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ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem, které bychom neměli brát na lehkou váhu. 

Tématem, které se může týkat kohokoli z nás. Poruchy příjmu potravy jsou vážnou 

nemocí, která by neměla být opomíjena. To, že jsem si vybrala právě tento námět, je pro 

mě velmi osobní a důležité. Již v prvním ročníku školy jsem přemýšlela o tématu své 

bakalářské práce. Že to bude právě toto téma, ve mně bylo delší dobu. Je to zapříčiněno 

tím, že v blízké rodině máme příbuznou, která je postižena mentální anorexií. Je o dva 

roky mladší než já, takže jsme spolu téměř vyrůstaly a jsme si blízké. Ze zkušenosti vím, že 

je to nemoc, kterou následně trpí celá rodina a blízcí přátelé postiženého. Dlouho mě 

zajímalo, jaké mohou být důvody vzniku poruch příjmu potravy. Doufám, že se dozvím, 

jaké jsou příčiny pro rozběhnutí této záludné nemoci. Chci si utřídit informace a udělat 

vlastní obrázek. Je pro mě také otázkou, jestli existuje nějaká prevence, která by mohla 

být nápomocná. 

Téma anorexie a bulimie je sice mezi veřejností známé, ale zřejmě ne v té správné formě. 

Hodně lidí, a to především staršího věku, si neuvědomuje vážnost tohoto postižení. 

Několikrát jsem zaslechla říkat lidi: ,,Ona si vymýšlí, nechápu, proč nejí. Je to jen její 

rozmar.“ To by se mělo změnit. Lidé by měli vzít tyto poruchy na vědomí. Především 

reklamy a média by měly být nápomocny v osvětě a ne jít přesně v protisměru. Ti mají 

velikou moc a vliv na celou naši společnost. Se stále se zvyšujícím životním tempem 

a nároky na jednotlivce stoupá stres, stoupá i počet nemocných anorexií a bulimií. Není 

ale pravda, že by jedinou příčinou vzniku byly vyhublé modelky a reklama. To je jeden 

z dalších mýtů, kterému věří spousta lidí. Pojďme se tedy podívat na poruchy příjmu 

potravy konkrétněji a s fakty. 

V teoretické části se budeme zaměřovat na vymezení mentální anorexie i mentální 

bulimie. Dále se zmíníme o historii, příčinách vzniku a také možnostech léčby. Podíváme 

se také na důsledky onemocnění a prevenci. Práce pojednává o mentální anorexii 

i o mentální bulimii. Je zaměřena pouze na ženské pohlaví, přestože víme, že tato nemoc 

ohrožuje také chlapce a muže. Obsah teoretické části by měl představovat základní 

přehled poruch příjmu potravy. 
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Následující bakalářská práce obsahuje také praktickou část. V té se chystáme zpracovat 

pět kazuistik dívek, které si prošly mentální anorexií. Doufáme, že v nich půjde nalézt 

důvod vzniku a moment, který jim pomohl se uzdravit. Budou prováděny rozhovory, které 

následně zpracujeme do kazuistik. Touto prací si budu moci urovnat myšlenky 

a domněnky o bulimii a anorexii, které ve mně jsou. Přála bych si, aby se stala příhodnou 

prací, ať už pro mou rodinu, která si ji může přečíst, nebo pro kohokoli dalšího, kterého 

toto téma zajímá. 
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1 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

 

Jídlo je základním prvkem k tomu, abychom přežili. Přesto jsou lidé, kteří trpí poruchou 

příjmu potravy a přímo ohrožují svůj vlastní život. Toto psychické onemocnění řadíme 

mezi poruchy pudů a konkrétně se jedná o poruchu obživného pudu. Pudy a instinkty jsou 

vlastně zakódované biologické mechanismy. Pud má svůj cíl a je spojen s emocemi, při 

uspokojení s kladnými a při neuspokojení s negativními pocity. Obživný pud se týká 

získávání potravy a jejího následného příjmu. Pod poruchu obživného pudu řadíme 

několik chorob. Jednou z nich je sitofobie, která se vyznačuje chorobným strachem z jídla 

a je spojena s bludy pacienta, že je jídlo otrávené nebo že si ho nezaslouží. Další poruchou 

obživného pudu je pojídání nejedlých látek neboli pica. Postižený konzumuje například 

omítku a písek. Přítomna je u chronických schizofreniků nebo lidí s demencí. Jsou i další 

podivné poruchy, kterými jsou koprofagie, kdy člověk pojídá výkaly. Onychofagie je 

okusování nehtů, trichofagie konzumace vlasů. My se v této práci však budeme zabývat 

pouze anorexií a bulimií, které taktéž spadají pod poruchu obživného pudu (Svoboda, 

2006, s. 108 - 109). 

Člověk si vlastně neuvědomuje, že bez dostatku živin, které tělo potřebuje, se neobejde. 

Své tělo vidí stále silné, i když tomu tak není. Dalším problémem je také to, že potřeba 

nasycení souvisí i s uspokojováním dalších potřeb, jako je například reprodukce nebo 

seberealizace. Potrava obsahuje živiny, které podmiňují naše somatické a psychické 

zdraví. Její nedostatek může zapříčinit nejrůznější onemocnění od únavy až po závažné 

stavy. Během našeho života jídlo nabírá odlišné významy. Může být odměnou, únikem 

i způsobem komunikace (Krch, 2005, s. 15). 

Najít hranici mezi normou určitého stravování a patologií je velmi obtížné. Obě choroby 

spojuje touha po dokonalé, ale subjektivní štíhlosti a nadměrná kontrola svého zevnějšku. 

Anorektičkám se to většinou daří, protože se dokáží neuvěřitelně kontrolovat. U bulimie 

je to jiné, tam to pacient nevydrží a přichází na řadu záchvatovité přejídání a následné 

výčitky spojené se zvracením nebo použitím léků. Mentální anorexie i mentální bulimie 

mohou probíhat samostatně nebo se vzájemně přejímat. Pacienti trpící bulimií si často 

v minulosti prošli anorexií (Papežová, 2001). 
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Existují společné projevy mentální anorexie i bulimie, kterých si můžeme všimnout. 

Pacienti se srovnávají s ostatními, kontrolují, co kdo jí. Nastanou u nich změny ve 

stravování, jako je vynechávání bílého pečiva, sladkostí apod. Zkrátka všeho co je podle 

nich nezdravé. To je typičtější pro anorexii, u bulimie se většinou naopak jedná o přejídání 

nejrůznějšími potravinami. V častých případech nastává zvýšená fyzická aktivita a přílišné 

se zaobírání vlastním tělem (Marádová, 2005, s. 11-12). 

 

1.1 CHARAKTERISTIKA A PROJEVY MENTÁLNÍ ANOREXIE 

Anorexia nervosa, zvrácená snaha zhubnout. Jedná se o velmi vážnou poruchu, která je 

těžko léčitelná, její projevy jsou zjevné a bohužel může končit až smrtí. Jde o úmyslné 

snižování váhy a následné udržení podváhy. Anorektičtí pacienti ne že nemají chuť k jídlu, 

jen ho striktně odmítají a vymýšlí k tomu různá odůvodnění. Nejohroženější jsou dívky ve 

věku 14-18 let, ale propuknout může prakticky kdykoliv (Krch, 2010, s. 25). 

 

Mentální anorexii dělíme na dva typy: 

1. Nebulimický (restriktivní) typ. Během nemoci nedochází k opakovaným záchvatům 

přejídání. 

2. Bulimický (purgativní) typ. Během nemoci dochází k opakovaným záchvatům 

přejídání (Krch, 2005, s. 17). 

 

Můžeme pozorovat několik projevů, které nás upozorní, že se jedná o mentální anorexii. 

Změny v chování, jako jsou hlídání příjmu potravy i tekutin, extrémní sportovní nasazení, 

užívání projímadel, diuretik nebo anorektik. Změny v psychice, například tajnůstkaření, 

nesoustředění, nespavost, pocity smutku, deprese, sebepoškozování. A také somatické 

projevy, mezi které patří BMI index 17,5 a méně, úbytek hmotnosti minimálně o 15 % 

oproti standardní hmotnosti pro daný věk a výšku, zimomřivost, hypotenze, bradykardie, 

poruchy paměti, suchá popraskaná kůže, ztenčení a vypadávání vlasů, amenorea 

(Proxová, 2010). 
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Diagnostická kritéria podle MKN-10 (F 50.0) 

a) Tělesná hmotnost je udržována nejméně 15 % pod předpokládanou úrovní nebo 

BMI 17,5 a nižší. Prepubertální pacienti nesplňují během růstu očekávaný 

hmotnostní přírůstek. 

b) Snížení hmotnosti si způsobuje nemocný sám tím, že se vyhýbá jídlům, „po kterých 

se tloustne“, a že užívá jeden nebo několik z následujících prostředků: 

vyprovokované zvracení, užívání laxativ, anorektik a diuretik, nadměrné cvičení. 

c) Přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle jako neodbytná, 

vtíravá obava z dalšího tloustnutí, která vede jedince ke stanovení si velmi nízkého 

hmotnostního prahu. 

d) Rozsáhlá endokrinní porucha, zahrnující hypotalamo-hypofýzo-gonádovou osu, se 

projevuje u žen jako amenorea, u mužů jako ztráta sexuálního zájmu a potence. 

Zřejmou výjimkou je přetrvávání děložního krvácení u anorektických žen, které 

užívají náhradní hormonální léčbu, nejčastěji ve formě antikoncepčních tablet. 

e) Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, jsou projevy puberty opožděny, 

nebo dokonce zastaveny (zastavuje se růst, dívkám se nevyvíjejí prsa a dochází 

u nich k primární amenoree, u hochů zůstávají dětské genitálie). Po uzdravení 

dochází často k normálnímu dokončení puberty, avšak menarche je opožděna 

(Papežová, 2011). 

 

BMI je zkratka pro název body mass index. Jelikož se o něm budeme ještě zmiňovat, je 

nasnadě, abychom si vysvětlili, o co se jedná. Body mass index je světovou zdravotnickou 

organizací (WHO) uznávaný jako odhad naší hmotnosti. Pomocí vzorečku získáme 

výsledek, který si následně zařadíme do tabulky, která nám ukáže, kde se pohybujeme 

(http://www.idealni.cz/bmi-kalkulacka/, cit. 2015-03-15). 

 

    
            

           
 

 

Při výsledku 18,5 a nižším se jedná o podváhu. Druhý bod v tabulce 18,5 – 24,99 určuje 

optimální váhu. Nadváha má rozmezí 25 – 29,99. Dále rozlišujeme obezitu prvního stupně 
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30 – 34,99, obezitu druhého stupně 35 – 39,99 a obezitu třetího stupně při výsledku 

40 a výše (mte.cz). Body mass index neudává přesné údaje u starších lidí, dětí a aktivních 

sportovců. Pro základní představu o stavu těla to ale postačí, přesnější výsledek určuje 

lékař (http://www.vypocet.cz/bmi, cit. 2015-03-15). 

 

1.2 CHARAKTERISTIKA A PROJEVY MENTÁLNÍ BULIMIE 

Nezřízené pojídání potravy nebo také vlčí hlad, takto můžeme označit mentální bulimii. 

Typické jsou opakující se záchvaty přejídání, obrovská touha po jídle, ale zároveň potřeba 

kontroly své hmotnosti. K zajištění nízké váhy i přes velkou konzumaci potravy slouží 

záměrné zvracení, léky a cvičení. Mentální bulimie se častěji projevuje již u dospělých žen 

a u dívek mezi 16.-25. rokem (Papežová, 2003, s. 15). 

 

Mentální bulimii dělíme na dva typy: 

1. Purgativní typ. Během mentální bulimie pacient pravidelně zvrací, zneužívá léky, 

aby zabránil nárůstu hmotnosti. 

2. Nepurgativní typ. Pacient drží přísné diety, hladovky nebo provozuje nadměrné 

fyzické cvičení (Krch, 2005, s. 19). 

 

Základními projevy mentální bulimie jsou častá záchvatovitá přejídání, při kterých je 

pacient schopen zkonzumovat nadměrné množství potravy. Neustále se zabývá jídlem 

a touží po něm. K dalším projevům patři zvracení, nepřiměřená kontrola hmotnosti, 

nadměrné cvičení, používání projímadel, diuretik nebo anorektik (Marádová, 2007, s. 8). 

 

Diagnostická kritéria podle MKN-10 (F 50.2) 

a) Opakující se epizody záchvatovitého přejídání (nejméně dvakrát týdně po dobu 

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

b) Neustálé zabývání se jídlem a silná, neodolatelná touha po jídle. 

c) Snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla jedním nebo více z následujících způsobů: 

vyprovokované zvracení, zneužívání projímadel, střídavá období hladovění, užívání 

léků typu anorektik nebo diuretik; diabetici se mohou snažit vynechávat léčbu 

inzulinem. 
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d) Pocit přílišné tloušťky spojený s neodbytnou obavou z tloustnutí (Papežová, 2011). 

 

1.3 ATYPICKÉ A NESPECIFICKÉ PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Mimo anorexii a bulimii se v současné době mezi poruchu příjmu potravy řadí i další 

kategorie onemocnění. Jsou to taková, která nesplňují diagnostická kritéria anorexie ani 

bulimie. Mezinárodní klasifikace nemocí další poruchy označuje za atypickou mentální 

anorexii, atypickou mentální bulimii a jiné poruchy jídla. Atypická mentální anorexie je 

diagnostikována v případě, že v nemoci chybí jeden nebo více základních příznaků. Jde 

vždy o velký váhový úbytek, ale pacient například netrpí amenoreou nebo strachem 

z tloustnutí. V případě atypické mentální bulimie je to stejné. Jde o klasické příznaky 

bulimie, ale vždy nějaký chybí. Pacient trpí záchvatovitým přejídáním, užívá laxativa, ale 

nedojde k velkému výkyvu hmotnosti (Krch, 2005, s. 21). Podle profesorky Hany Papežové 

můžeme jako pacientky s atypickou mentální anorexii nebo atypickou mentální bulimii 

označit následující. 

1. Ženy, které splňují kritéria pro mentální anorexii, ale vyskytuje se u nich pravidelná 

menstruace. 

2. Ženy, které splňují všechna kritéria pro mentální anorexii, ale i přes velice 

významný váhový úbytek jejich váha stále spadá do normálního rozmezí 

(u premorbidní obezity). 

3. Jedince, kteří splňují všechna kritéria pro mentální bulimii, ale je u nich frekvence 

záchvatů přejídání a neadekvátního kompenzačního chování menší než dvakrát 

týdně po dobu 3 měsíců. 

4. Jedince, kteří po požití malého množství jídla pravidelně používají neadekvátní 

kompenzační mechanismy a mají normální váhu.  

