hypotéza 2H0 a ověřena hypotéza 2HA. 

Platí tedy, že: České ženy a dívky nejsou pod negativním vlivem informací z blogu  ANA 

a MIA.  
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Závěr 

V mé absolventské práci jsem se zaměřila na problematiku mentální anorexie a 

mentální bulimie. V rámci symbolického cíle jsem si stanovila, že se pokusím o 

deskripci projevů mentální anorexie a mentální bulimie a především jejich dopad na 

osobnost jedince trpící touto poruchou. Dále jsem se snažila postihnout stěžejní 

okamžiky a kompetence sociálního pracovníka a jeho možnosti při práci s těmito 

jedinci, průběh a řešení problémů onemocnění v sociální práci. Dále jsem se pokusila o 

komentář v oblasti vlivů internetových blogů, které jsou zakládány za účelem 

společného hubnutí.   

V praktické části jsem se snažila svým výzkumem objasnit dopad těchto 

internetových blogů na české ženy a dívky v rámci respondentské skupiny. 

V dotazníkovém šetření jsem zjišťovala, zda vybraný vzorek respondentů je spokojený 

se svojí postavou a zná možné následky  blogů, které se zakládají za účelem společného 

hubnutí tzv. ANA a MIA blogy. Dotazníkové šetření jsem provedla pomocí dotazníku s 

předem stanoveným výběrem odpovědí, pouze jednu otázku jsem zvolila otevřenou, 

kde se respondentky mohli volně vyjádřit ke zkoumané problematice.  

Smyslem této práce bylo poukázat na vážnost situace a hrozící rizika poruch 

příjmu potravy a poruch stravovacích návyků.  

Ve svém dotazníkovém šetření jsem zjistila, že převážná část českých žen a 

dívek je dostatečně informována o tom, jaké následky mohou mít poruchy příjmu 

potravy v oblasti fyzické, psychické i sociální. Velmi povzbudivá byla skutečnost, že 

nadpoloviční většina respondentek, zainteresovaných do mého dotazníkového šetření 

je spokojena se svou postavou nebo spíše spokojena. Dalším pozitivem je, že české 

ženy a dívky nevyhledávají, mnohdy ani neznají, blogy ANA a MIA, neřídí se dietami z 

internetu a vcelku správně a pravidelně se stravují.  

Zda spokojenost s vlastní postavou je opravdu jejich skutečným prožitkem nebo 

pouze zdáním, nemohu ze svého výzkumu vyvodit.  

Jsem přesvědčena, že cíl své práce jsem splnila a mnou stanovené hypotézy 

ověřila a potvrdila.  
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Summary 

 

Social work with people with eating disorders 

Eating disorders are hot topic in today's society. Anorexia nervosa and bulimia 

nervosa are connected with cultural and social development. Nowadays the emphasis 

is on an average job performance, superficial communication, unrealistic expectations 

and especially on the appearance. The disease does not affect only women and young 

girls, but also men. The causes of eating haven’t been fully understood. It depends on 

the combination of certain factors which influence the onset of this disorder in the 

individual. 

The assignment is focused on solving problems connected to this disorder as 

well as on the impact of Internet blogs that are set up for the purpose of weight loss. 

The influence of Internet blogs is shown in the practical part of the assignment.                        

A questionnaire survey is used with the aim to know that the selected samples of 

respondents know about this fact and are aware of consequences connected to these 

blogs. In the theoretical part of the assignment the symptoms of eating disorders are 

presented, the course and consequences of these disorders. The methods of a social 

worker who work with people affected by eating disorders are also shown.   

 

Key words: 

anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorders, social work
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

1. Jsi spokojená se svojí postavou? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 
 

2. Napiš prosím svoji výšku/váhu: 

 

……………………………………………… 
 

3. Myslíš si, že máš: 

o Podváhu 

o Normální váhu 

o Nadváhu 

o Obezitu 
 

4. Znáš Body Mass Index (index pro posouzení hmotnosti)? 

o Ano 

o Ne 

 

5. Používáš internet k tomu, aby si vyhledala různé diety? 

o Ano 

o Občas 

o Ne 
 

6. Stravuješ se zdravě a pravidelně? 

o Ano 

o Spíše ano – podle času a možností  

o Spíše ne 

o Ne – je mi to jedno 
 

 



 

   

7. Znáš internetové blogy, které se zakládají za účelem společného hubnutí 

tzv. pro ANA a MIA blogy ? 

o Ano – znám, narazila jsem na tyto blogy na internetu 

o Slyšela jsem o nich, ale nemám zkušenost 

o Ne, nemám ponětí, o co se jedná 
 

8. Jaké mohou mít podle tebe následky blogy, kde dívky společně hubnou, 

dávají si různé rady a inspirují se fotkami dívek s podváhou? 

 

........................................................................................................... 

