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Abstrakt 

Mnoho výzkumů již potvrzuje vliv internetu a sociálních sítí na postoje a chování lidí, zvláště 

v cizině je toto téma mnohem více diskutováno a není bráno na lehkou váhu. V současné 

době se stávají sociální sítě stále populárnějšími. Kromě benefitů, které s sebou přinášejí, 

nesou i celou řadu nebezpečí, na která je třeba upozornit. Cílem této práce je poukázat na 

vliv internetu a sociálních sítí, zejména u dospívající mládeže, a to hlavně u dívek, které 

většinu svého volného času tráví na těchto platformách a prokázat, že symptomy některé z 

poruch příjmu potravy, mohou být způsobeny právě jejich vlivem.  

 

Klíčová slova 

Internet, sociální sítě, ideál krásy, sebepojetí, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, 

mentální bulimie 

 

 

Abstract 

Many studies already confirm the influence of the Internet and social networks on people's 

attitudes and behavior. Especially abroad, this problem is not taken lightly and is being 

discussed much more. Nowadays, social networks are becoming more and more popular. 

Besides their benefits, they also bring number of problems we should be aware of. The aim 

of this thesis is to point out the influence the Internet and social networks have on adoles-

cents, especially on teenage girls, who often spend most of their free time with these plat-

forms, and to show that many of the eating disorder symptoms could be rooted in this influ-

ence. 
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Internet, social networks, beauty ideal, body image, eating disorders, anorexia nervosa, 

bulimia nervosa 
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Úvod 

Téma internetu a sociálních sítí v souvislosti s poruchami příjmu potravy jsem jsi pro svoji 

bakalářskou práci vybrala z několika důvodů. Jedním z nich je fakt, že internet a sociální 

sítě mají v současném světě a dá se říct, že i pro spoustu nejen mladých lidí, zcela nepo-

stradatelné místo. Za posledních pár let si na celém světě vybudovaly velmi významnou 

pozici, ovlivňují naše názory na globální oteplování až po to, co si koupíme k jídlu. Velmi 

rychle se staly součástí každodenní mezilidské komunikace, mohou sloužit inspirativně, ale 

přinášejí i hrozby. Ve spojitosti s nimi se může objevit nejen digitální závislost, zvýšená míra 

deprese, pocity úzkosti a méněcennosti, ale i manipulace s lidskou psychikou. V myšlení a 

psychice dospívajících vytvářejí nebezpečné myšlenky dokonalosti a tím mohou přímo pod-

něcovat uživatele k poruchám příjmu potravy. 

 

Bakalářská práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou 

zmíněné obecné poznatky, definice a vymezení pojmu poruchy příjmu potravy a také po-

hled do historie. Další část je zaměřena na nejznámější poruchy příjmu potravy, jako je 

mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání, jejich diagnostická kritéria a 

důsledky těchto onemocnění. Následuje část věnována méně známým a novým poruchám 

příjmu potravy a faktorům ovlivňujícím jejich rozvoj. Dále je zařazena kapitola o ideálu 

krásy, body image a sebepojetí. Teoretická část také zahrnuje kapitolu o internetu a soci-

álních sítích, které se staly fenoménem dnešní doby a o jejich rizicích a působení na lidskou 

psychiku. 

 

Do praktické části je pak zařazena případová studie mentální anorexie a rozhovor s nutriční 

terapeutkou na téma poruch příjmu potravy, špatné stravovací návyky a dětská obezita. 

Druhý úsek praktické části je věnován kvantitativnímu výzkumu, který je provedený formou 

dotazníkového šetření zaměřeným na dospívající dívky a ženy. Dotazník zkoumá, v jaké 

míře jsou ovlivněné sociálními sítěmi a jak vnímají své tělo v souvislosti se zde prezento-

vaným ideálem krásy, zda pociťují tlak internetu a sociálních sítí na svou postavu a jaká je 

jich představa o ideálním ženském těle.  

 

Cílem výzkumu je zjistit, zda internet a sociální sítě mají vliv zejména na dospívající dívky 

a ženy, které většinu svého volného času tráví na těchto platformách a prokázat, že 

symptomy některé z poruch příjmu potravy, mohou být způsobeny právě jejich vlivem. 
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1 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 

Poruchy příjmu potravy se řadí mezi oficiální nemoci dle Světové zdravotnické organi-

zace (WHO). V posledních desetiletích se sice k poruchám příjmu potravy upírala velká 

pozornost v jak v odborné literatuře, tak i v psychologické praxi, nutno však podotknout, že 

se jedná o velmi náročné téma, o kterém se ví stále málo.  