5. Jedince, kteří pravidelně žvýkají a vyplivují velké množství jídla, aniž by ho polykali. 

6. Psychogenní přejídání, opakované epizody přejídání bez užívání kompenzačních 

mechanismů, které jsou charakteristické pro bulimii. (Papežová, 2010, s. 127) 

 

Jako další poruchu příjmu potravy můžeme označit syndrom nočního přejídání. Jak už sám 

název předpovídá, jedná se o záchvatovité přejídání, které člověka přepadá navečer 

a v nočních hodinách. Je spojen s nespavostí a pravděpodobně se stresem. Vyskytuje se 
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u jedinců, kteří se opakovaně a neúspěšně pokoušeli zhubnout. Pacienti často sdělují, že 

absolutně nejsou schopni přestat jíst, jakmile jednou začnou. Uvažuje se i o dalším 

označení určitého typu poruchy příjmu potravy. Mělo by jít o název záchvatovité 

přejídání, které je typické pro obézní jedince (Krch, 2005, s. 21). 

 

1.4 NOVÉ PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Postupem doby se setkáváme se zvláštními stravovacími návyky, které můžeme 

považovat za nezdravé. Není o nich ještě mnoho známo, ale především na internetu 

nalezneme zajímavé informace. Zatím nejsou zařazeny do Mezinárodní klasifikace 

nemocí, ale jedinci jimi trpící se mezi námi vyskytují. Jsou to často lidé, kteří chtějí 

dosáhnout ideálu krásy nebo dodržovat přísný zdravý životní styl. 

 Orthorexie (orthorexia nervosa): je specifická jedincovým perfekcionismem, což je 

obdobné jako u anorexie a bulimie. Pacient je zaměřen na kvalitativní stránku 

potravy oproti kvantitativnímu hlídání jídla u anorexie a bulimie. Jedná se 

o posedlost zdravým jídlem, kterou můžeme označit za patologickou. Cokoliv 

člověk sní, musí mít takové výživové hodnoty, o kterých je přesvědčen, že jsou pro 

něho ideální. K této poruše řadíme také ortodoxní vegany nebo třeba 

makrobiotiky. Je velmi těžké najít hranici normality, kdy chce být člověk jen zdravý 

a kdy už je to nad rámec. Laicky můžeme říci, že porucha to může být v případě, 

kdy stravování věnujeme téměř veškerý čas a v případě porušení svých návyků 

trpíme výčitkami. Mezi ohroženější skupiny ke vzniku orthorexie patří modelky, 

herečky nebo sportovkyně. Pro diagnostiku této nemoci můžeme použít 

Bratmanův test nebo ORTO-15, ty nám díky několika otázkám odhalí případnou 

orthorexii (Martykánová, 2010). 

 Bigorexie: další novou formou poruchy příjmu potravy je bigorexie nebo, jak 

někdo nazývá, Adonisův komplex. Jde o poruchu vnímání vlastního těla, můžeme ji 

také pojmenovat obrácená anorexie. Protože jsou jí postiženi především muži, 

řekneme si k ní jen něco základního. Projevuje se vidinou vlastního těla jako velmi 

drobného a slabého. Pacienti tedy tráví celé dny v posilovnách, užívají nejrůznější 

typy doplňků stravy a steroidy. Můžeme se s tím setkat i u žen, ale v malém 

procentu a většinou se jedná o kulturistky. Dopad na lidské zdraví především kvůli 
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steroidům a stálému cvičení je nevyhnutelný. Je zapotřebí odborné pomoci 

psychologů nebo psychiatrů (Martykánová, 2010). 

 Drunkorexie: tato forma poruchy příjmu potravy postihuje ve větší míře ženy než 

muže. Společným znakem pro ppp je strach z tloustnutí a abnormální kontrola své 

hmotnosti. Čím je ale odlišná, to jest touha po alkoholu. V praxi se jedná o to, že 

člověk se chce napít alkoholu, můžeme říci až opít, ale protože ví, kolik má 

především tvrdý alkohol kalorií, vynechává plnohodnotné jídlo. Navíc alkohol často 

míchá s energetickými nápoji, aby měl dostatek energie. To, jak je známo, je velmi 

nebezpečné a zdraví ohrožující. Dále se podává velikému výdeji energie na 

tanečním parketu, aby mohl spalovat tuky. Velikým nebezpečím je, že pacient pije 

na prázdný žaludek. Alkohol se rychleji vstřebává a má vyšší účinek. Ze statistiky 

v americké populaci vyplývá, že až 30 % dívek ve věku 18–25 let vynechává jídlo, 

aby mohly více pít alkohol. Opět se jedná o poruchu, která se musí řešit, a to 

nejlépe s odborníkem. Postižení při ní pociťují úzkost, dostávají se do depresí 

z nedosáhnutí vysněné postavy. Často nakonec ztrácí sociální vazby, jsou 

podráždění z hladu nebo rychle opilí již na začátku večírku 

(http://www.idealni.cz/clanek/ortorexie-bigorexie-drunkorexie/, cit. 2015-04-02). 
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2 HISTORIE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

 

Dlouhou dobu se nepřijímání potravy nebo naopak přejídání a následné vyzvracení jídla 

nepovažovalo za nemoc. Je zajímavé sledovat, jak se tato záhadná choroba postupně 

dostávala do povědomí lékařů a široké veřejnosti. Zpočátku šlo o různé rituály 

a náboženství. Postupně se z nich stávala choroba. Někdo považuje poruchy příjmu 

potravy za civilizační onemocnění, ale jak se níže můžeme přesvědčit, mají svoji historii 

a vývoj (Růžičková, 2008). Historie projevů poruch příjmu potravy sahá až do starověku. 

Jednou z prvních veřejně známých osobností trpících anorexií byla Alžběta Habsburská-

Wittelsbachová, také přezdívaná Sisi. V současné době máme nespočet žen, které bojují 

s anorexií či bulimií (Fingerová, 2008). 

 

2.1 HISTORIE ANOREXIE: 

Za dnešním označením anorexie bychom mohli dříve hledat takzvaný půst. Přehnaný půst 

hrál roli u silně věřících žen v období pozdního středověku. Tyto ženy říkaly, že žijí jen 

s velmi malým příjmem potravy, a to díky boží pomoci. Později se objevují takzvané 

zázračné panny neboli postící se mladé dívky. Nejčastěji byly v adolescentním věku 

a neodvolávaly se jen na boha. Tvrdily, že nejedí vůbec nebo jen minimálně, a tím se jim 

dostávalo pozornosti od králů, hodnostářů i od široké veřejnosti. Lidé ovšem vyžadovali 

vysvětlení od lékařů, zdali se jedná o podvod či zázrak. Nejprve se domnívali, že jde o něco 

nadpřirozeného a používali označení anorexia mirabilis. V průběhu devatenáctého století 

začali lékaři nahlížet na odmítání jídla jako na chorobu. Také veřejnost vnímala postící se 

panny spíše jako hysterické osobnosti, které se snaží na sebe strhnout pozornost (Krch, 

2005, s. 27-28). 

Pojem anorexie se objevuje již v antických dobách. Galén používal tento termín pro 

vyjádření nechuti nebo odporu k jídlu. Anorexie byla spojována pouze s tělem 

a poruchami žaludku, a to až do počátku 19. století. V 17. století se objevuje jeden 

z možných případů mentální anorexie. Britský lékař Richard Morton léčil dospívající dívku, 

která měla problémy s jídlem, trpěla vyhublostí, hypotermií a mdloby. Jako její lékař 

nenalezl žádnou fyzickou příčinu. Snažil se pomoci léky, ale dívka je odmítala a nakonec 
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zemřela. Morton je známý jako první, který pořídil portrét dívky s mentální anorexií, 

a tenkrát ji označil jako „nervové opotřebení“. Je zvláštní, že tento případ naznačující 

mentální anorexii neodstartoval dřívější bádání v této chorobě po další dvě století (Krch, 

2005, s. 28-30). 

Ve druhé polovině devatenáctého století popsal lékař ústavu pro duševně choré 

v Kentucky William Stout Chipley takzvanou sitiománii neboli chorobné nechutenství. 

Vedle toho si všiml ještě dalšího typu odmítání jídla. Jednalo se o mladé dospívající dívky, 

které pocházely z vyšších společenských kruhů a chtěly na sebe upozornit. Jednu dívku se 

snažil léčit a odradit od představy, že čím méně toho sní, tím bude obdivuhodnější. 

Nepodařilo se mu to a dívka zemřela (Krch, 2005, s. 29-30). 

Ve Francii lékař Louis-Viktor Marcé otiskl v roce 1860 článek o pubertálních dívkách, které 

měly nechuť k jídlu. Všechny pokusy změnit jim jídelní režim se setkaly s neúspěchem. 

V článku nechyběly ani anamnézy, které poukazují, že jde o případy mentální anorexie. 

U obou lékařů nedošlo po zveřejnění článků k žádné velké odezvě. Po více jak deseti 

letech došlo konečně k tomu, že se anorexie stala zvláštní klinickou kategorií. 

O autorství jednoznačného popisu mentální anorexie se dělí lékař Ernest–Charles Lesegue 

a lékař Sir William Withey Gull. Oba tvrdili, že jde o psychogenní poruchu, která postihuje 

zejména mladé dívky a ženy. Jako znaky této choroby popsali váhový úbytek, zácpu, 

neklid a amenoreu (Krch, 2005, s. 30-31). 

Další rozvoj a poznatky o této nemoci šly kupředu jen pozvolna. V roce 1914 hamburský 

patolog Morris Simmonds zjistil, že někteří vyhublí pacienti mají lézi v podvěsku 

mozkovém a spojil anorexii se „Simmondsovou chorobou“. Až za dalších dvacet let se tato 

chybná hypotéza vyvrátila. Dnes se ke znakům mentální anorexie, které uváděli Ernest–

Charles Lesegue a Sir William Withey Gull, přidává ještě snaha o maximální štíhlost 

a narušení vnímání svého těla (Krch, 2005, s. 31). 

 

2.2 HISTORIE BULIMIE 

Historie přejídání a následného zvrácení potravy je také velmi stará. Jak bychom i mohli 

předpokládat, přijímání velkého množství jídla bylo typické zejména pro vyšší společnost. 

Stejně jako pojem anorexie má i význam slova bulimie svůj vývoj. Máme zde několik 

výkladů. Řecký filozof Plútarchos považoval pojem bolimos za démona, který označoval 
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velký hlad. Filozofové pozdější doby se ale domnívali, že termín pochází z řeckých slov 

bous, což znamená vůl, a limos, které znamená hlad a má význam velikého hladu, při 

kterém by člověk snědl celého vola. Dále se pojmem bulimie daly vyjádřit mdloby 

způsobené hladem. Odlišné významy pojmu bulimie přetrvávaly až na začátek moderní 

doby. V osmnáctém století se rozlišovalo až sedm druhů bulimie. Například bulimia 

heullonum (nadměrný hlad) nebo bulimia emetica (přejídání a zvracení). I když se stále 

více braly v potaz také emocionální projevy této nemoci, všechny formy bulimie byly 

spojovány se špatným zažíváním. Na počátku sedmdesátých let se začaly množit stejné 

symptomy u žen, které se přejídaly a udržovaly si svou stálou hmotnost díky zvracení 

nebo projímadlům. Vznikly tedy různé typy pojmenování této poruchy, jako je syndrom 

štíhlost-tloušťka, syndrom přejídání a pročišťování nebo syndrom dietního chaosu. Termín 

bulimia nervosa neboli mentální bulimie poprvé použil britský psychiatr Gerald Russell, 

a to v roce 1979. Tento pojem popsal jako neovladatelné nutkání k přejídání spojené se 

strachem ze ztloustnutí, kterému ženy s normální hmotností předcházejí vyvolávaným 

zvracením nebo použitím pročišťujících preparátů, případně obojím. Avšak dodnes trvají 

spory o to, jestli je mentální bulimie samostatnou klinickou diagnózou  

(Krch, 2005, s. 31-33). 
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3 PŘÍČINY VZNIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

 

Existuje mnoho různých teorií, které se snaží vysvětlit, proč vůbec poruchy příjmu potravy 

vznikají. V podstatě se dá říci, že za to může několik faktorů. Můžou být sociální, kulturní, 

biologické, rodinné i genetické nebo třeba osobnostní. U vzniku mentální anorexie je 

téměř vždy přítomno více neblahých působení najednou. Začíná to dietou, která je 

většinou vyvolána nespokojeností s vlastní postavou. Vliv zde může mít také rodina. 

Například matka nebo sestra drží dietu, jídlo je často probíráno. Podstatné také může být 

nízké sebevědomí, zájmy a sport kde je nutná nízká hmotnost. Odborníci se shodují, že 

není jedna konkrétní příčina vzniku poruch příjmu potravy, která kdyby byla odstraněna, 

došlo by k vyléčení. Nebezpečné je určitě držení diet. Víme, že ji někdy držely tři čtvrtiny 

žen. Studie prokazují, že redukční diety zvyšují riziko vzniku bulimie i anorexie až osmkrát. 

Sami o sobě jsou redukční diety jedním z faktorů, které se vyskytují skoro ve všech 

případech poruch příjmu potravy. Hranice mezi zdravím stravováním s vyhýbáním se 

některým potravinám a patologickým odmítáním jídla je velmi křehká. Dospívající dívky 

často nevědí, jaká je jejich správná hmotnost (Marádová, 2007, s. 15-17). 

Téměř všichni autoři se shodují, že se jedná o souhru více faktorů. Veliký vliv má i 

osobnost pacienta. V současné době se uvádí termín, do kterého spadá více rizikových 

faktorů pro vznik poruch příjmu potravy. Nazýváme ho biopsychosociálním konceptem a 

v poslední době se stává obecně přijímaným standardem. Je to souhrn všeho, co nás 

může ovlivnit. Od naší psychiky přes biologické faktory až po ty sociální nebo kulturní 

(Krch, 2005, s. 57). 

 

3.1 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ FAKTORY 

Někteří autoři tvrdí, že za vznikem poruch příjmu potravy stojí rychle se měnící kultura, 

která preferuje štíhlost. Tyto názory podporuje to, že stále vzrůstá počet nemocných 

v zemích západního světa. Také v zemích, jako je Japonsko nebo Izrael, které se po druhé 

světové válce snažily přivyknout západnímu životnímu stylu, se zvyšuje nárůst poruch 

příjmu potravy. Globálně jsou ženy v dnešní době více nespokojené se svou postavou. 



  3 PŘÍČINY VZNIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

  17 

H. Bruch byla přesvědčená, že ideál krásy neurčitě ovlivňuje právě potencionální nemocné 

v adolescentním věku, kdy jsou zranitelní. Ve štíhlosti nachází krásu i obdiv. H. Bruch 

označuje módní průmysl a média odpovědné za představu fyzické krásy. Za to, že člověk 

je přitažlivý, když je štíhlý (Krch, 2005, s. 58-61). 

Méně než pět procent amerických žen ve věku 20-30 let má předpoklady být stejně štíhlí 

jako průměrná Miss America mezi léty 1970-1978. Pro většinu žen je prezentovaná 

štíhlost nedosažitelná, případně zdraví ohrožující. V dnešním společenském klimatu je i 

mírná nadváha vnímána negativně. Mentální anorexie i mentální bulimie jsou považovány 

za kulturně podmíněné syndromy (Krch, 2005, s. 58). 

