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Abstrakt 

Poruchy příjmu potravy patří mezi duševní choroby, které mají v posledních letech 

vzrůstající tendenci. Nejčastěji se v populaci vyskytují mentální anorexie a mentální bulimie. 

Obě tyto poruchy jsou závažné, neboť cílem postiženého u obou je vědomé snižování 

hmotnosti na minimální hodnoty přísným omezování množství přijaté stravy a nadměrným 

cvičením, zvracením nebo vyvoláním průjmu. Pacienti se snaží potlačovat přirozené 

biologické předpoklady postavy, jedí málo či vůbec a z jídla mají až nezvyklou fobií či strach 

(Leibold, 1995). Mentální anorexie se nejčastěji objevuje v období mezi 14. – 18. rokem 

života, mentální bulimie kolem 20. roku života. Jedinci tedy omezují stravu v období 

dokončování tělesného i psychického vývoje. Tyto poruchy postihují převážně dívky, 

onemocnět mohou ale i hoši. Cílem našeho šetření bylo zjistit míru informovanosti o 

poruchách příjmu potravy starších žáků vybraných základních škol.   
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Úvod 

Pro nemocné s poruchou příjmu potravy je charakteristická nespokojenost se 

vzhledem vlastního těla. Jedinec se vnímá jako obézní bez odhledu na objektivní hodnoty 

poměru váhy a výšky, BMI je na hodnotě 17,5 a méně. Nadměrně pozoruje vlastní tělo a snaží 

se upravovat hmotnost držením diet, nadměrnou tělesnou zátěží, zvracením či vyvoláním 

průjmu. U těchto jedinců je velká pravděpodobnost, že dojde k rozvoji některé z poruch 

příjmu potravy (Papežová, 2010). Konkrétní příčiny nejsou známé. Jde ale pravděpodobně o 

vzájemnou souhru více faktorů. Z hlediska biologických faktorů je za nejrizikovější 

považována kombinace ženského pohlaví a období adolescence. V tomto období jsou hlavně 

dívky často nespokojeny s tělesným vzhledem a tuto nespokojenost řeší držením různých diet. 
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Autoři Steiner, Sanders a Ryst zveřejnili v roce 1995 výsledky svého výzkumu kdy zjistili, že 

dívky, které měly nejvíce tuku na bocích, stehnech a na hýždích, vykazovaly významně vyšší 

riziko poruch příjmu potravy (Krch, 2005). Roli hraje i genetická dispozice, neboť v rodinách 

anorektiček a bulimiček se tyto poruchy vyskytují 4 – 5x častěji a například u jednovaječných 

dvojčat je výskyt u obou dětí mezi 25 – 50%. Na vzniku poruch se podílí i vliv rodiny, neboť 

patologické rodinné prostředí může být spouštěcím faktorem pro rozvoj poruch osobnosti i 

poruch příjmu potravy. Papežová (2010) uvádí, že až 70% jedinců zažilo rok před 

propuknutím poruchy opakované traumatické zážitky v rodině. Novák (2010) uvádí výsledky 

studií z USA a Velké Británie, které poukázaly na fakt, že u 15 – 20% jedinců propukla 

některá z poruch příjmu potravy po předchozím sexuálním zneužívání. Nelze opomenout ani 

socio-kultúrní vlivy, neboť ty jsou pravděpodobně příčinou zvyšujícího se výskytu poruch 

příjmu potravy. V posledních letech je jako úspěšný představován extremně štíhlý, krásný a 

sebevědomý jedinec, který je označován jako ideál. Pokud je dospívající opakovaně 

konfrontován s tímto názorem, přijme ho za vlastní a nedodržení diety, případně jiný než 

extrémně vyhublý vzhled, vedou k pocitům méněcennosti, k izolaci a ztrátě sebevědomí. 

Poruchy příjmu potravy se sebou nesou nebezpečí nejrůznějších zdravotních komplikací. 

Dochází k poruchám elektrolytové rovnováhy, což má za následek vznik otoků, selhání ledvin 

a poškozením zubů. Objevují se postižení gastrointestinálního traktu, například k vředové 

chorobě žaludku a duodena či pankreatitidám. Dále se vyskytují poruchy endokrinního 

systému, u dívek nejčastěji v podobě poruch nebo ztráty menstruace. Charakteristická je i 

osteoporóza a patologické zlomeniny, změny hodnot krevního obrazu, tetanie a svalová 

slabost. Z uvedeného je patrné, že poruchy příjmu potravy představují pro jedince závažné 

riziko a propuknutí choroby může znamenat, obzvláště u dětí, závažné poškození organismu 

s dlouhodobými následky. Nejvíce ohroženými skupinami jsou starší děti a dospívající 

mládež. K prvním patrnějším změnám ve vývoji dochází v období mezi 11. – 15. rokem, kdy 

se jedinec mění nejen tělesně, ale i psychicky. Postupně si hledá vzory mimo rodinu a tělesná 

atraktivita má podíl na jeho sebevědomí a následně na vytvoření vlastní identity (Vágnerová, 