 

1.1 Definice a vymezení pojmu 

Poruchy příjmu potravy jsou onemocnění projevující se atypickými stravovacími a jí-

delními zvyklostmi. Dochází tak k narušení stravovacího vzorce, které pak vede ke zdra-

votním a psychickým následkům. V roce 1987 byly prohlášeny Světovou zdravotnickou or-

ganizací za jeden z prioritních problémů světové populace. Odhaduje se, že na celém světě 

trpí některou z forem poruch příjmu potravy kolem osmi miliónů lidí. V České republice se 

toto onemocnění týká každé dvacáté mladé ženy či dívky (Papežová, 2010). 

Jak dále uvádí Krch (2005), poruchy příjmu potravy jsou jedním z nejčastějších a pro 

svůj chronický průběh, vážné somatické, psychické a sociální důsledky i jedním z nejzá-

važnějších onemocnění dospívajících dívek a žen. Novák (2010) dodává, že poruchy příjmu 

potravy patří k jedněm z nejzáhadnějších a nejhůře uchopitelných psychiatrických diagnóz. 

V uplynutých letech došlo k dramatickému nárůstu tohoto onemocnění hlavně v západní 

populaci. Přitom některé symptomy (například tělesná nespokojenost, odmítání kalorických 

potravin) se dnes na Západě objevují v masovém měřítku. 

Mezi charakteristické znaky těchto poruch patří patologická změna postoje k vlast-

nímu tělu, nepřiměřené hodnocení jeho tvaru a hmotnosti, a z toho vyplývající narušený 

přístup k jídlu. Každý člověk vnímá a hodnotí své tělo jiným způsobem. Vlastní představa o 

těle nemusí být vždy přesná, každému se může jevit jinak, než jaké skutečně je. Toto zkres-

lení je zcela subjektivní a vyplývá z celkového vztahu k sobě samému. Obvykle se nejedná 

o poruchu percepce, protože postavu jiného člověka dovede charakterizovat zcela přesně 

(Vágnerová, 2014). 

 

1.2 Pohled do historie 

Odmítání jídla patřilo v minulosti k běžným příznakům řady somatických poruch, sa-

mozřejmě bylo řazeno také k široké škále psychiatrických syndromů. V průběhu staletí však 

nebylo toto chování samo o sobě pokládáno za primárně patologický jev. V mnoha knihách 

se dočteme, že extrémní dodržování půstu bylo původně součástí sebetrestajících nebo 

asketických praktik mnoha zbožných křesťanů. V pozdější době vyvolávalo dlouhodobé od-

mítání jídla, pokud ho neprovázely symptomy v té době již známých onemocnění (například 

tuberkulózy), spíše úvahy o nadpřirozených silách nebo vlivu ďábla. Přehnané nebo ne-

zvyklé formy odmítání jídla začaly být postupem času pokládány za známku duševní poru-

chy (Procházková a Ševčíková, 2017). 
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Dlouho známý je například jev zvaný ruminace neboli vracení rozkousaného sousta 

zpět do úst k dalšímu žvýkání. Od starověku je také známa "pica", touha po bizarních jíd-

lech nebo látkách, které jsou nevhodné ke konzumaci. Také obezita, která je fyzickým pro-

jevem relativní nadvýživy, byla rozpoznána už v plastikách z doby kamenné (Krch, 2005). 

Historie poruch příjmu potravy je však mnohem rozsáhlejší a barvitější, níže uvádím 

v bodech další fakta dle Papežové (2010).  

 

• 5. století před naším letopočtem: Hippokrates se zmiňuje o poruchách příjmu po-

travy a označuje je názvem asithia. 

 

• 2. století našeho letopočtu: Galén jako první v historii použil termín anorexie, v lite-

ratuře se cituje onemocnění princezny Margarety Maďarské (1045-1093), která tr-

pěla anorexií. 

 

• 14. století: První zmínka o dívce, která dobrovolně zemřela hladem, protože se sta-

rala o ženu s nádorem prsu, po čase ji zápach odumírající tkáně znechutil natolik, 

že nebyla schopna se s tím vyrovnat. 