Jedním z dalších důvodů vzniku ppp může být vlastní sociální status pacientek a to, jak se 

cítí ve společnosti. Dívky mohou vykazovat nízkou sebeúctu, stud, cítí se poníženě. Tyto 

domněnky často sdělují postižení jedinci ppp. Také to, že každý člověk se srovnává 

s ostatními, může dopomoci ke vzniku anorexie či bulimie. Pokud se srovnáme s někým 

a vyjdeme z toho podle nás lépe, přichází dobrá nálada a roste sebedůvěra. Naopak když 

se vidíme horší v porovnání s někým jiným, a to již poněkolikáté, může dojít k depresím 

a snížení sebeúcty (Novák, 2010, s. 28-31). Z celosvětového průzkumu společnosti Dove 

vyplynulo, že pouhá 4 % žen si o sobě myslí, že jsou krásné. Celých 59 % žen se cítí být pod 

tlakem, aby vypadaly krásně (http://www.dove.cz/cs/Tipy-a-rady/Clanky-rady/pruzkum-

dove-pouha-4-procenta-zen-na-svete-se-povazuji-za-krasne.aspx, cit. 2015-03-06). 

 

3.2 BIOLOGICKÉ FAKTORY 

V této práci se zaměřujeme pouze na ženské pohlaví, to samo o sobě s sebou nese o 10 % 

vyšší riziko vzniku poruch příjmu potravy. S tím, jak ženy přibývají na hmotnosti, zvyšuje 

se i jejich nespokojenost s postavou. Nejrizikovějším obdobím pro vznik poruch příjmu 

potravy je dospívání a adolescence. Zajímavou větou je: „Zatímco fyzické dospívání pro 

chlapce znamená, že se přibližují maskulinnímu ideálu krásy, který představuje dobře 

vyvinuté, svalnaté tělo, pro dívku znamená dospívání vývoj směrem od toho, co je 

v současně době považováno za krásné.“ Hmotnost nejvíce vzroste u dívek mezi osmým a 

šestnáctým rokem. Je to náročné období z více směrů. Dívky prochází pubertou, která 

s sebou nese změny nálad, nástup menstruace i snahu o autonomii. Začínají se více 

zajímat o to, co si o nich ostatní myslí. Zvyšuje se sebeuvědomování a citlivost na sociální 
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život. Často dochází k poklesu sebevědomí a zvýšené kritice k vlastní osobě, stojí za tím 

porovnávání se s ostatními a soupeření. To může dívky dohnat k držení diet, přemíře 

cvičení a případnému rozjetí poruch příjmu potravy (Krch, 2005, s. 61-64). 

 

3.3 ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI 

Jedním ze spouštěcích faktorů může být nějaká náročná situace v životě jedince. Může se 

jednat o rodinné problémy, nemoci, sociální neshody nebo sexuální zneužívání. Několik 

autorů zmiňuje, že jejich pacienti si dokáží vzpomenout na nějakou stresující situaci, která 

předcházela jejich nemoci, nebo si uvědomit stav, kdy se cítili tlustí. Je ale k zamyšlení, do 

jaké míry jsou tyto informace objektivní. Ukazují, jakým způsobem nahlíží pacient na daný 

problém. Navíc je sledován retrospektivně. Víme ale, že nebezpečné mohou být zejména 

poznámky typu: ,,ty jsi tlustá nebo to ses nám ale zakulatila“, které mohu vést k rozvoji 

ppp. Na to by měli dbát především vedoucí tanečních a sportovních kroužků, ale také 

rodiče. Menší děti jsou v tomto ohledu bezprostřední a pubescenti někdy rádi provokují 

své neoblíbené spolužáky nebo vrstevníky, což může být nebezpečné (Krch, 2005, s. 61-

65). 

Každého laika, ale i psychologa nebo psychiatra napadne, že se muselo něco stát, když ta 

dívka nejí. Podle výzkumu víme, že ppp opravdu může odstartovat nějaká náročná životní 

situace. Studie zabývající se tím zkoumaly dvě dívky stejného věku i sociální role. Jedna 

byla postižena ppp a druhá zdravá. Obě vypovídaly o svých náročných událostech, které 

se staly ve stejnou dobu. Onemocnění tedy nespočívá v jedné situaci, ale v opakovaných 

traumatech. Tyto rozdíly neplatí, pokud srovnáváme pacienty s ppp a jinými 

psychiatrickými diagnózami. Rozhodující je nejen to, o jakou situaci se v pacientově 

případě jednalo, ale také jak konkrétně on na ni nahlíží (Papežová, 2010, s. 40). 

 

3.4 GENETICKÉ RIZIKO A RODINNÉ FAKTORY 

Můžeme se domnívat, že jisté genetické riziko pro vznik ppp skutečně existuje. Jsou 

rodiny, ve kterých poruchami trpí sestry, matka a poté dcera nebo jejich babička. 

Řekněme, že jsou určité dispozice z matčiny či otcovy strany. Je dána tělesná stavba a také 

jídelní preference (Papežová, 2000, s. 15). 
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Jsou studie, které poukazují na padesáti procentní šanci vzniku anorexie, pokud se jedná 

o jednovaječné dvojče. Deset procent se uvádí u dvojvaječných dvojčat nebo 

u sourozenců. Velkou roli může hrát matka anorektička nebo bulimička. Od ní si dítě může 

přejímat jídelní návyky a vyhýbání se některým potravinám    

(http://www.dama.cz/zdravi/z-deniku-bulimicky-uvodni-slovo-odborniku-3120, cit. 2015-

03-06). 

Rodiny s nemocným dítětem mají často pocit viny a hledají důvody vzniku ppp u sebe. To 

je v případě již propuknuté nemoci zbytečné. Důležité je zaměřit se na léčbu a řešení 

problému. Odborníci se domnívají, že vliv rodiny na vznik ppp určitě existuje. Zatím 

nebylo nalezeno nic prokazatelného. Můžeme ale sledovat častější výskyt ppp v rodinách, 

kde došlo k sexuálnímu zneužívání pacienta, vyskytoval se zde alkoholismus nebo chyběla 

rodičovská péče. U rodin, kde dítě trpí touto poruchou, se může vyskytovat žárlivost vůči 

sourozenci, důraz na výkon dítěte a na pracovní morálku. Ale ne vždy se v rodině musí 

vyskytovat některý z výše uvedených problémů, což nás jen utvrzuje v tom, že pro vznik 

ppp se musí spojit více faktorů (Novák 2010, s. 24). Stále se poukazuje na to, že vliv na 

rozvoj ppp, a to zejména na mentální anorexii, mají konkrétní problémy. Jde například 

o neadekvátní tlak vyvolaný na dítě bez respektování jeho nadání. Také rozhovory vedené 

o sexu dříve, nežli je na to dítě připravené, nebo popostrkování k více ženskému chování 

mohou být škodlivé (Papežová, 2010, s. 41). 

V autobiografické knize Já jsem hlad, vypovídá žena, která onemocněla mentální anorexií. 

Spustila se jí až po narození dětí a vždy při náročné životní situaci se opět objeví. Dokáže ji 

pojmenovat a ví o ní. Sama je přesvědčená, že jistý podíl na rozvoji mentální anorexie 

měla její matka. Ta ji od mala stále kritizovala, předsouvala sestřiny přednosti a dělala z ní 

méně schopnou. Díky mentální anorexii Petra sebe samu přesvědčila, že není tak 

neschopná a že co chce, to také dokáže. Vliv rodiny může být skutečně jedním ze silných 

faktorů pro vznik ppp (Dvořáková, 2009). 

 

3.5 EMOCIONÁLNÍ FAKTORY 

Zřejmě není pravděpodobné, že by negativní emoce vedly ke vzniku ppp. Špatná nálada, 

negativní naladění jsou někdy předchůdci těsně odstartované nemoci. Ideál ženské krásy 

a štíhlosti jsou velmi často spojovány se zlostí, depresí a tělesnou nespokojeností, tedy 
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s negativním laděním. Je to jeden z faktorů, který by nás měl upozornit, že něco 

s dotyčným není v pořádku (Novák, 2010, s. 18). Velmi často je mentální anorexie 

i bulimie doprovázena depresemi a úzkostmi. Zde se autoři liší dvěma názory. Cantwell se 

domnívá, že ppp jsou variantou primární depresivní poruchy. Přispívá k tomu i fakt, že ani 

nebezpečí smrti při vážném stádiu anorexie nevede pacienty k narušení strachu z tloušťky. 

V takovémto případě na to někdo může nahlížet jako na sebevražedné chování (Krch, 

2005, s. 69-70). Jiní lékaři zase tvrdí, že deprese je důsledkem postupující nemoci, kdy 

pacientovi chybí základní živiny (Claude Pierre, 2001, s. 38).  

Ženy s mentální anorexií nejčastěji trpí obsedantně-kompulzivní poruchou a separační 

úzkostí. Pacientky s mentální bulimií nejčastěji sociální úzkostí. Stice říká, že negativní 

emocionalita je rizikovým faktorem pro problémy s jídlem, záchvatovitým přejídáním i 

nespokojeností s vlastním tělem. Dále také to, že zvracení může sloužit jako úleva od 

nepříjemných pocitů a na pacienta působí očistným způsobem. McCarty tvrdí, že se lidé 

záchvatovitě přejídají, aby se zbavili nepříjemných pocitů (Papežová, 2010, s. 39-40). 

 

3.6 OSOBNOSTNÍ FAKTORY 

Strober a další autoři soudí, že skutečná podstata vzniku ppp je v určitých osobnostních 

rysech jedince. Typická dívka s anorexií nebo bulimií je zaměřená na úspěch, rodičovské 

hodnoty, není spontánní a nerada riskuje. Chybí jí nezávislá vůle a asertivita. Je velmi 

těžké tento názor posoudit. Každý je jiný a má své vlastní znaky, ale určitě je mezi 

některými spojitost (Krch, 2005, s. 71-72). 

Podle doktorky Hany Papežové existují osobnostní rysy, které jsou rizikové. Patří mezi ně: 

 Perfekcionizmus - kdy se dívky snaží být dokonalé a zamaskovat nízké sebevědomí. 

 Zranitelnost - při které dívka nevěří sama v sebe a chce se zalíbit ostatním. 

 Nestálost - osoba, která je v jistých směrech roztěkaná a najednou získá nad něčím 

kontrolu. 

 Puritánství a asketizmus - které může působit očistným způsobem. 

 Sebetrestání - dívky se mohou trestat za to, že mají nějaký problém a neumí ho 

vyřešit (Papežová, 2000, s. 15). 

Zajímavou propojeností je mentální anorexie s obsedantně-kompulzivní poruchou. 

Obsedantně-kompulzivní porucha spočívá v nutkavých myšlenkách – obsese, které 
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vyvolají vnitřní tíseň a pacient je tlumí nutkavým jednáním – kompulze. Může se jednat 

o stálé zamykání dveří, neustálé mytí rukou nebo rituály, které je dotyčný nucen 

dodržovat (Orel, 2012, s. 144). Tyto dvě poruchy mají u pacientů společné vlastnosti, a to 

nízké sebehodnocení a přemíru kontroly sebe sama. Uvádí se, že 27–81 % anorektických 

dívek trpí zároveň obsedantně-kompulzivní poruchou (Papežová, 2010, s. 132). 

O propojení těchto dvou poruch vypovídá kniha Alice v zrcadle, která vypráví 

autobiografický příběh o dívce s mentální anorexií a zároveň obsedantně-kompulzivní 

poruchou. Je to její a zároveň matčina výpověď ze života. Dlouhou dobu, než malá Alice 

přestala jíst a vykazovala známky anorexie, se u ní vyskytovaly rituály, které musela 

dodržovat. Vždy šlápnout na stejný schod, kopnout do skříňky v kuchyni a podobně. Po 

návštěvě lékaře to na nějaký čas ustalo. Zanedlouho se rituály objevily znovu, ale 

v doprovodu vznikající mentální anorexie. Šlo především o poskakování za každým 

běžným úkonem a drhnutí rukou do krve. Nepřijímání potravy a dodržování jistých úkonů 

byli pro Alici nutností. Z praxe víme, že se u některých dívek trpících mentální anorexií 

skutečně vyskytují podivné rituály. Vše musí být naprosto čisté, stálé umývání rukou a věci 

přesně na svých místech (Kingsley, 2006). 
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4 PŘEHLED LÉČBY PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

 

V současné době máme několik způsobů léčby poruch příjmu potravy. Posledních deset 

let bylo velmi přínosných z hlediska rozšíření především psychoterapeutických přístupů. 

Každý pacient vyžaduje odlišný přístup léčení. Ať už podle vlastního uvážení, co mu lépe 

vyhovuje, nebo samozřejmě podle doporučení lékaře, které by mělo být rozhodující. 

Ošetřující lékař musí správně vyhodnotit pacientův stav a podle toho zvolit léčbu. Je zde 

rozhodující aktuální psychický, ale také fyzický stav. Dále je důležité, zda je pacientka 

dospělá nebo žije s rodinou a jakým způsobem reaguje na současnou léčbu. Klíčové ale je, 

jestli se pacient opravdu chce vyléčit a je ochoten spolupracovat. Standardní je, že si 

pacient nepřizná svou nemoc, odmítá tedy spolupracovat, odmítá léčbu samotnou. Pokud 

není dostatečně motivován, je obtížné navázat správný kontakt mezi terapeutem 

a klientem. Především mentální anorexie se považuje za odolnou vůči léčbě. Tím se více 

prohlubuje frustrace rodiny a blízkých lidí kolem nemocného (Krch, 2005, s. 123). Známe 

mnoho způsobů léčby, existuje také velmi zajímavý alternativní léčebný způsob poruch 

příjmu potravy. Ke zlepšení stavu a uvolnění mysli, aby se stále nezabývala jídlem, může 

pomoci jóga. Samy pacientky často vyhledávají alternativní metody. Při cvičení jógy 

dochází k vypnutí mysli skrze tělo. Údajně dochází také ke změně chuti k jílu a vnímání 

vlastního těla (Papežová, 2010, s. 155). Další součástí léčby by měla být podpora rodiny. 

Pokud chce skutečně pacientovi pomoci, měli by se všichni její členové zamyslet nad její 

funkčností a systémem. Měli by odhalit slabá místa, která se mohou týkat například 

špatné komunikace, nevyslovených věcí a dalších potíží (Hall, Cohn, 2003, s. 96). 

Často se stává, že pacienti s poruchou příjmu potravy se dostanou k lékaři zabývajícím se 

výživou. Stává se tak většinou na popud rodiny a přátel kvůli velikému úbytku hmotnosti. 

Lékař zpravidla poruchu rozpozná a může doporučit další léčbu, někdy jsou pacientky tak 

přesvědčivé, že lékař věří v organickou příčinu nízké hmotnosti a začne postup vyšetření. 