2005). Gregorová (2007) upozorňuje na výsledky výzkumu, který ukázal, že rozdíl 

v informovanosti dětí je i podle místa bydliště, kdy ve větších městech mají děti více 

informací. Jeví se tedy žádoucím, aby již starší děti byly dostatečně informovány o těchto 

poruchách, znaly jejich projevy i následky a věděly, kam se v případě potřeby obrátit se 

žádostí o pomoc.         
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Metodika a charakteristika vzorky 

Cílem průzkumného šetření bylo zjistit rozsah informovanosti u vybrané skupiny žáků 

základních škol a porovnat výsledky průzkumu školy na malém městě se školou v okresním 

městě. Průzkumu se zúčastnilo celkem 90 respondentů. 45 bylo z menšího města (29 dívek, 

16 chlapců), 45 z okresního města (25 dívek, 20 chlapců). Oslovení respondenti byli ve věku 

14 – 15 let. Data byla získána formou dotazníkového šetření. Dotazník byl vlastní konstrukce 

a obsahoval celkem 22 otázek. Většina otázek byla uzavřených, kdy si respondenti vybírali 

z nabízených možností, část otázek byla otevřená a respondenti doplňovali vlastní odpověď.      

Výsledky 

Z výsledků šetření vyplynulo, že respondenti z okresního města jsou méně spokojeni 

s vlastní postavou (16% oproti 31% na malém městě) a také by častěji chtěli svou postavu 

změnit (71% oproti 51% na malém městě). Jedna z otázek zjišťovala, zda kvůli poznámkám 

okolí k jejich vzhledu začali hubnout. Ukázalo se, že častěji se snažili redukovat hmotnost 

respondenti z okresního města (44% oproti 36% žákům z malého města). Rozdílné výsledky 

mezi respondenty obou měst se vyskytly i v aktivitách vedoucích ke snížení hmotnosti. Děti 

z okresního města častěji cvičily z důvodu snížení váhy. Nikdy ale neužily laxativa a 

diuretika. Tato aktivita se vyskytla pouze u žáků z malého města. Větší informovanost se 

prokázala u dětí z okresního města, i když rozdíl nebyl velký. Tyto děti také získávají 

informace ze širšího spektra zdrojů. Častěji mají informace od lékaře, ale také z internetu, 

televize a časopisů. I přesto mají děti z okresního města zájem o další informace (78% oproti 

76% z malého města).  

Diskuze  

Naše výsledky ukázaly, že o problematice poruch příjmu potravy jsou lépe 

informování žáci z okresního města. Ke stejnému zjištění dospěla ve své práci i Pernicová 

(Pernicová, 2011). Obecné informace o poruchách příjmu potravy mají přibližně stejné žáci 

obou škol. Rozdíly se ukázaly v hloubce znalostí. Jen polovina respondentů z malého města 

dokázala uvést správně rozdíl mezi mentální anorexií a mentální bulimií. Tyto výsledky 

odpovídají i zjištění Gregorové z roku 2007. Ve prospěch větších měst hovoří fakt, že 

v našem vzorku respondentů žádný žák nepoužil ke snížení hmotnosti laxativa, ani diuretika. 

Na malém městě tyto metody používají 4% respondentů. Je otázka, zda znají následky tohoto 

jednání a jsou si vědomí zdravotních problémů, které hrozí nebo jen používání farmak vidí 
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jako nejschůdnější cestu bez hlubší znalosti rizik. I když se informovanost jeví obecně 

dostatečnou a znalosti žáků dobré, přesto by uvítali další informace. V porovnání s prací 

Pernicové (2011) mají naši respondenti větší zájem získat nové znalosti. Naše průzkumné 

šetření nebylo zaměřené na obsah znalostí, které respondenti postrádají. V dnešní době je 

možné dohledat nejrůznější informace na internetu, který tato generace běžně používá. Je 

proto otázka, co vlastně postrádají. To by mohlo být námětem pro další šetření.  

Závěr  

Incidence poruch příjmů potravy se neustále zvyšuje a vzhledem k faktu, že propuká 

nejčastěji u dospívajících, jeví se vhodným žáky dostatečně a pravidelně o problematice 

edukovat. Informace jsou sice dostupné v mediích, na internetu a částečně je poskytují i 

učitelé. Z hlediska prevence by ale bylo dobré, aby byly informace poskytované opakovaně a 

aby projevy počínající poruchy příjmu potravy byly včas rozpoznány a řešeny. Vhodným 

řešením  se jeví školská sestra, která je v některých zemích na každé základní a střední škole 

k dispozici. Tyto sestry mají za úkol nejen zasáhnout při akutních problémech žáků, ale 

hlavně působit v oblasti prevence. Zároveň by mohla poskytovat poradenskou činnost a dále 

letáky, brožury, případně kontakty na odborná zařízení. Vhodnou prevencí by mohlo docházet 

ke snížení rizikového chování, případně k záchytu poruchy již v počátcích.  
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