 

• 17. století: Vznikají první klinické obrazy, které by mohly odpovídat diagnóze men-

tální anorexie. Nejdokonalejší popis choroby je přikládán anglickému lékaři Ri-

chardu Mortonovi. Ve svém díle Phthisiologia z roku 1689 tento významný anglický 

lékař popisuje takzvané "nervové opotřebení", které je způsobeno fyzickými příči-

nami, ale i emocionálními vlivy.  

 

• 19. století: Termín nervová anorexie se objevuje hlavně ve francouzské literatuře. 

Fleury Imbert, prakticky neznámý francouzský fyziolog a frenolog, ve svém pojed-

nání o ženských chorobách stanovil dva druhy anorexie, gastrickou a nervovou.  

 

• 2. polovina 19. století: V literatuře se začínají objevovat první věrohodné případy 

mentální anorexie. Francouzský lékař Louis-Victor Marcé sledoval několik pubertál-

ních dívek, které trpěly nechutí k jídlu, z nichž některé celé měsíce téměř nic ne-

jedly, byly vyhublé na kost a všechny pokusy o změnu jejich stravovacího režimu se 

potýkaly s důmyslnými lstmi a nezdolným odporem. Na základě tohoto pozorování 

pak publikoval článek o zvláštní formě "hypochondrického deliria". Marcé popsal 

první případy mentální anorexie, přestože pozorování výše jmenovaného lékaře 

byla velmi přesná, nenašel článek téměř žádnou odezvu v odborných lékařských 

kruzích. Další dva autoři pojednávají ve svých přednáškách o psychogenní chorobě, 

která se vyskytuje převážně u mladých dívek a žen, při které dotyčné hubnou, aniž 

by trpěly tuberkulózou. Základní příznaky, které oba popsali, platí i dnes. 

 

• 1. polovina 20. století: Zásluhou psychosomatické medicíny a psychoanalýzy byla 

mentální anorexie zařazena mezi duševní poruchy. 
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• rok 1945: Přednáška Otakara Janoty na schůzi Spolku lékařů českých, o rok později 

byla publikována s názvem " O pathogeneze tzv. mentální anorexie a o úspěšném 

jejím léčení elektrickými šoky".  

• rok 1983: Františkem Faltusem byla založena Jednotky specializované péče pro 

nemocné trpící poruchami potravy na psychogenním podkladu na Psychiatrické kli-

nice 1. LF UK v Praze. 

 

O bulimických syndromech jsou v literatuře jen sporadické zmínky. V době antického 

Říma bylo ve vznešených vrstvách společnosti jídlo konzumováno v nadměrném množství. 

Přejídání, často spojené se zvracením, bylo obecným jevem. Nadměrné přejídání bylo stře-

dem pozornosti od nepaměti, tento způsob obžerství popsal již v roce 65 před naším leto-

počtem Seneka. Historie projevů porušeného příjmu potravy tedy sahá až do antiky (Pape-

žová, 2010). 

 

1.3 Nejznámější poruchy příjmu potravy 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) rozlišuje především mentální anorexii a 

mentální bulimii. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach z tloušťky, nespokojenost 

s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení (Krch a Švédová, 2013). 

 

1.3.1 Mentální anorexie 

Anorexie, mentální anorexie, anorexia nervosa. Pod všemi těmito názvy se skrývá 

onemocnění, jehož základním znakem je zejména úmyslné snižování hmotnosti a patří 

k vážným duševním nemocem, která může mít až smrtelné následky. V mezinárodní klasi-

fikaci nemocí má kódové označením F50.0.  

Dle Krcha a Švédové (2013) jde o poruchu charakterizovanou především nízkou 

tělesnou hmotností (alespoň o 15 % nižší, než odpovídá věku a výšce) a aktivní snahou 

hubnout nebo nepřibírat na váze. Autorka Papežová (2017) pak dodává, že způsoby, kte-

rými pacientky s anorexií snižují svoji váhu, jsou různé. Asi polovina se věnuje intenzivnímu 

cvičení a omezování příjmu potravy. Ostatní zvrací, užívají odvodňující a projímavé pro-

středky a různé dietní přípravky. Z toho vyplývá, že lze rozlišit dva typy mentální anorexie. 

Typ nebulimický (restriktivní) a bulimický (pugrativní) typ, kdy se nemocná přejídá (nebo jí 

více, než by chtěla) a navozeně zvrací nebo užívá laxativa (Krch a Švédová, 2017). 

Počátky mentální anorexie se objevují již před 14. rokem věku častěji u žen a dívek. 