Nutriční terapie by měla být podporou v boji s ppp. Nemůžeme ji však považovat za 

plnohodnotnou psychoterapeutickou intervenci. V praxi se bohužel stává, že si lékař 

nutriční specialista myslí, že situaci vyřeší bez pomoci psychologů a psychiatrů. Rozhodně 

může být nutriční terapie nápomocna. Jejím ideálem by mělo být stabilizování hmotnosti 

pacienta tak, aby odpovídala jeho výšce a věku (Papežová, 2010, s. 179-183). 
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,,Jídlo je natolik stěžejním tématem, dokonce více než sexualita, agrese nebo učení, že je 

šokující zjišťovat přehlížení této problematiky v hlubinné psychologii.“ 

 

                                                                                                             James Hillman 

 

4.1 HOSPITALIZACE 

Tento způsob léčby se nasazuje při skutečném ohrožení pacienta na životě. V případě, že 

je váha velmi nízká a BMI je nižší než 16. Také když hrozí sebepoškozování, těžká deprese 

nebo je prokazatelné, že pacient dostává záchvaty přejídání a zvracení několikrát denně. 

Existuje ještě jeden případ, při kterém je na místě hospitalizace, a to když pacient 

dlouhodobě nereaguje na psychologickou léčbu. Pacient tráví na příslušném oddělení celý 

čas, je hlídán jeho jídelní režim, přičemž v krajních případech musí být vyživován pomocí 

sondy do žaludku. Během hospitalizace se pacient účastní další psychologické léčby. 

Jak uvádí Kaplan a Holmsted, pro většinu nemocných je přijatelnější a výhodnější takzvaný 

denní stacionář. Zde je také kladen důraz na jídelní režim i intenzivní terapii. Pacient ale 

tráví noci doma a nemusí se vzdát všech svých kontaktů a zálib mimo nemocnici. Je to 

také vhodný přestup mezi hospitalizací a ambulantní péčí (Krch, 2005, s. 125-126). 

 

4.2 AMBULANTNÍ PÉČE 

Vyskytují se pacienti, kteří se dlouhou dobu potýkají poruchou příjmu potravy a nedaří se 

jim pomoci žádnou léčbou. Dospějí do fáze, kdy souhlasí s tím, že další psychoterapie by 

měla velmi malou šanci na uzdravení. Proto zvolí tento způsob péče, která se vyznačuje 

pravidelným docházením na konzultace s lékařským dohledem, a to individuálně nebo 

skupinově. Tento způsob pomoci nemá za úkol překonání nemoci, ale udržování pacienta 

v somatickém i psychickém klidu (Krch, 2005, s. 126). 

Psycholog v ambulantní péči provádí s pacienty psychologická vyšetření, hlídá aktuální 

stav, navrhuje další možnosti léčby. Dále je postiženým lidem ppp doporučena pravidelná 

návštěva praktického lékaře nebo internisty, který musí být o zdravotním stavu 

informován. Pacientkám je doporučen adekvátní jídelní režim, o kterém by si měly vést 
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záznamy. Jsou jim předány informace a kontakty na různé specializované kluby, které se 

zabývají léčbou ppp, a také weby s užitečnými zprávami (Papežová, 2010, s. 298). 

 

4.3 SVÉPOMOC 

Program svépomoci je vhodný pro takové pacienty, kteří se zatím nedostali do závažnější 

fáze nemoci. Mají relativně mírné příznaky a chorobu podchytili včas. Je prokázána 

účinnost této pomoci, ale jen u některých druhů pacientů. Jde o skupinu vedenou 

odborníky, kteří vytváří podporu pro nemocné, případně i jejich rodiny. Jedná se 

o důležitou součást primární i sekundární prevence (Krch, 2005, s. 126-127). Jejich 

účinnost není jednoznačně prokázána a je závislá především na kvalitě supervize. Zatím se 

neví, zdali je příhodnější skupina s odborným vedením nebo bez něj. Stejně tak na které 

věkové skupiny má největší vliv (Papežová, 2010, s. 294). Jednou z organizací pořádající 

svépomocnou skupinu je Anabell. Každý měsíc pořádá v Brně a Ostravě semináře pro 

blízké a rodiny lidí, kteří trpí anorexií nebo bulimií. Je tam vždy přítomna psycholožka 

a další lidé s podobnými osudy. Je to pomoc v případě, že rodina už si neví rady, postrádá 

sílu a chce si s někým promluvit nebo získat informace  

(http://www.anabell.cz/cz/nabizime/svepomocna-skupina, cit. 2015-03-07). 

 

4.4 RODINNÁ TERAPIE 

Tato forma léčby je první volbou v případě, že se jedná o mladé pacienty nebo pacienty 

žijící se svou rodinou. Pokud je pacient z rodiny, ve které se vyskytovaly problémy, je 

rodinná terapie také vhodným doplňkem k terapii individuální, i když se jedná o starší 

pacienty. Rodinná terapie může lékařům poskytnout cenné informace a pomoci jim 

v pochopení konkrétního problému u pacienta. Někteří terapeuti jsou přesvědčeni, že 

určité typy poruch příjmu potravy mohou pramenit z dysfunkčního rodinného prostředí. 

V neposlední řadě je rodinná terapie přínosná pro rodinu samotnou. Sdílí s pacientem 

jeden domov a často neví, jak s ním zacházet. Díky této terapii mohou rodiny podpořit 

léčbu svého dítěte (Krch, 2005, s. 127). 

U pacientek s mentální anorexií v adolescentním věku je rodinná terapie většinou účinná. 

V systematické rodinné terapii, což je u nás nejrozšířenější soustava přístupů, existuje 
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několik způsobů provádění terapie. Chvála a Trapková používají nástin rodiny jako sociální 

dělohy s respektem cyklu rodiny. Dalším je například systematicko-narativní přístup, jehož 

reprezentanty jsou Gjuričová a Kubička, ti kladou důraz na klientův příběh a jeho zvolená 

slova k popisu. Rieger a Vyhnálková používají takzvaný ostrov rodiny, při kterém se 

využívá znázornění utřídění rodiny v prostoru. Každý z přístupů má svá pravidla a speciální 

výcvik psychoterapeutů (Papežová, 2010, s. 351). 

 

4.5 KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 

Kognitivně-behaviorální terapie je považována za funkční léčebnou metodu mentální 

anorexie a především mentální bulimie. Každé onemocnění má svůj způsob léčby. 

U mentální bulimie jsou stěžejní tyto body: 

1. Vedení záznamů o jídle, přejídání, pročišťování a myšlenkách, které to doprovázejí. 

2. Pravidelné vážení. 

3. Schéma jídelního chování (plánování jídla, zavedení potravin, kterým se pacientka 

vyhýbala). 

4. Kognitivní restrukturace s cílem změnit navyklé chyby v myšlení. 

5. Zavedení prevence relapsu. 

Terapeut podporuje pacienta v jeho nových jídelních návycích a snaží se vysvětlit, že 

přibere jen málo a dostane se na váhu, která je zdravá. Výsledky u pacientek s mentální 

bulimií jsou zde dobré, ale zatím není prokázaná dlouhodobá účinnost. 

Při mentální anorexii je léčba náročnější a dlouhodobější. Je nutný úzký a důvěryhodný 

vztah mezi pacientem a terapeutem. Terapeut musí pacienta přesvědčit o tom, že přibrat 

je správné, a změnit tak jeho ideál vyhublého těla, což je velmi náročné (Krch, 2005, s. 

128-129). 

 

4.6 INTERPERSONÁLNÍ TERAPIE 

Původně byla tato terapie využívaná k léčbě krátkodobé deprese. Dnes je používaná 

v terapii poruch příjmu potravy a má dobré výsledky spíše u mentální bulimie nežli 

u mentální anorexie. Skládá se ze tří hlavních fází. První slouží k identifikaci 

interpersonálních problémů, které pacienta dovedly k potížím s jídlem. V druhé fázi 
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dochází k takzvané terapeutické smlouvě o práci na odkrytých problémech. V poslední 

fázi se jedná o otázky spojené s ukončením terapie. U interpersonální terapie jsou 

prokázány dobré výsledky podobně jako u kognitivně behaviorální terapie. Má ale zřejmě 

pomaleji se dostavující výsledky. O praktikování interpersonální terapie by se mělo 

uvažovat v případě, že pacient nereaguje na kognitivně behaviorální terapii (Krch, 2005, s. 

129-130). 

 

4.7 FARMAKOTERAPIE 

Léky mohou být u poruch příjmu potravy jistě nápomocné. Výsledky jsou hlavně 

u pacientů s mentální bulimií, kdy jim léky pomáhají se zvládáním depresí. Je však nutná 

i další terapie. Farmakoterapii nelze u mentální bulimie nasadit jako první druh léčby. 

U mentální anorexie farmaka v první fázi nezabírají, ale mohou být podávány jako 

prevence relapsu (Krch, 2005, s. 123 – 131). 

Od roku 1980 je zkoumán vliv antidepresiv na mentální anorexii, stejně jako u ostatních 

farmak je složité určit jejich účinek. Důležitá je vždy komplexní léčba, a tak se nedá přesně 

rozpoznat, co mělo největší účinek. Neustále jsou zkoušeny nové preparáty. Zajímavý 

objev je, že nedostatek zinku dokáže vyvolat příznaky anorexie. Těmi jsou ztráta váhy, 

amenorea nebo nechuť k jídlu. Podání zinku prokázalo nárůst váhy a snížení deprese, je 

však obtížné určit správnou koncentraci pro podání. Každopádně podání léků není první 

volbou při léčbě. S jejich nasazením se začíná v případě selhání psychoterapie nebo při 

jejím odmítnutí pacientem (Papežová, 2010, s. 378, 384). 
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5 DŮSLEDKY PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

 

Každé onemocnění s sebou nese jisté následky. Je tomu tak i u mentální bulimie 

a mentální anorexie. Poruchy příjmu potravy zanechávají své stopy na těle, ale i na duši. 

Pacienti postižení ppp ztrácí na váze, ztrácí své zdravé tělo a bohužel i zájmy, kolektiv 

a své přátele. Nebezpečí představuje také široká oblast, do které ppp a jejich následky 

zasahují. Jde o oblast fyzickou, psychickou i sociální (Švédová, Míčová, 2010). 

 

5.1 FYZICKÉ DŮSLEDKY 

Dopady ppp na naše tělo mohou být zjevné, ale také schované uvnitř. Jedním z následků 

při nedostatečné výživě je porucha menstruačního cyklu a reprodukce. Jedna 

z přirozených věcí v životě ženy je zajištění potomstva. Během ppp většinou dochází 

k amenoree, tedy ke ztrátě menstruace. Ta je definována jako třikrát za sebou chybějící 

menstruace u postmenarchálních žen. Zvláště nebezpečné je to u dívek, které onemocní 

mentální anorexií ještě před jejich pohlavním dozráním a menarche. Hrozí zde porucha 

vývoje sekundárních pohlavních znaků s celoživotními následky. Žena v akutní fázi 

mentální anorexie vlivem hormonálního rozvratu nemůže otěhotnět a má znemožněnou 

reprodukci (Papežová, 2010, s. 211-214). 

V důsledku malnutrice dochází ke snížení funkce mazových žláz, což se projevuje suchou 

a šupinatou kůží. U pacientů s ppp se může více projevovat akné, dále můžeme sledovat 

změnu barvy kůže na fialovou v důsledku zimomřivosti. Časté je zvýšené lanuginózní 

ochlupení, které je viditelné na obličeji, zádech a břichu. Kvůli nedostatku vitamínů 

a minerálů dále dochází ke změně nehtů, které jsou lámavé a křehké. V dutině ústní 

vznikají afty a praskající červené koutky. Zuby mívají porušenou sklovinu, kazy a dochází 

až k jejich ztrátě. Dlouhodobějším působením žaludečních šťáv při zvracení dochází 

k zánětu jícnu a vzniku vředů (Papežová, 2010, s. 251-253). 

Víme, že téměř 90 % pacientek se potýká se srdečními potížemi. Tělo, které nedostává 

dostatek potravy pro správné fungování, začne snižovat svůj bazální metabolismus, což 

má za následek další komplikace. K nejčastějším patří bradykardie, která se objevuje až 

u 80 % pacientů. Nemocní ppp také trpí srdeční arytmií, která v nejhorších případech 
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způsobuje smrt. Především u mentální anorexie je častá osteoporóza. Dochází ke snížení 

minerální denzity kostí, které je prokázáno u mentální anorexie i mentální bulimie. Na 

snížení MDK má vliv hlavně amenorea.(Krch, 2005, s. 94) 

Mezi další následky špatného nebo chybějícího stravování patří chronický nedostatek 

vitaminů, minerálů a stopových prvků, což vede k chudokrevnosti, abnormálním křečím 

a vadné funkci štítné žlázy. Podvýživa snižuje obranyschopnost těla, které se následně 

nedokáže vyrovnat s běžnými nemocemi nebo se s nimi potýká dlouho a v těžší formě než 

u zdravého člověka. Mezi časté důsledky dále patří chronické zpomalení střevní činnosti 

kvůli nedostatku vlákniny. I přes nedostatek potravy dochází ve střevech k nahromadění 

jedovatých zplodin, ty jsou vstřebávány zpět do těla a způsobují například bolesti hlavy 

nebo nadýmání (Gerhard, 1995, s. 75-76). Fyzické následky anorexie i bulimie jsou zjevné 

a život pacientek není plnohodnotný. Nemají kvalitní spánek, jsou velmi citlivé na chlad. 

Trpí častým nucením na močení v důsledku slabého močového měchýře. Zvracení má za 

následek nerovnováhu tělesných tekutin a solí, což zatěžuje srdce a ledviny. Závislost na 

diuretikách a projímadlech způsobuje neustálé zvyšování dávky, to má neblahý vliv na 

stěnu tlustého střeva. Následně se projevuje zácpa, nevolnost, zadržování tekutin spojené 

s otoky (Krch, 2003, s. 29-31). 

 

5.2 PSYCHICKÉ A SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY 

To, jaké mají pacienti následky po mentální anorexii nebo bulimii, je těžké říci. Otázkou 

zůstává, kdy a zdali vůbec dosáhnou plného uzdravení. Především dívky a ženy, které 

trpěly mentální anorexií a mají být v podstatě zaléčené, pociťují obtíže i nadále. Anorexie 

i bulimie vede k psychickým i sociálním poruchám, ty mohou v těch nejhorších případech 

vést až k sebevražedným pokusům (Gerhard, 1995, s. 80-81). I přes vážnost mentální 

bulimie a jejího těžkého průběhu je z dlouhodobého hlediska lépe léčitelná než mentální 

anorexie. Po uzdravení mají pacientky menší obtíže s běžným životem, nebývá tomu tak 

ale vždy. Především u anorexie problémy přetrvávají. Celý svět se jim stále točí kolem 

jídla. Ať už v průběhu nemoci nebo po ní. Nedokáží se soustředit, myslí na svou hmotnost 

a sebekontrolu (Krch, 2010, s. 23). Střídá se jim euforická nálada štěstí z úspěchu, že 

dokázaly zhubnout. Zároveň je zde také pocit nízkého sebevědomí a méněcennosti. Časté 

jsou deprese a úzkostně stavy. Lidé s ppp jsou někdy egocentričtí a cítí se nadřazení vůči 
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ostatním, že dokázali zhubnout. Stále se srovnávají s ostatními, jestli není někdo 

vyhublejší než oni (Gerhard, 1995, s. 82-84). 