 

9. Napiš prosím svůj věk: 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Příloha č. 2: Otevřené odpovědi respondentek k otázce č.8, bez korekce 

o Mnoho dívek se tak může dostat do fyzických a i psychických potíží. 
o To že bude víc anorektiček. 
o Anorexie 
o nevim 
o Myslím si, že se budou ty holky stresovat a za každou cenu chtít zhubnout - což 

není moc dobrý :) 
o Mohou mít dobré následky. Některé holky si i toho uvědomí, že takhle vypadat 

nechtějí. A začnou třeba s tím něco dělat. 
o Spíše negativní. Dívky, které se zapojují by si mohly vytyčit cíl, aby vypadaly jako 

ty holky s podváhou .. to pak není zdravé. 
o Může to mít negativní vliv, vsugerují si že jsou příliš tlusté a přibude dívek s 

anorexií či bulímií. 
o Špatně!Špatně! Špatně! Obzvlast kdyz je to vetsinou inspirace pro ty uz tak dost 

hubene 
o negativni 
o různé problémy s anorexií nebo bulimií 
o Bud je to odradi,nebou se stanou taky tak hrozne hubenymi. 
o Myslím si, že je to skvělé, jelikož to ostatní povzbudí dál hubnout a nevzdávat to 

:) 
o Myslím, že hrozivé nejen že si zahrávají se životem, ale je to i zátěž na psychiku. 
o anorexie 
o no, myslím, že docela dobrý, vymění si zkušenosti 
o Nebezpečné!!! 
o Nevím, takové blogy nesleduji. 
o můžou být užitečné. jedna druhou podpoří, ale nic se nemá přehánět. anorexie, 

bulimie, ztráta menstruace, psychické poruchy 
o netuším 
o zničení zdraví, v podstatě špatné životní návyky 
o Anorexie, Bulimie 
o anorexie, bulimie 
o nasledky mohou hrozné 
o nevím 
o Nvzájem se podporují. Hubnutí (v případě kde je to potřeba) může být 

úspěšnější. 
o zakázala bych tyto blogy 
o Může to být dobrá motivace, ale na druhou stranu to může i dost deprimovat, 

pokud se dané osobě nedaří a naproti tomu ostatním ano 
- narušení životosprávy - bez odborného dohledu (iluze) - velké ovlivnění skupinou 

- soutěžení (přehnanost) - idealizace normy 
o fatální následky, hubnutí bez rozmyslu, nejedení nebo přejídání se poté 
o Nic moc mě nenapadá, snad jen zdravotní problémy, které jsou ale společné snad 

pro všechny diety, které jsou buď nesmyslné, špatně vedené 
o nebo přehnané, pokud chce někdo hubnout, má to dělat s rozmyslem a hlavně s 

pomocí pohybu a ne diet, a když už, tak si radši zajet do 
o nějakého dietologického centra, kde se dozví od odborníků, co a jak, co ano a co 

ne. Navíc, spousta dívek (i z mého okolí) které jsou 



 

   

o hubené/hubenější než já mají pocit, že jsou tlusté a nikdo jim nevysvětlí, že se 
pletou. Kdyby to byla pravda, co bych pak asi měla dělat já, která 

o to mám nejspíš i částečně geneticky dané? :D Dnešní doba je ale bohužel už 
taková... 

o pozitivní 
o např. že chtějí být ještě hubenější než ta druhá, utvrzují se v tom, že být 

extrémně hubená je to správně apod. 
o zejména u hubených žen hrozné 
o myslím si, že je to nesmyslné, následky mohou být různé.... anorexie, bulimie, 

stres.... 
o Pokud člověk nepoužívá u hubnutí zdravý rozum, nemůže nikdy reálně zhubnout 

a nemůže hubnout zdravě. V současné době, kdy móda diktuje 
o ultraštíhlost a zvlášť mladé dívky tomuto trendu snadno podléhají, jsou tyto 

blogy dle mého názoru nebezpečné, protože nejsou pod dohledem 
o odborníků na výživu. 
o nedostatečná výživa - zdravotní problémy 
o pokud má člověk zdravý rozum, tak žádné, ale pokud se mu do hlavy neustále 

vtloukají hubené modelky atd., pak mohou být následky i hrůzné 
o Zbytečně vedou k tomu, že dívky mají nízké seběvědomí, zbytečně a hlavně 

nezdravě hubnou. 
o Nemyslím si, že zrovna nějaké blogy mohou mít nějaké následky. Tyto věci vidíme 

v TV, čteme v různých časopisech. Fotky nezdravě 
o vypadajících můžeme dnes vidět všude kolem nás. Záleží na jedinci, co si pro sebe 

z toho vezme. 
o samozřejmě jen negativní, nikdy se nemohu měřit v čemkoliv s někým jiným 
o Nesprávné návyky ve stravování, nedostatek vhodných vitamínů a dalších 

potřebných látek, špatný tělesný vývoj, anorexie. 
o anorexie, bulimie, psychické problémy 
o Nemohu moc posoudit, protože blogy neznám. Ale pokud se dívky při hubnutí 

inspirují fotkami dívek s podváhou, tak už to svědčí o tom, že 
o jejich hubnutí asi nebude založené na zdravém hubnutí. Řekla bych tedy, že to 

může vést až k poruchám stravování, narušení metabolismu a dalším zdravotním 
problémům. 

o nezdravé hubnutí, možná i špatné seběvědomí těch, kterým se to nedaří 
o mentální anorexie, bulimie, nízké sebevědomí 
o Fatální! Jsem absolutně proti tomu, takovéto blogy mohou zejména mladistvím 

velmi ublížit. Ale bohužel tyto informace a fotky dnes propagují 
o téměř všechny média - kult hubeďourů :-( 
o zaměření se pouze na svojí váhu, vše se může totiž pouze kolem hubnutí, možné 

následky jako anorexie 
o Že to přeženou a stane se z toho posedlost, nebo dokonce závislost a bude to mít 

psychickou újmu na nich a celém jejich okolí. Můžou se dostat až do takových 
extrémů jako anorexie. 

o Anorexie, bulimie s postupujícím rozvojem poruchy osobnosti 
o "je to na hlavu" 

 

 