U takto časného počátku poruchy příjmu potravy je nutné co nejrychleji vyhledat lékaře, a 

zabránit tak nejdramatičtějším následkům nedostatečné výživy, jako je dehydratace orga-

nismu, zástava tělesného růstu a dalších možných komplikací. Při stanovení diagnózy men-

tální anorexie by měli mít odborníci na zřeteli, že je třeba vyloučit přítomnost somatické 

nebo duševní poruchy, která může vyvolávat nechutenství a velmi nízkou hmotnost. Mar-

kantní ztráta tělesné hmotnosti se může vyskytovat například u některých nádorových one-

mocnění nebo u depresivních poruch (Procházková a Ševčíková, 2017). 
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Existuje několik diagnostických kritérií mentální anorexie, které se dají shrnout do zá-

kladních znaků:  

 

✓ 1. Aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti, ta je udržována na nej-

méně 15 % pod předpokládanou hodnotou, jež by měla odpovídat věku, nebo je 

BMI 17,5 a nižší.  

 

(Body Mass Index neboli BMI je vzorec, jehož výpočet slouží k určení, zda má člověk opti-

mální váhu, podváhu, nadváhu nebo obezitu. BMI = váha vydělená výškou v metrech na 

druhou). 

 

Tabulka 1 Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI a z něho plynoucí zdravotní rizika (Procházková a Ševčí-

ková, 2017). 

BMI Klasifikace hmotnosti Zdravotní rizika 

<18,5 podváha velmi vysoká 

18,5–24,99 optimální váha minimální 

25–29, 99 nadváha lehká 

30–34,99 obezita prvního stupně střední až vysoká 

35–39,99 obezita druhého stupně vysoká 

> 40 obezita třetího stupně velmi vysoká 

 

✓ 2. Strach z tloušťky trvající přes velmi nízkou tělesnou hmotnost, snížení hmotnosti 

si nemocný způsobuje sám, tím že se vyhýbá jídlům, po kterých se tloustne, a vyu-

žívá k tomu vyprovokované zvracení, laxativa, anorektika (léky snižující pocit 

hladu), diuretika (léky zvyšující vylučování vody), nebo nadměrně cvičí. Přetrvává 

strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle jako neodbytná vtíravá obava 

z dalšího tloustnutí. 

 

✓ 3. Endokrinní porucha se u žen projevuje jako amenorea (absence menstruace), u 

mužů jako ztráta sexuálního zájmu a potence. 

 

✓ 4. Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, jsou projevy puberty opožděny 

nebo zastaveny. Zastavuje se růst, dívkám se nevyvíjejí prsa a dochází u nich k 

primární amenoree, u hochů zůstávají dětské genitálie (Procházková a Ševčíková, 

2017). 

 

Anorexie často vede k pocitu osamění a k izolaci, což situaci ještě více zhoršuje. Postižené 

se někdy sdružují na sociálních sítích, často skrytě pro-anorektických, kde zažívají zdánli-

vou podporu a při vážných vlastních problémech se ostatním snaží dávat různé rady. Je to 

osamělá zkušenost, která není pouze jevem moderní doby (Papežová, 2017). 
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1.3.2 Mentální bulimie 

Bulimie, mentální bulimie, bulimia nervosa: dle mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN-10) má kódové označení F50.2. Bulimie má blízko k anorexii. Asi třetina osob s buli-

mií měla v minulosti zkušenost s anorexií a u mnoha dalších se vyskytly nějaké rysy 

anorexie. Obě poruchy mají také mnoho společných symptomů. Jde zejména o určitý druh 

postoje k tělesné hmotnosti a tvaru těla (Cooper, 2014). 

 

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se epizodami 

přejídání spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Pocit přejedení je velmi re-

lativní. Subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem je proto významnějším znakem než zkon-

zumované množství jídla (Krch a Švédová, 2013). 

Nejčastějším způsobem, jak lidé kontrolují váhu je kromě diet zvracení a užívání projímadel 

a odvodňujících látek a dalších léků. Vede k tomu touha jíst, eventuelně přejídat se podle 

chuti a nepřibrat, nebo hubnout. Vypadá to jako snaha vyzrát nad zákony přírody. Zvrace-

ním se tělo zbaví ale jen 30-50% kalorické stravy, přejídání bude pokračovat a člověk se 

dostane do začarovaného kruhu (Papežová, 2003). 