Ten, kdo trpí ppp, se obvykle postupem času dostane do sociálního osamocení. Nejprve se 

nezúčastňuje společných akcí s přáteli, přestává mít potřebu mezilidských vztahů, protože 

je naplno zaměstnán svou chorobou. Když je zřejmé, že je dotyčný nemocný, všechno se 

ještě zhoršuje. Přátelé se snaží podat pomocnou ruku, ale nedočkají se zpětné vazby. 

Snaha o rady, promluvy do duše, to všechno tady je, ale bez odezvy, ba dokonce 

s agresivním odmítnutím. Lidé kolem nemocného se nakonec přestanou snažit. Nevidí 

žádný pokrok a vlastně nemají žádná společná témata. Nastat může ještě hlubší propad 

do nemoci. Sociální izolace působí jako jeden z největších stresových faktorů, a to 

i u zdravých lidí (Gerhard, 1995, s. 81-82). 
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6 PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 

 

Všeobecně je prevence velmi důležitou součástí našeho života v jakémkoli odvětví. Stejně 

tak je tomu u poruch příjmu potravy, a to také z toho důvodu, že jejich nejčastější vznik je 

v období adolescence. Prevence je ovlivňována zralostí populace, prostředím a novými 

znalostmi. Dnešní doba nám umožňuje lehčí šíření osvěty, ale zároveň v některých 

případech pracuje naprosto proti nám. Jedná se především o klamavé reklamy. Ty slibují 

hubnutí díky pilulkám nebo sušenky s kaloriemi na celé dopoledne. Už to nutí k úvaze 

o svém těle. Reklamy tvoří 11 % celého vysílání a mládež mezi desátým a osmnáctým 

rokem tráví u televize 120 minut denně. Dalším problémem je internet. Rychlost, kterou 

se informace šíří, nejrůznější blogy s radami jak zhubnout nebo dokonce jak zdokonalit 

svou vyhublost. Prostě návody pro anorektičky či bulimičky. Touha po úspěchu a slávě 

táhne dívky a také jejich rodiče do veliké kariéry. Dívky mohou být modelkami, herečkami 

nebo zpěvačkami. V těchto branžích je ale kladen veliký důraz na vnější vzhled. Stále se 

snižuje věková hranice pro vstup do světa modelingu, pořádají se soutěže krásy již pro 

malé holčičky. Snaha o prevenci v tomto světě je taková, aby modelky měly vždy BMI nad 

18 bodů a byly přijímány až od šestnácti let věku. Jaká je realita, víme sami. Problémem je 

rozpor mezi odbornými a mediálními zájmy. V roce 2007 se do kampaně s názvem Ne 

anorexii přidal italský fotograf Oliviero Toscani. Vytvořil snímky se šestadvacetiletou 

Isabellou Carovou, která vážila 31 kg. Tyto fotografie se objevily jako billboardy po Miláně. 

Někdo tento pokus chválil, některé organizace se ale obávají, že by se ženy trpící stejnou 

poruchou mohli chtít Carové podobat a zajistit si tím publicitu. Takovéto preventivní 

opatření má jistě význam, ale jen krátkodobě. Prevence je důležitou součástí našich 

životů. Je zapotřebí vzdělávat mladé lidi, ale poučit také rodiče. Ti se často bojí nebo stydí 

si přiznat problém, který jejich dítě má. Oddalují tak léčbu a snižují úspěch v uzdravení. Je 

také nutné regulovat a kontrolovat reklamu i internet. Nezbytná je spolupráce odborníků, 

státu a médií. Prevence v oblasti ppp je velmi obtížná, například u návykových látek se 

společnost rozhodně shoduje o škodlivosti jejich užívání. U ppp je to náročnější, různé 

diety dávají lidem spíše pocit zdravého životního stylu nežli ohrožení.  
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O to je horší, že nejnáchylnější ke vzniku ppp jsou adolescenti (Papežová, 2010, s. 311-

314). Základem prevence by měla být rodina, důležitým prvkem je také škola. Ta by měla 

žákům poskytnout základní informace o nebezpečí ppp, jejich příčinách i léčbě. Dále je 

důležití vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Podporovat správné klima v kolektivu a 

rozvoj jednotlivých osobností žáků (Marádová, 2007, s. 22-23). 

 

6.1 PREVENCE V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice se nachází 6 % dívek s mentální bulimií a 1 % dívek s mentální anorexií 

(Marádová, 2007, s. 19). Jednou z neziskových organizací, které se zabývají poruchou 

příjmu potravy, je Anabell. Vznikla v roce 2002 a stále se rozšiřuje. Zajišťuje pomoc a 

podporu lidem s poruchou příjmu potravy a také jejím blízkým. Konkrétně se jedná o 

psychologické poradenství a terapie, odborné sociální poradenství, nutriční poradenství, 

telefonickou krizovou pomoc, internetové poradenství a primární prevenci. Sídlí v Praze, 

Brně a Ostravě, donedávna měla pobočku také v Plzni. V centru Anabell se nachází tým 

odborníků, který je připravený podat pomocnou ruku, a to díky individuální či skupinové 

terapii. Lidé trpící ppp se na ně mohou kdykoli obrátit ať už telefonicky, přes internet 

nebo osobně. Poskytnou jim informace, literaturu, terapii nebo nutriční poradenství. Lidé 

mohou také docházet do takzvané svépomocné skupiny, kterou Anabell pravidelně 

organizuje. Mezi preventivní projekty patří například aplikace zásad zdravého životního 

stylu do výuky ZŠ a SŠ (Švédová, Míčová, 2015). 

Dále existují organizace také pod záštitou MŠMT, které se soustředí přímo na prevenci 

rizikového chování ve školských institucích. Stará se o to SZÚ neboli Státní zdravotní ústav 

(Suchopárová, 2010). Nebo třeba NÚV Národní ústav pro vzdělávání  

(http://www.nuv.cz/vystupy/vzdelavani-v-primarni-prevenci-o-krok-

dal?highlightWords=poruchy+p%C5%99%C3%ADjmu+potravy, cit. 2015-03-01). Ti pečují 

o vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování, do něhož spadají 

poruchy příjmu potravy.  

ProYouth je celoevropský internetový program, který se zabývá prevencí poruch příjmu 

potravy. Nejvíce je zaměřen na mladé lidi ve věku 15–25 let, ale pomoci může každému, a 

to včetně blízkých kolem nemocného. Poskytuje informace o příznacích a možnostech 

léčby tak, aby mohla být co nejdříve zahájena. Prakticky jde o to, že se dívky zaregistrují 
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do programu. Vyplní vstupní formulář, který anonymně posoudí jejich riziko vzniku poruch 

příjmu potravy. Obdrží své uživatelské jméno a heslo. Následně mohou využívat anonymní 

chat s odborníky, diskuzní fórum, testy ohledně stravování a jejich životního stylu, které 

jim poskytnou zpětnou vazbu. Samozřejmě se na webu dozví všechny potřebné informace 

ohledně léčby i vyhledání pomoci (https://www.proyouth.eu/, cit. 2015-03-01). 
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7 CHARAKTERISTIKA A CÍLE VÝZKUMU 

 

Naše metody výzkumu jsou případové studie, rozhovor a pozorování. Praktická část této 

bakalářské práce bude věnována kazuistikám pěti dívek a žen trpících poruchou příjmu 

potravy. Jedná se tedy o kvalitativní šetření, které probíhalo pomocí rozhovorů a 

pozorování, na jejichž základě byly zpracovány kazuistiky. Pozorování je jednou z 

klinických metod. To můžeme rozdělit podle toho, zda pozorujeme sebe nebo jiné osoby. 

Nazýváme ho introspekcí nebo extrospekcí. Dále rozdělujeme pozorování náhodné a 

systematické.  Můžeme pozorovat jednoho jedince nebo skupinu a to krátkodobě nebo 

dlouhodobě. Zkoumaná osoba může, ale nemusí vědět, že ji pozorujeme. Pozorování 

v běžných situacích se nazývá přirozené a pozorování navozené se uskutečňuje v případě, 

že jedince uvedeme do určité situace a sledujeme, jak reaguje. V případě naší praktické 

části práce se jednalo o pozorování extrospektivní, individuální, krátkodobé a přirozené. 

Další použitou metodou byl rozhovor. Rozhovor je metoda zjišťovací, při které dochází 

ke vzájemnému působení mezi respondentem a daným člověkem provádějícím rozhovor. 

Kvantita i kvalita často odpovídá prostředí, ve kterém byl prováděn rozhovor, důležitá je 

také formulace otázek. Rozhovor může být standardizovaný, který se vyznačuje předem 

stanovenými otázkami s jejich přesným pořadím. Další možností je mít předem připravené 

otázky, které můžeme pokládat v libovolném pořadí, podle potřeby je přeformulovat 

nebo na základě okolností klást úplně nové. K tomu slouží polostandardizovaný rozhovor. 

Třetí variantou je rozhovor nestandardizovaný, kde hlavní podnět zavdává respondent a 

my do rozhovoru zasahujeme co nejméně, otázky podáváme dle okolností a potřeby. 

Problémem rozhovorů je zaznamenávání informací, nahrávání nebo psaní poznámek 

může snižovat ochotu vypovídat. Sepsání rozhovoru až po jeho provedení může 

obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Kladené otázky mohou být uzavřené, kdy dáváme na 

výběr z různých alternativ, nebo polozavřené a také otevřené, kterým dáváme při 

rozhovoru přednost (Holeček, Miňhová, Prunner, 2007, s. 21-24).   

Kvalitativní výzkum je výzkum, který se provádí na menší skupině lidí. Cílem je zjistit, jak 

se lidé chovají a hlavně také proč se tak chovají. Jaké důvody za jejich chováním stojí  
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(http://haltmarova.cz/metody/kvalitativni/, cit. 2015-04-02). To je přesně ta věc, která 

nás bude v praktické části zajímat. Jaké jsou důvody vzniku poruch příjmu potravy u 

našich pěti konkrétních respondentek? Uvědomují si, proč u nich nemoc vznikla, jaké 

měla příčiny?  

Kazuistika neboli případová studie zkoumá konkrétní jev, který jsme si předem zvolili. 

Jedním z cílů je popsat dané vztahy a nalézt celistvost případu, ale také to, že díky 

prozkoumání tohoto případu porozumíme i případům dalším (Dlouhá, 2014). Případová 

studie je metodou nepřímého pozorování. Pokoušíme se, aby si dotyčný vzpomněl na 

určité momenty z jeho života, které by nám mohli objasnit jeho chování. Nevýhodou je, že 

jsme odkázaní na respondentovy vzpomínky, které nejsou přesné a ani přesně 

interpretované. Kazuistiky proto nejsou příliš vhodné pro ověřování teorií. Používáme je 

spíše k vytvoření hypotéz, které můžeme následně testovat (Atkinson, 2003, s. 22).  

Poté, co se uskutečnily rozhovory, jsem se z nich pokusila vytvořit kazuistiky. Ty by měly 

popsat příběhy pěti dívek s mentální anorexií. Rozdělila jsem je na několik anamnéz pro 

lepší orientaci a přehlednost. Jde o osobní anamnézu se základními informacemi 

o respondentovi, rodinnou anamnézu s fakty o rodině a jejím uspořádání, sociální 

anamnézu, kde zjistíme, jaké má respondent vztahy s lidmi a jak se cítí ve společnosti. 

Anamnézou zjišťujeme klíčové informace o dotyčném. Měla by být součástí každého 

důvěrnějšího rozhovoru. Díky ní můžeme pochopit souvislosti a chování jedince. Můžeme 

se ptát přímo osoby, o kterou se jedná, což je subjektivní anamnéza. Pokud se ptáme 

blízkých lidí, rodiny, jde o objektivní anamnézu (Holeček, Miňhová, Prunner, 2007, s. 25). 

Dále se v této kazuistice nachází popis samotného průběhu onemocnění. Cílem výzkumu 

bylo nalézt příčiny vzniku ppp u konkrétních případů. Dále to, zdali dívky dokáží 

pojmenovat, proč u nich anorexie vznikla a co jim pomohlo se vyléčit. 

 

 Otázky, které byly předem připravené, a bylo nutné je v kazuistice zmínit: 

1. Křestní jméno: 

2. Věk: 

3. Dosažené vzdělání: 

4. Současné studium nebo zaměstnání: 
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5. Záliby: 

6. Výška: 

7. Jaké jsi měla dětství: vzpomínky na něj. 

8. Popis tvé rodiny: např. rozvod, sourozenci, vztahy mezi nimi a tebou, celková 

atmosféra v rodině. 

9. Tvá školní léta: základní škola, střední, popřípadě vysoká, co tě v ní bavilo a co ne, 

jaký byl zhruba prospěch, vztahy s profesory. 

10. Sociální vztahy: přátelé, kamarádi, jak se cítíš ve společnosti známých, ale i cizích 

lidí, nějaký kolektiv lidí kolem tebe, který tě ovlivňuje nebo ovlivňoval (zájmový 

kroužek). 

 

 Dále otázky ohledně nemoci, kterých se mohlo, ale nemuselo držet: 

1. Dokážeš zavzpomínat na to, jak tvé problémy s jídlem začaly? Kolik ti bylo let? 

2. Kdy sis začala uvědomovat, že něco není v pořádku? 

3. Uměla bys dát dohromady příčiny vzniku? 

4. Jaká byla reakce rodiny a přátel, když zjistili, o co jde? 

5. Jaký vztah máš s nimi dnes? 

6. Brání/bránila ti tvá nemoc v běžném životě? Jakým způsobem? 

7. Jsou nějaké důsledky tvé nemoci? Fyzické, psychické nebo i jiné? 

8. Pomohla ti odborná léčba? 

9. Co pro tebe bylo impulsem k uzdravení? 

10. Vzpomínáš si na nějakou prevenci, třeba ve škole, u lékaře nebo kdekoliv jinde? 

11. Myslíš si, že by dobře provedená prevence mohla některým dívkám zabránit 

v podlehnutí nemoci? 

12. Pokud ano, máš nějaký nápad na její realizaci? 
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8 KAZUISTIKY 

 

Setkaly jsme se vždy po předchozí domluvě na místě, které bylo dívkám příjemné. S jejich 

svolením jsem si při rozhovoru dělala písemné poznámky, především pokud šlo o věci jako 

jména rodinných příslušníků a další fakta. Kazuistiky jsou očíslované podle toho, v jakém 

pořadí jsem se s dívkami setkala. Některé byly otevřenější a mluvily samy, někdy jsem se 

musela více ptát já. Šlo o polostandardizovaný rozhovor. Měla jsem připravené otázky, 

které jsem mohla podle potřeby pokládat a vkládat mezi ně popřípadě další. Všechny 

dívky byly velmi příjemné a ochotné se se mnou podělit o jejich nelehký životní příběh, za 

což jim moc děkuji. 

 

8.1 PRVNÍ KAZUISTIKA 

Osobní anamnéza 

První rozhovor byl proveden s ženou a matkou, které je 23 let. Jmenuje se Lenka. Má 

čtyřleté dítě a je vdaná. Měří 172 cm. Po základní škole začala studovat gymnázium. Ještě 

před maturitou otěhotněla se svým přítelem, se kterým v tu dobu chodila půl roku. Je na 

mateřské dovolené a brzy se chystá do práce. Dříve chtěla být lékařkou, ale dnes se na 

vysokou školu již nechystá. Během mateřské dovolené si udělala kurz účetnictví, to ji 

začalo bavit a chce se mu věnovat i nadále. Mezi její zájmy patří jízda na koni, čtení knih 

a cestování. 

 

Rodinná anamnéza 

Narodila se jako prvorozené dítě. Má mladší sestru, které je sedmnáct let a studuje na 

gymnáziu, ráda tančí a chtěla by být právničkou. Matka je lékařka a má svou soukromou 

praxi. Otec je také lékař a stará se především o sportovce. Rodiče se rozvedli, když bylo 

Lence třináct let. Hádky si moc nevybavuje, spíš to, že rodiče nebyli často doma, protože 

měli hodně práce. Rozvod vzala vesměs dobře, jednou za čtrnáct dní o víkendu jezdila 

k tátovi i se svou sestrou. Nyní se stýkají sporadicky. Otec si našel mladší přítelkyni Gábinu 
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a to jim trochu narušilo vztah. Obě dcery mají pocit, že je Gábina na prvním místě a ony až 

za ní. „Otce si moc vážím, hodně toho v životě dokázal, ale přijde mi, že mám v životě jen 

mámu.“ S matkou má vztah dobrý, vždy ji s čímkoli pomůže. „Myslím si, že by byla radši, 

kdybych byla třeba lékařkou, ale ví, že jsem spokojená, a tak to přijala.“ 

 

Sociální anamnéza 

Má kolem sebe hodně známých. Ze základní školy i z gymnázia. Nemá problém být ve 

větší skupině lidí, a to i když je nezná. Jako malá jezdila na koňské tábory, kde se jí moc 

líbilo. Podle ní není extravertní typ, je ráda ve společnosti, ale příliš se neprojevuje. Má 

jednu velmi dobrou přítelkyni a rozumí si také dobře se svou sestrou. 

 

Průběh onemocnění 

Lenka měří 172 cm. Během dětství a puberty nebyla úplně spokojená se svou postavou, 

porovnávala se s ostatními dívkami a především s jednou slečnou ze třídy právě na 

gymnáziu. „Byla hodně štíhlá a já jí to záviděla.“ Občas vyzkoušela nějakou dietu, ale 

nikdy nic drastického. Když otěhotněla, přibrala asi jen 11 kg, to ji připadalo hodně, a 

těšila se, až vše shodí. 

Po porodu svého dítěte v devatenácti letech díky kojení celkem dost zhubla. Šlo to samo 

a začalo se jí to líbit. Měří 172 cm a dřívější váha před otěhotněním byla kolem 63 kg. 

Poté, co zhubla, se cítila velmi dobře, když si toho začalo všímat okolí, byla ještě 

spokojenější. Stále jakoby nestíhala jíst, což byla při starání se o miminko velmi dobrá 

výmluva. Pustila se do neustálého vážení se a kontrolování až několikrát denně. Šlo to 

stále dokola, méně a méně jídla, ubývání váhy a pocit uspokojení. Sama si absolutně 

neuvědomovala, že by mohlo jít o problém. Na to, že něco není v pořádku, ji jako první 

upozornila její sestra. Říkala, že je extrémně hubená a příliš zahleděná do sebe. Vztahy 

s rodinou a okolím má stejně dobré jako před vypuknutím nemoci. Největší oporou jí byla 

sestra, která tento problém nehodila za hlavu a stále na něj poukazovala. Postupně jí 

ubývala energie při starání se o své dítě. Nastoupila ztráta mléka, takže nemohla kojit a 

celkově byla sklíčená. Byla jí stále zima a začaly jí vypadávat vlasy více než jindy. Dostala 
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se až na váhu 48 kg. Zjistila, že už se nepoznává a není tak šťastná jako dříve, ale 

nepřipustila, že by mohla být nemocná. Manžel i rodiče si samozřejmě všímali těchto 

změn a měli o ni strach. Podařilo se přesvědčit ji, aby zašla k lékaři. Ten problém okamžitě 

rozpoznal. Když viděla výsledky, váha v poměru k její výšce ji nezarazila. Z čeho ale dostala 

strach, byly následky nemoci, které jí doktor zdůraznil. Začala navštěvovat pravidelně 

terapie a dochází k výživovému poradci kvůli jídelníčku. Ten se snaží dodržovat dodnes. 

Začátek byl hodně těžký, jídelníček lékař nastavil tak, aby se Lenka postupně dostala na 

zdravou váhu. Impulsem k zahájení léčby pro ni byla určitě rodina. 

„To, že bych mohla přijít o své dítě a nemohla se o něj starat, bylo nepředstavitelné 

a hnalo mě to k uzdravení.“ Dodnes chce jíst zdravě, nepřejídá se. Váhu, kterou má, si 

chce udržet a je s ní smířená. Ví, že mentální anorexií bude vždy ohrožena, a to především 

v náročných nebo zlomových životních situacích. Dodnes si neuvědomuje přímý důvod 

vzniku nemoci. Je si vědoma, že již od mala toužila po štíhlejší postavě. Po porodu se více 

spadla a to ji nastartovalo do cíleného hubnutí, které se vyhrotilo až v mentální anorexii. 

Na dnešní dobu otěhotněla docela mladá a neměla kolem sebe kamarádky, které by měly 

děti. Bylo pro ni důležité, že dokázala být matka, která je štíhlá, a na začátku za to sklízela 

obdiv od svého okolí. 

„Anorexie pro mě nejdřív byla něco exkluzivního, co se mi líbilo, to jsem ale neznala, co 

všechno ostatní s sebou tato nemoc nese. Dnes se před ní mám na pozoru.“ 

Lenka u nás v ČR nikdy žádnou prevenci nezaregistrovala. Spíš naopak, všude jsou vidět 

jen anorektická fota. Nemyslí si, že by vůbec nějaká prevence holkám pomohla. Jedinou 

pomoc vidí v tom, aby nebyly publikovány modelky, které jsou vždy vyretušované, a není 

to jejich skutečná krása a ani štíhlost. ,,Dívky si pak mohou myslet, že by měly také tak 

vypadat. To sice mohou, ale jen s šikovným kadeřníkem, fotografem a hlavně retušérem.“ 

 

S Lenkou jsem se setkala jako s první respondentkou. Byla jsem tedy náležitě nervózní. 

Navíc to bylo zprostředkované setkání, takže jsme se neznaly. Lenka ale byla naprosto 

vyrovnaná, což mě uklidnilo. Ze začátku mluvila hodně sama. Krásně popsala sebe i svou 

rodinu. Když jsme se dostaly na průběh onemocnění, musela jsem se více doptávat. Bylo 
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vidět, že Lenku trápí, co všechno se stalo a že ohrozila svůj život, který chce věnovat své 

milované dceři. 

 

8.2 DRUHÁ KAZUISTIKA 

Osobní anamnéza 

Zuzana se narodila v roce 1992. Je jí tedy 22 let. Základní školu vychodila v místě bydliště. 

Po páté třídě nastoupila na gymnázium, kam musela dojíždět. Nyní je studentkou třetího 

ročníku pedagogické fakulty oboru dějepis a hudební výchova. Občas si přivydělává 

v cukrárně, kde se stará o zmrzlinu. Mezi její záliby patří hra na klavír, zpěv a tanec. Chodí 

na kurzy moderního tance a na sólový zpěv. Její výška je 162 cm. 

 

Rodinná anamnéza 

Narodila se jako první dcera do úplné rodiny. Matka je učitelkou na základní škole oboru 

český jazyk a hudební výchova. Dále je sbormistryní dětského pěveckého souboru. Otec 

pracuje jako obchodní zástupce pro plzeňskou firmu. Zuzana má jednu sestru, která je 

o sedm let mladší a studuje gymnázium. Hraje na flétnu a chodí na sólový zpěv. Rodinné 

vztahy byly v dětství Zuzky vnímány pozitivně. Jezdili společně na výlety, mají hodně fotek 

ze společných chvil. Vztah matky a otce nebyl komplikovaný, nevzpomíná si na hádky. 

Matka je velmi obětavá a nápomocná oběma svým dětem. Vyžaduje však dobré známky. 

Otec má o děti zájem. Je velmi pečlivý a potřebuje mít kolem sebe pořádek. Vše musí být 

doma srovnané a podle jeho názoru. Zuzka má pocit, že by je otec viděl nejraději na 

nějakém vysokém pracovním místě. Když přijde otec domů, vždy je něco špatně. Utěrka 

není dobře rozprostřená nebo se zbytečně svítí. V době, kdy se začaly objevovat Zuzaniny 

problémy s jídlem, se situace v rodině zhoršila. Rodiče se více hádají a doma je hustá 

atmosféra. Zuzce se zde nežije příliš dobře. Rodiče ji stále kontrolují a domnívá se, že 

příčinou všech potíží a hádek je právě ona. 
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Sociální anamnéza 

Od malička měla problém se seznamovat s ostatními dětmi. Koho znala déle, s tím se bez 

problému bavila. Jakmile přišla do kolektivu nových lidí, nedokázala se spřátelit. Ještě na 

základní škole chodila do tanečního kroužku, kde se postupem času se všemi seznámila 

a cítila se tam dobře. Když mělo přijít na řadu letní soustředění, kde se spalo, nikdy tam 

nechtěla jet. Téměř vždy to dopadlo tak, že pro ni rodiče museli přijet. Podobně tomu 

bylo u kamarádek. Celý den se dobře bavily, ale jak přišel večer a schylovalo se ke spánku, 

chtěla domů. Zuzka má kolem sebe dvě dobré kamarádky z gymnázia. Stále jsou 

v kontaktu a občas se schází. Potřebuje delší čas na seznámení, ale nakonec je mezi lidmi 

ráda. Chce mít zároveň svoje soukromí a klid. 

 

Průběh onemocnění 

Zuzka byla trochu baculaté dítě. Nešlo ale o nic extrémního. Pamatuje si, že jí rodiče 

zakazovali jíst sladké a schovávali ho před ní do horní skříňky, kam nedosáhla. Jak rostla, 

svou postavu začala pozorovat. Kolem dvanáctého roku jí babička stále říkala, proč nenosí 

sukně, ona vždy na to: „Mám moc tlustá stehna.“ Asi ve čtrnácti letech jí bylo často 

špatně. Šla s maminkou na vyšetření, kde jí zjistili poruchu štítné žlázy a celiakii. Musela se 

stravovat bezlepkově, maminka jí pekla pečivo a připravovala jídlo na celý den. Přestala 

chodit na obědy do školy a nestravovala se nikde v restauracích. V tu dobu se hodně 

zajímala o složení všech potravin. Po krátké době zhubla, pravděpodobně díky vynechání 

lepku z potravy. Byla z toho nadšená, a tak se pustila do vynechávání všech tučnějších 

jídel. K tomu chodila dvakrát týdně na tancování, kde měla veliký výdej energie. Najednou 

jí bylo všechno oblečení volné. Doma to nikomu nepřišlo divné. Měla přece celiakii 

a stravovala se odlišně od celé rodiny. Byla stále více podrážděná a neměla menstruaci. 

Po konzultaci s praktickým lékařem a psychologem, ke kterému již rok docházela kvůli 

depresím, ji rodiče v sedmnácti letech odvezli na dětské psychiatrické oddělení. Dostala 

přísný stravovací plán a nesměla se příliš pohybovat. „Bylo to příšerné, nechtěla jsem tam 

být a slibovala rodičům, že přiberu.“ Zuzka strávila v nemocnici tři týdny, byla pod přísnou 

kontrolou a musela na individuální terapie, což nevnímala nijak pozitivně. Po návratu 

domů bylo lepší období, rodiče byli rádi, že Zuzka přibrala. Museli ji ale pravidelně vážit, 
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kvůli tomu docházelo k šíleným hádkám. Nějak se to vždy přestálo, ale atmosféra doma 

byla opravdu nepříjemná. Matka hledala nové psychology i psychiatry, kteří by Zuzce 

mohli pomoci. Ona k jednomu docházela, ale zlepšení příliš nepociťovala. Ve dvaceti 

letech se její stav zhoršil a hmotnost klesla na 38 kg. Opět se dostala do nemocnice. 

Nejdříve na oddělení, kde prošla různými vyšetřeními. Byl jí nastaven stravovací režim 

a po vyšetřeních zjištěna cukrovka 1. typu. Nutné bylo se naučit píchat si inzulín. 

„Nemohla jsem si do sebe něco píchnout, navíc ta představa, že je to cukr.“ Naučit se to 

ale musela. Na doporučení lékařů byla přemístěna na psychiatrické oddělení. Strávila tam 

tři týdny. Matka chtěla, aby byla hospitalizována na speciální oddělení pro poruchu příjmu 

potravy v Praze. Otec byl proti a chtěl dát Zuzce ještě šanci se z toho dostat sama, 

slibovala opět, že doma už bude jíst a bude optimistická. V nemocnici se setkala s další 

dívkou trpící mentální anorexií, byla o pět let starší. Jednou se léčila v nemocnici, kam 

chtěla dát Zuzku maminka. Neměla s pobytem dobré zkušenosti, čímž Zuzka mohla 

argumentovat proč to nezkusit. Rodiče ji opět vzali domů a příběh se opakoval. Tím, že si 

Zuzka musí pravidelně aplikovat inzulín, by se měla pravidelně stravovat. Když se nenají, 

přichází na ní mdloby. Ví, že není v pořádku, ale udržuje si váhu na 44 kg. S takovou 

hmotností dokáže fungovat, přijde si ale silná. „Myslím si, že už nikdy nebudu jako dřív, ale 

je to asi tak, jak chci a potřebuji.“ 

 

Druhý rozhovor jsem provedla s nejmladší slečnou ze všech. Sešly jsme se na klidném 

místě a strávily spolu asi dvě hodiny. Byla viditelně introvertní, ale se svým příběhem se 

mi svěřila. Byla značně pesimističtější než ostatní respondentky. Bohužel ještě nemá 

vyhráno, ale moc doufám, že nalezne svůj smysl pro uzdravení. 

 

8.3 TŘETÍ KAZUISTIKA 

Osobní anamnéza 

Třetí slečnou, která se se mnou podělila o svůj životní příběh, je Markéta. Je jí 27 let 

a v současné době se cítí zdravá. Měří 165 cm a její nejnižší váha byla 35 kg. Mezi její 

záliby patří sport, hudba, četba, fotografování a cestování. Po základní škole šla na střední 
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hotelovou školu. Vždy měla bezproblémový prospěch, odmaturovala s vyznamenáním 

a vztahy s učiteli měla dobré. Jinak jí ale škola nijak zvlášť nebavila, ráda měla cizí jazyky 

a výtvarné předměty. Pracuje jako servírka a v této oblasti je spokojená. 