 

Obrázek 1 Schéma mechanismu mentální bulimie (Procházková a Ševčíková, 2017) 

 

Pro někoho jedince může být obtížné zvracet, a tak si navozují pocit na zvracení 

chemickou cestou. Tou může být pití slané vody nebo příležitostně i domácích přípravků, 

například šamponu. Další používají sirup z ipecacuanhy (hlavěnky dávivé). Všechny tyto 

metody jsou nebezpečné a mají spoustu neblahých důsledků. Zvracení není dobrý způsob, 

jak si hlídat hmotnost, a to z několika důvodů. Předně to může být škodlivé až nebezpečné 

pro fyzické zdraví. Zadruhé to může stejně tak uškodit psychice, protože většina lidí, kteří 

zvolí tuto metodu, trpí vážnými pocity studu a viny. Zatřetí, ze zvracení se často stává ná-

vyk, jehož je těžké se zbavit (Cooper, 2014).  
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Krch (2008) dodává, že mezi nepříjemné důsledky zvracení patří otoky slinných žláz pod 

čelistí, které umocňují dojem opuchlého, kulatého obličeje. nebezpečná je už sama skuteč-

nost, že velká část bulimiček si musí dávicí reflex vyvolávat prstem nebo různými předměty, 

může pak dojít ke zranění krku a jícnu, které je velmi bolestivé. 

 

Papežová (2003) shrnuje důsledky zvracení, užívání laxativ a diuretik následujícím způso-

bem: 

• chronická únava a slabost 

• neschopnost koncentrovat se 

• závratě, bolesti hlavy, bušení srdce a nepravidelnost srdečního rytmu 

• epileptické záchvaty 

• poruchy ledvin, infekce, kaménky 

• porucha zubní skloviny naleptaná žaludečními šťávami, kazy a bolesti zubů 

• otoky slinných žláz (jako u příušnic), mohou být bolestivé a zhoršit strach z tloušťky 

• chronické zvracení poškozuje posun potravy v trávicím traktu a jídlo se může vracet 

• chronické užívání laxativ může paralyzovat střeva a vést k život ohrožujícímu stavu 

vyžadujícímu chirurgický zákrok 

 

U více autorů dochází ke shodě v tvrzení, že rozpoznat příznaky bulimie není snadné, pro-

tože jejím hlavním indikátorem není radikální snížení váhy.  

 

1.3.3 Psychogenní (záchvatovité) přejídání 

Psychogenní přejídání (PP) je nedávno koncipovanou diagnostickou kategorií. Jí-

delní chování charakteristické pro psychogenní přejídání bylo poprvé popsáno v roce 1959. 

V 10. Revizi Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 je psychogenní přejídání zahrnuto 

pod kód F50.4.  

 

Psychogenní přejídání je charakterizováno záchvaty přejídání neboli epizodami. 

Epizoda psychogenního přejídání je definována jako konzumace takového množství jídla, 

které je výrazně větší, než by většina lidí zkonzumovala za stejnou časovou jednotku za 

stejných okolností, a je provázená pocitem ztráty kontroly (Kviatkovská, Albrecht, Pape-

žová, 2016). Papežová (2003) tvrdí, že ústředním rysem je pocit ztráty kontroly. První oka-

mžiky přejídání mohou být příjemné, chuť a složení stravy mohou být velmi příjemné, ale 

tento pocit je brzy vystřídán pocitem znechucení, studu a dysforie. Během přejídání jedí 

lidé rychleji, ženy s bulimií jedí 2x rychleji než normální ženy (81,5 kalorií oproti 38,4 kalo-

riím za minutu). Autorka dále uvádí, že pochopit anorexii a bulimii může být pro lidi s nor-

mální chutí k jídlu až nemožné, jednodušší jsou představy o vzniku psychogenního přejí-

dání, které je v populaci častější. Záchvaty přejídání udává každá pátá žena, ale význam 

se velmi liší. Vědci se shodli na definici epizody záchvatu přejídání, které se liší od prostého 

přejedení a vypadá takto: 

 



 13 

 

✓ 1. během krátké doby, většinou do 2 hodin požití většího množství jídla, než je nor-

mální pro většinu lidí ve stejných podmínkách 

✓ 2. pocit ztráty kontroly nad jídlem (pocit že nelze s jídlem přestat nebo kontrolovat 

co a kolik jíst)  

 

Mnozí lidé popisují přejídání jako horečnatou a zoufalou činnost. Svoji silnou touhu po 

jídle zakoušejí jako zdrcující. Právě tento pocit puzení k jídlu vedl k tomu, že se při popisu 

záchvatovitého přejídání začal někdy používat termín kompulzivní přejídání. Zoufalství, 

jaké prožívají tito lidé, je dohání ke zcela odlišnému chování, než jaké odpovídá jejich po-

vaze. Jsou schopni vzít jídlo svým přátelům, krást v obchodech, nebo jíst jídlo, které ostatní 

vyhodili (Cooper, 2014). 