 

Rodinná anamnéza 

Markéta se narodila jako prostřední holčička. Má o čtyři roky starší sestru Karolínu a o dva 

roky mladší sestru Ladu. Karolína žije se svým manželem a synem v Jablonci nad Nisou, 

takže se moc často nevídají. Mladší Lada pracuje ve fitness centru. Vztah v celé rodině 

Markéta pociťuje jako velmi příjemný. „Rodiče spolu žijí 35 let a mají pěkný vztah, stejně 

jako my všichni v celé rodině“ Své dětství si vybavuje jako šťastné, hodně si hrála se svou 

mladší sestrou a s rodiči cestovali. Především s Ladou má výborný vztah, vnímá ji jako 

svou nejlepší kamarádku. Matka má své vlastní květinářství, což ji baví. Otec je ředitelem 

ve firmě. Rodinu vnímá jako svou velikou oporu. 

 

Sociální anamnéza 

Sama o sobě Markéta mluví jako o společenském člověku. Je ráda ve společnosti jiných 

lidí a nemá problém se seznamováním, dokáže se bavit s cizími lidmi, což je podle ní dáno 

i jejím povoláním, kde musí komunikovat. Kamarády má ze střední školy, ale i po ní si 

našla další. Většinu svého času tráví ve společnosti lidí. Pouze v období, kdy trpěla 

anorexií, se lidem vyhýbala. Nyní společnost přímo vyhledává. 

 

Průběh onemocnění 

Na začátek onemocnění si Markéta pamatuje skoro přesně. Bylo to v období, kdy odjela 

sama do Londýna. Všechno v jejím životě se změnilo. Měla mnohem náročnější práci než 

doma, jazyková bariéra ji tížila a nemohla si zvyknout na ruch velkoměsta. Bydlela daleko 

od místa práce, a tak hodně dojížděla, snažila se stíhat kolegům, což začalo být velmi 

únavné. Pracovala pro jednu rodinnou přítelkyni, nechtěla ji ani svou rodinu zklamat, 

takže se snažila fungovat na maximum. V práci trávila celý den, dost času ji zabralo 

dojíždění a po večerech se učila jazyk. Příliš nespala a rychlé londýnské životní tempo se 



  8 KAZUISTIKY 

  44 

na ni začalo podepisovat. Byla hodně unavená a stále ve stresu. To zapříčinilo, že 

vynechávala jídlo, nebylo to pro ni v danou dobu důležité. Po pár měsících si ještě našla 

noční práci v baru, spala někdy jen 2-3 hodiny a téměř nic nejedla. Po příjezdu do Londýna 

nabrala pár kil navíc, a tak, když jí šla váha dolů, si říkala, že to není vůbec na škodu. Vždy 

chtěla být hubenější, uvádí, že asi jako každá dívka. Po čase se adaptovala na rychlé 

tempo, zlepšila se v práci i v angličtině. Tím, že jí šlo také hubnout, se cítila, jako by mohla 

dokázat, cokoli si usmyslí. A tak začala cíleně hubnout, jedla jednou denně, někdy ani to 

ne. Dodnes se diví, že to vlastně zvládala. Tou dobou pro ni bylo výhodou, že ji nikdo 

nemohl kontrolovat, všichni blízcí byli v Čechách. Nejprve se pustila do vynechání 

sladkého jídla, následovalo pečivo. Dále vynechala pojídání masa, tehdy se z ní stala 

vegetariánka, kterou je dodnes. Nakonec nejedla nic, co by obsahovalo víc než 100 kalorií, 

a skončila jen na zelenině, a to buď syrové, nebo vařené. Pila jen vodu nebo čaje. 

Zdravotní problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Nevybavuje si moc velikou únavu, 

ale prý to bylo spíš tím, že si ji nepřipouštěla, ba dokonce zakazovala. Ale vypadávaly jí 

vlasy a kazily se více zuby.  Následovalo několik zvratů ohledně práce a také bydlení, 

rozhodla se tedy vrátit domu do Čech. „V té době jsem věděla, že mám anorexii, ale 

nechtěla jsem se ještě léčit.“ Po návratu domů jí všichni kolem říkali, jak moc je hubená a 

že to není v pořádku, ona to ale nechtěla slyšet a ani si připustit, že by takhle nemohla žít 

napořád. Toto období Markéta vnímá jako nejtěžší a zároveň zlomové. Konečně se sebou 

byla spokojená, líbila se jí její postava, ale okolí to kritizovalo. Propadla do těžkých depresí 

a úzkostí. Vzpomíná si na večer, kdy byla totálně vyčerpaná a v depresi. Sestra ji odvezla 

na psychiatrickou pohotovost, dostala antidepresiva, což vnímala jako úlevu. Stav se začal 

pomalu zlepšovat. Oporou pro ni byli kamarádi i rodina. S rodiči během nemoci bojovala, 

oni to ale nevzdali, za což jim je Markéta vděčná. Velkou pomocí pro ni byla také její 

mladší sestra Lada. Bylo to období, kdy její hmotnost dosáhla 35 kg. Začala tedy jíst, aby 

všem dokázala, že žádný problém nemá, ale doopravdy stále hubla a nebyla připravená na 

přibírání. Během půl roku se jí ale skutečně postupně podařilo nabrat na váze. Psychické 

problémy stále přetrvávaly a to nejméně dva roky. Nemohla se smířit s tím, že jí a narůstá 

tím hmotnost. Myslela si, že už to nikdy nebude jiné a životem ji bude pronásledovat 

myšlenka jen ohledně jídla. Během anorexie několikrát navštívila psychoterapeuta, 

návštěvy ale vždy ukončila. Nebyla na tom tak, aby mohla o anorexii s někým mluvit. „To, 
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že jsem touto nemocí trpěla jsem věděla, ale nechtěla si to přiznat a už vůbec ne někomu 

jinému.“ V současné době se cítí zdravá. Na období nemoci velmi nerada vzpomíná 

a vlastně si z něho na většinu věcí nepamatuje. Ví, že se jí často střídaly nálady, byla 

hodně podrážděná. Vyhýbala se společnosti a vyhledávala samotu. Sama si myslí, že se dá 

anorexii jen těžko předejít. Hodně lidí se jí snažilo nemoc rozmluvit a pomoci ji, ale ona 

měla svou hlavu a chtěla za každou cenu dosáhnout svého. Pokud by podle Markéty 

mohla být nějaká prevence, tak setkání s lidmi, kteří tím trpí. ,,Jsou schopni vylíčit, kolik 

vám tato nemoc vezme a to, že vám nedá vůbec, ale vůbec nic.“ 

 

S Markétou se znám právě přes její mladší sestru Ladu. Rozhovor byl opravdu moc 

příjemný a kamarádský. Tím, že se cítí zdravá, byla sdílná a svůj příběh mi převyprávěla 

téměř bez mých dalších dotazů. Ale i jako vyléčená nerada vzpomíná na svou nemoc a je 

šťastná, že se jí podařilo vyléčit se. 

 

8.4 ČTVRTÁ KAZUISTIKA 

Osobní anamnéza 

Předposlední rozhovor se uskutečnil se slečnou Veronikou. Je jí 28 let a domnívá se, že je 

vyléčená. Měří 174 cm a její nejnižší váha byla 48 kg. Po základní škole chtěla jít na obor 

kosmetička, což se jí také splnilo. Ve škole měla nejraději tělocvik a byla v něm vždy 

nejlepší. Měla proto dobré vztahy s učiteli, za což byla ráda. Nyní pracuje jako recepční ve 

fitness studiu a k tomu vede hodiny jako fitness trenér. V práci je spokojená hlavně proto, 

že může hodně cvičit. Mezi její záliby patří právě sport, také turistika a čtení. 

 

Rodinná anamnéza 

Veronika pochází z rodiny, kde na své dětství ráda vzpomíná. Měla kolem sebe milující 

rodiče. Nevybavuje si, že by jí někdy něco chybělo jak po citové, tak i po finanční stránce. 

Narodila se jako prvorozená a po ní ještě dva bratři, se kterými má dobré vztahy, ale příliš 

se nevídají. Matka se živí jako sestřička v nemocnici. Její otec má firmu zabývající se 
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internetem. Když bylo Veronice pět let, její rodiče se rozvedli. Tenkrát to nesla velmi 

špatně. Otec si ji a sourozence bral velmi zřídka, ale vždy se k němu těšila. V pubertě měla 

rozepře s mámou, ale vnímá to jako klasické hádky pubertálních dětí s rodiči. V současné 

době má s rodiči pěkný vztah, ale mrzí ji, že se nevídají tak často, jak by chtěla. 

 

Sociální anamnéza 

Veronika nerada vzpomíná na svá školní léta. V době především střední školy měla hodně 

nízké sebevědomí a záviděla lidem kolem sebe. Ve škole měla kamarádky, ale vždy se 

těšila domů, až se zaboří do svého soukromí. Jinak o sobě říká, že je přátelská a potřebuje 

kolem sebe lidi. Jsou ale dny, kdy cítí, že je toho na ni moc, a ráda je sama. Veronika má 

pár dobrých přátel, na které se může spolehnout a cokoliv jim svěřit. Ve společnosti cizích 

lidí se příliš neprojevuje a spíš jen poslouchá. Necítí se v ní moc dobře. Vždy když potká 

někoho nového, musí ho poznat a postupně získává důvěru. Ve větší skupině přátel, které 

zná, se cítí pohodově a baví se. 

 

Průběh onemocnění 

Na to, jak Veroničiny problémy s jídlem začaly, si přesně vzpomíná. Bylo to v období, kdy 

závodně hrála basketbal a moc se jí v tom dařilo. Bylo jí 17 let. Jednoho dne si zranila 

koleno a to byl pro ni zlom. Čekala ji řada nehezkých operací a dlouhá rekonvalescence. 

Nastalo období, kdy byla dlouho bez pohybu a měla strach, že přibere. Začala vynechávat 

tučnější jídla, až nakonec nepožívala téměř nic. Jen pila čistou vodu a jedla vařenou 

zeleninu. Přátelé a rodina si všimli, jak je hubená, ona si to ale vůbec nepřipouštěla. Cítila 

se dobře a pokračovala v hubnutí. Byla toho názoru, že když nemůže sportovat, nebude 

ani jíst. Štíhlou postavou si chtěla zvednout sebevědomí. „V tom jsem se ale šeredně 

zmýlila.“ Rodina vůbec nevěděla, jak ji pomoci. Veronika se už cítila unavenější a často 

byla skleslá. Zhoršila se jí pleť, což jen přispělo k tomu, že nechtěla chodit mezi lidi. 

Společnost už skoro nevyhledávala a byla raději doma. Neuvědomovala si však, že by 

mohla být nemocná. Všem kolem Veronika tvrdila, že jí a že je zdravá. Maminka chtěla, 

aby se šla léčit. To se nakonec nestalo. Po roce a půl trvání této situace se Veronika 
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seznámila s jedním klukem. Ten se do ní zamiloval a tušil, co má za problém. Příliš to ale 

nerozebíral a snažil se být maximálně pozitivní. Chtěl dodat Veronice doslova chuť do 

života. Často jí nosil dobroty, vařil zdravé, ale výživné pokrmy. Veronika se také zamilovala 

a čas od času si vychutnala nějaké to sousto. Postupem času se rozjedla. Cítila se plná 

energie a celkově v pohodě. Změna se jí zalíbila a pokračovala ve zdravém stravování. 

Dodnes žije s přítelem a plánují si postavit svůj dům. Je šťastná, že ji z toho dostal 

a nevzdal to. Je ale pravda, že neustále myslí na jídlo. Myslí si, že se v podstatě nedá od 

anorexie nadobro utéct. Stále přemýšlí, co si dá k jídlu, jak je to asi kalorické a co si může 

a nemůže dovolit sníst. Snaží se hodně cvičit, v tom má opravdu silnou vůli. Mrzí ji, že 

anorexii podlehla, dnes ví, že jí to vůbec nic nepřineslo, jen trápení, které poznamenalo 

také její rodinu a přátele. Na období, kdy vážila pouhých 48 kg, nerada vzpomíná. Dnes 

váží kolem 65 kg, není s tím moc spokojená, ale za žádnou cenu nechce znovu podlehnout 

anorexii. Myslí si, že je velmi důležité podchytit nemoc včas. „Nejvíce lidem trpícím 

anorexií pomůže jejich milující rodina, která by měla vědět, co je to za nemoc. Člověk má 

anorexii hluboko v hlavě a vyléčit se znamená začít se mít rád a být se sebou spokojený.“ 

Čtvrtý příběh mi převyprávěla slečna Veronika. Známe se spolu, takže mezi námi byla 

uvolněná atmosféra. Mluvit o anorexii ji nedělalo problém, ale svěřila se, že do teď, i když 

se cítí zdravá stále myslí na jídlo. Říkala, že je to neustálý boj nepodlehnout a člověk je 

touto nemocí poznamenán na vždy. 

 

8.5 PÁTÁ KAZUISTIKA 

Osobní anamnéza 

Poslední rozhovor mi umožnila slečna jménem Daniela. Je 27 let stará a pracuje jako 

senior product manager. Po základní škole nastoupila na gymnázium. Půl roku strávila 

v USA, kde se učila jazyk. Vystudovala bakaláře na ekonomické fakultě a následně se 

věnovala MBA studiu. Má ráda tanec, čtení a plavání. Měří 175 cm a její současná váha je 

odpovídající k její výšce a rokům. 
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Rodinná anamnéza 

Daniela je nejstarší ze čtyř dětí. Na své dětství vzpomíná ráda. Měla v ulici hodně 

kamarádů, se kterými si hráli, lezli po stromech a dělali nejrůznější vylomeniny. 

S některými se stýká dodnes. Jako nejpřesnější popis své rodiny řekla: ,,Velká rodina, malý 

byt, dobré vztahy.“ Rodiče jsou svoji bez mála 30 let a mají společně čtyři děti. Jejich vztah 

je moc pěkný a Daniela doufá, že jednou bude mít také tak pevné manželství. V rodině se 

vždy cítila dobře, neměli nikdy nadbytek, ale mají se rádi a vlastně jim nikdy nic 

nechybělo. V jakékoliv situaci drželi při sobě. 

 

Sociální anamnéza 

Na základní škole měla Daniela nadprůměrný prospěch. Patřila ke vzorným studentům. Do 

party ve třídě ale nikdy moc nezapadla a byla spíše samotářská. Na gymnáziu měla stále 

dobrý prospěch a učitelé ji měli rádi, vždy měla v pořádku své věci a snažila se. Poznala 

zde příjemné lidi a zapadla mnohem lépe do party než na základní škole. Sama o sobě 

říká, že je typ, který má méně přátel ale za to s hlubšími vztahy. Větší společnost lidí ji 

nedělá problém. Je zvyklá i z práce komunikovat s lidmi, které vidí poprvé a nevadí ji to. 

Pokud si může vybrat, je raději v menším kolektivu lidí, které zná.  

 

Průběh onemocnění 

Danielin příběh začíná kolem 16 roku jejího života. Tou dobou nastoupila na gymnázium a 

také přestoupila z jedné taneční skupiny do druhé. Tanci se věnovala asi od 8 let, přestup 

do dalšího tanečního studia pro ni byl posun a moc ji záleželo na tom, aby uspěla. 

Trénování bylo mnohem náročnější a intenzivnější než před tím. Tréninky byly i čtyřikrát 

týdně několik hodin, což bylo i vzhledem ke studiu na  gymnáziu náročné. Daniela tancem 

ale žila a moc jí to bavilo. Z vlastního pohledu se jí v té době začala měnit postava. Zkrátka 

se z ní stávala žena. Nešlo ale o tloušťku, měla pocit, že má veliký zadek a zároveň žádná 

prsa. Štvalo ji, že nemá postavu jako baletka, chtěla být výbornou tanečnicí a ve 

vystoupeních stát v prvních řadách. Tam se ale nacházely právě holky, které byly velmi 

štíhlé. Tak se zrodila myšlenka, že musí být také tak štíhlá. Pamatuje si na pár dalších 
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momentů, které jí utvrzovali, že by měla zhubnout. ,,Náš trenér při nějakém focení 

prohlásil, že mi bude fotit jen obličej – ten mám hezký. Dále když řekl, že si mám 

v choreografii stoupnout dozadu, že přes mě není vidět ostatní tanečnice (s odstupem let 

tuším, že zřejmě myslel kvůli mé výšce, nikoli tloušťce, ale tehdy jsem si myslela, že to řekl 

proto, že si myslí, že jsem tlustá). Poslední moment byl, když mě můj táta přátelsky štípnul 

do boku a když jsem se ohradila, co dělá, vysvětlil, že zkoumá, co tam přibylo. Jen tak pro 

úplnost – ani trenér, ani můj táta, tím nemysleli nic špatného, zřejmě vůbec nenaráželi na 

mou (domnělou) tloušťku a vím, že mě oba mají rádi. O tom, že mě můj táta má 

opravdově rád takovou, jaká jsem, vůbec nepochybuji.“ Nicméně tyto momenty napáchaly 

škodu. Jen pár měsíců po nástupu do nové školy a taneční skupiny začala Daniela držet 

dietu. Výsledky chtěla vidět okamžitě a tak přestala jíst úplně. Hned druhý den se 

pochlubila kamarádce, že snědla jen jedu mandarinku za den, v té době tušila, že to není 

dobré, ale chtěla být štíhlá a říkala si, že až toho dosáhne, začne opět jíst. Po měsíci 

zhubla 6 kilo a byla na sebe hrdá. Líbilo se jí, jakou má sebe disciplínu a nabyla dojmu, že 

jídlo je pro slabochy. Cítila, že její přístup je hodný obdivu. Rodiče si samozřejmě všimli, 

jak moc zhubla, dělalo jim to starosti a to se Daniele vlastně také líbilo. Asi za další dva 

měsíce ji otec odvedl na endokrinologii, kde diagnostikovali mentální anorexii. Paní 

doktorka Danielu hned postrašila, že nebude moct mít děti, že jí vypadají vlasy a hlavně že 

vše zase nabere zpátky. Řeči o jojo efektu dodnes Daniela nepochopila. ,,Holku, která 

nechce jíst, aby byla štíhlá, opravdu k jídlu nenamotivuje vyhrožování tloušťkou.“ Výhružky 

jí rozhodně nepomohly a pokračovala dál. Pamatuje si období, kdy byla naprosto 

vyčerpaná, sledovala se v zrcadle, viděla, jak ji vylézají kosti, ale stále hledala tuk a 

plánovala jak ho dostat pryč. Nastal čas, kdy se cítila na pokraji svých sil. Myslela si, že ani 

nedojde do školy, jak byla vyčerpaná. Trenérka z taneční skupiny ji řekla, že má přijít až se 

dá dohromady, bála se, že zkolabuje. Trpěla velikými depresemi, často malovala sebe 

samu, jak sedí v koutě a nad ní je černá která ji drtí. Nic nepomáhalo, rodiče ji domlouvali 

po dobrém i po zlém, ale touha po štíhlé postavě byla silnější. ,,Moji rodiče z toho byli 

nešťastní. Mamka neustále brečela. A dvakrát dokonce i táta, což byl pro mě strašně silný 

zážitek. Můj táta je silný člověk a vidět ho se slzami v očích říkat, že se bojí, že mu umřu, 

mnou skutečně otřáslo.“ Tak jak se jednoho dne Daniela rozhodla, že zhubne, rozhodla se, 

že bude žít. Byl to náročný a pomalý boj. Hodně ji pomohla kamarádka, která na ni 
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netlačila, trávily spolu čas, koukaly na filmy a k tomu jí kamarádka vždy připravila zdravou 

svačinu. Doma to začali praktikovat podobně. Skrze zdravé potraviny se Daniela trochu 

rozjedla. Občas to ještě bojkotovala, párkrát se šla po jídle vyzvracet kvůli výčitkám a 

strachu z tloušťky. Stěžovala jí to také absence hladu a obrovské bolesti žaludku po 

přijmutí i malého sousta. Nakonec svůj boj Daniela dotáhla do konce a vyhrála. 

V nejhorším období nemoci vážila pouhých 46 kg, což ji jedním kilem dělilo od nemocnice 

a kapačky. Nejvíce ji pomohla rodina a přátelé, kteří to nevzdali. Pomoc lékařů a 

psychiatrů ji nepomohla skoro vůbec. Možná si více uvědomovala rizika spojená a 

anorexií, ale na změnu názoru to tehdy nestačilo. Daniela si nevybavuje žádnou prevenci,  

zda by ji případně pomohla, nedokáže říci. Ale rozhodně si myslí, že je moc důležitá a to 

především pro blízké nemocného, kteří by díky ní mohli nemoc lépe pochopit. 

S Danielkou se znám osobně, takže byl rozhovor moc příjemný, ale zároveň hodně 

emotivní. Lehce si její problémy vybavuji, ale sledovala jsem to tenkrát jen zpovzdálí. 

Sama by chtěla pomáhat dívkám a ženám s podobnými problémy kterými prošla. Založila 

na sociální síti Facebook profil pod pseudonymem Sofie. Stránka se jmenuje Girls vs. Ana 

a snaží se na ni sdílet důležité informace o anorexii a přiblížit jak se nemocní cítí, jak jim 

může blízký pomoci, ale také jak ublížit. Ráda by, aby se z toho stalo bezpečné útočiště ať 

pro nemocné nebo pro jejich blízké. 

 

8.6 SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ 

Předem bych chtěla moc poděkovat všem pěti slečnám za to, že se se mnou podělily o 

svůj životní příběh a znovu zavzpomínaly na nelehké časy. Když čteme tyto kazuistiky je 

jasné, že anorexie je záludná nemoc, ze které není snadné se vyléčit.  

Nejvíce mě při výzkumu zajímalo, jaké jsou příčiny vzniku anorexie nebo bulimie. Dále to, 

jestli si je dívky uvědomují a jsou schopné dát dohromady momenty, které je k tomu 

vedly. Zajímavé jsou také pohnutky, které je motivovaly k uzdravení. ´ 

V případě Lenky, se anorexie rozběhla po porodu. Říkala mi, že vždy chtěla být štíhlejší a 

to se jí začalo dařit. Když čteme rodinnou anamnézu, můžeme si všimnout, že oba její 

rodiče jsou po profesní stránce úspěšní. Především matka by byla ráda, aby Lenka měla 
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práci, kterou okolí může považovat za lukrativní. Není si vědoma konkrétní příčiny vzniku. 

Z anorexie se dostala pomocí své rodiny. Hlavně kvůli svému dítěti se chtěla uzdravit, 

protože dostala strach, že by ho mohla ztratit.  

V případě Zuzky je to trochu složitější. Ta se jako malá cítila silnější a po odhalení celiakie 

začala experimentovat s jídlem. Hubnutí se dlouhou dobu dalo schovávat právě za alergii 

na lepek. Opět z rodinné anamnézy můžeme vyčíst, že rodinné prostředí není úplně 

ideální. Obzvláště otec, který je velmi pedantní a chce mít všechno dokonalé. Zuzka 

bohužel ještě nemá vyhráno, ale moc na ni myslím a přeji si, aby našla důvod k uzdravení. 

Nesdělila mi žádnou možnou příčinu, podle které si myslí, že její anorexie vznikla. Je 

otázkou, zdali si plně uvědomuje, že anorexií trpí.  Se mnou o tom mluvila celkem 

otevřeně, ale ani jednou svou nemoc nepojmenovala.  

Markéta je slečna, která se cítí být uzdravená. Také sdělila, že vždy chtěla být štíhlejší a 

poznamenala, že asi jako každá dívka. Nemoc u ní odstartovala náročná životní situace. 

Ocitla se sama v cizí zemi, všechno kolem bylo nové a nechtěla zklamat své rodiče. Je 

možné, že pomocí anorexie se cítila, že má vše pod kontrolou. Nedařilo se jí v ostatních 

věcech, ale zhubnout dokázala. Pomocí pro ni byla její rodina, přátelé a hlavně její mladší 

sestra. Ti všichni se jí snažili pomoci, ale až ona samotná musela přijít na to, že aby byla 

šťastná, musí začít jíst.  

Veronika byla a je veliká sportovkyně. Když se jí stal úraz kolene, sama ví, že to byl impulz 

k tomu přestat jíst. Bohužel jí to přerostlo přes hlavu a dodnes se potýká s myšlenkami o 

jídle. Od mala neměla příliš veliké sebevědomí, když na začátku zhubla, cítila se lépe a 

kompenzovala si nemožnost hýbat se. Z nemoci ji pomohl hlavně její přítel, on byl pro ní 

motivací uzdravit se a být opět sama sebou.  

Poslední Daniela je dnes vyrovnaná žena. Ale v ohroženém období pro vznik anorexie se jí 

neubránila. Chtěla být tanečnicí se vším všudy, v jejím životě bylo hodně věcí nových a 

chtěla uspět. Stačilo ještě pár necílených narážek k její osobě a anorexie se jí dostala pod 

kůži. Věděla, že to není správné, ale na druhou stranu se cítila silnější a lepší než jindy. To 

ale jen na omezenou dobu. Po čase nastaly problémy a bylo jasné, že je potřeba se vyléčit. 

Nebylo to vůbec jednoduché, ale Daniela věděla, že to musí udělat, aby se cítila jako dřív. 

Pomoc ji poskytla rodina a blízká kamarádka. 
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Troufám si říci, že na základě všech pěti kazuistik se nám jen potvrdilo, že za příčinami 

vzniku poruch příjmu potravy stojí biopsychosociální teorie, na které se shoduje většina 

lékařů i psychologů. Vidíme, že pro odstartování nemoci se musí sejít více faktorů. To platí 

u těchto pěti konkrétních kazuistik, v jiných případech se samozřejmě můžeme setkat 

s jinými příčinami. 
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ZÁVĚR 

 

V této bakalářské práci bylo hlavním cílem zmapovat poruchy příjmu potravy. Podívat se 

na jejich hlavní aspekty a utřídit informace. Měla by sloužit k přečtení lidem, kteří se 

o této problematice chtějí něco dozvědět a nemusí to být žádní odborníci. Dozvěděli jsme 

se něco o historii vzniku, o tom, jak se poruchy příjmu potravy projevují, abychom je 

mohli rozpoznat. Podívali jsme se na příčiny jejich vzniku, které jsou opravdu velice široké, 

a těžko jim můžeme předcházet. Uvedli jsme si také základní přehled léčby a zmapovali 

základy prevence. 

V praktické části jsme si mohli pročíst pět různých příběhů dívek se stejným, ale zároveň 

úplně jiným osudem. Vidíme zde, že poruchy příjmu potravy mohou postihnout kohokoli 

v různém věku. Každý má v životě lepší i náročnější období. Někdo má rodinu, ve které se 

cítí být sám sebou, někdo se v ní cítí svázaný. Máme také určité predispozice, se kterými 

se narodíme. Nakonec je na nás, jak se se svým životem popereme a čemu v něm dáme 

přednost. Životu v realitě se vším co k němu patři nebo životu pod nadvládou nemoci. 

Co říci závěrem. Všichni si přejeme, aby poruchou příjmu potravy trpělo co nejméně lidí, 

ba dokonce nikdo. To bohužel není možné. Je to choroba tak záludná, že se jí někteří 

jedinci mohou jen stěží vyhnout. Opravdu tomu tak ale musí být v této míře, která je 

velmi vysoká? Domnívám se, že ve spoustě případů by se dalo nemoci předcházet. 

Pojďme tedy všichni přemýšlet a snažit se v tomto ohledu být obezřetní a lidští. Vedoucí 

sportovních a tanečních kroužků, dávejme si pozor, co a jakým způsobem říkáme 

o hmotnosti svých svěřenců. Světe celebrit a šoubyznysu, nebuď tak povrchní a nátlakový. 

Ovlivňuješ tím samotné lidi v konkrétní společnosti, ale má to také obrovský dopad na lidi 

všedního dne a především na adolescenty. Rodiče, pojďme vést své děti ke zdravému 

životnímu stylu, ve kterém občas nebude chybět čokoláda. Řekněme svým dětem, že jsou 

úžasné a že ať budou čímkoli, budeme je milovat. Pomalejší životní tempo, stanovení 

priorit a mít se rád! 
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RESUMÉ 

 

Tato bakalářská práce se zaobírá tématem poruch příjmu potravy. Soustřeďuje se na 

základní fakta a informace mentální anorexie a mentální bulimie. Je zde pojednáváno 

pouze o nemoci v ženském pohlaví, i když ji nacházíme také u mužů. Bakalářská práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabýváme především 

základním přehledem poruch příjmu potravy. První kapitola vymezuje mentální anorexii 

a mentální bulimii, popisuje jejich příznaky a charakteristiku, krátce se zmiňuje též 

o jiných poruchách příjmu potravy. Dále v práci nalezneme historii těchto poruch, příčiny, 

které mohou stát za jejich vznikem. V teoretické části nalezneme také základní přehled 

léčebných metod a prevenci jak v obecné rovině, tak i konkrétně u nás v České republice. 

Praktická část je postavena na kvalitativním výzkumu, který je dělaný pomocí rozhovorů s 

pěti dívkami, které si prošly mentální anorexií. Na základě rozhovorů byly zpracovány 

jednotlivé kazuistiky popisující osobní, rodinou a sociální anamnézu. Nakonec je u každé 

z kazuistik popsán průběh jejich onemocnění. V závěru práce se můžeme podívat na 

porovnání kazuistik, především pokud se jedná o příčiny vzniku a impuls k uzdravení. 

 

This bachelor thesis is interested in the topic of eating disorders. It is focused on basic 

facts and information of Anorexia nervosa and Bulimia nervosa. Only womankind was 

taken into consideration even though we can find these disorders in men too. The 

bachelor thesis is divided in theoretical part and practical part. In theoretical part we are 

focused mainly on basic summary of eating disorders. First chapter defines Anorexia 

nervosa and Bulimia nervosa, describes its symptoms and characteristics and also briefly 

mentions other eating disorders. Next, we can find in the thesis history of the disorders 

and causes which can raise the particular disorders. In theoretical part we can find basic 

overview of medical treatments and prevention in general and particularly in Czech 

Republic too. Practical part has been built on qualitative research, which gains 

information through interviews with 5 girls, who went through Anorexia nervosa. Based 

on the interviews, the casuistries describing personal, family and social case histories 

were developed. Finally, every particular casuistry describes the course of their disease. In 
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the end of the thesis we can see the comparation of the casuistries, especially in regards 

to the cause of the disorder and impulses that led to recover. 
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