 

Záchvatovité přejídání se téměř vždy odehrává tajně. Toto tajemství lze jistě udržet po 

mnoho let. Postižený člověk se přejídá v soukromí a před ostatními často udržuje zdání, že 

se stravuje zcela normálně (Cooper, 2017). Nemocní typicky konzumují potravu i v situaci, 

kdy necítí hlad. Jedí o samotě, mimo společnost, pociťují stud z důvodu množství zkonzu-

mované potravy, případně vůbec za to, že jedí. Po proběhlé epizodě obvykle následují po-

city znechucení, deprese, či viny. Každou epizodu provází výrazný stres (Kviatkovská, Al-

brecht, Papežová, 2016). 

 

Pocity, které přicházejí po záchvatu přejídání jsou složitou směsicí emocí. Nastupuje 

okamžitá úleva, že člověk vzdal zápas, aby se nepřejedl, úleva je však záhy nahrazena 

pocity zahanbení, viny a znechucení. Pocit skleslosti je po přejídání také častý, protože 

člověk ztrácí naději, že dokáže získat nad svým jídlem kontrolu. Tyto pocity ještě zhoršuje 

dopad, jaký má záchvatovité přejídání na naše tělo. Běžná je únava, přidávají se bolesti 

břicha a hlavy a závratě (Cooper, 2014). Přestože nemocní zkonzumují velké množství jídla 

a zažívají následně nepříjemné psychické a fyzické prožitky, nepoužívají žádné eliminační 

metody: zvracení, projímadla nebo excesivní cvičení (Kviatkovská, Albrecht, Papežová, 

2016). 

Samotný rozdíl mezi anorexií a bulimií, nebo záchvatovitým přejídáním je často neostrý, 

jelikož jednotlivé formy onemocnění mohou přecházet jedna v druhou (Papežová, 2003). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Vztah mezi anorexií, bulimií a záchvatovitým přejídáním (Cooper, 2014) 
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1.4 Nespecifické poruchy příjmu potravy 

Poruchy příjmu potravy patří mezí diagnózy, které se neustále a rychle mění. 

 

1.4.1 Ortorexie, bigorexie, drunkorexie 

Tato zmíněná onemocnění jsou relativně novými typy poruch příjmu potravy, které jsou 

ve své extrémní podobně stejně nebezpečné jako mentální anorexie, bulimie či psycho-

genní přejídání. 

 

Ortorexie 

Ortorexie, orthorexia nervosa je termín, který poprvé použil v roce 1996 doktor Steven 

Bratman k popisu stavu pacientů, který vyhodnotil jako posedlost zdravým stravováním 

(McGregor, 2019). 

 

Je jednou z poruch příjmu potravy, při níž dochází k obsesivnímu zabývání se zdra-

vým stravováním. Oproti jiným druhům poruch příjmu potravy, se ortorexie netýká množství 

přijaté potravy, ale souvisí s její kvalitou.  Lidé trpící ortorexií se zabývají „čistotou“ potravin 

a zdravotním přínosem jednotlivých druhů potravin. Ale omezením některého druhu potra-

vin může například dojít k podvýživě, anémii nebo k abnormálně nízkému srdečnímu rytmu 

(cs.medlicker.com). 

 

Ortorektik sice nutně nemusí v zrcadle vidět své tělo pokřiveně a cítit neodbytné 

nutkání domnělou vadu napravovat omezováním se v jídle, zato se však upíná na zdravé 

stravování, protože mu proces očisty a vnímání vnitřní čistoty přináší dobrý pocit ze sebe 

sama (McGregor, 2019). Nemocní ortorexií argumentují „zdravou“ výživou a životním sty-

lem, případně svými zdravotními (často jen domnělými) problémy. Při obhajobě svých jídel-

ních návyků a postojů bývají ještě urputnější a méně přístupní změně než ostatní nemocní 

s anorexií, protože snadno nacházejí oporu v běžně respektovaných doporučeních z ob-

lasti zdravé výživy (Krch a Švédová, 2013). 

 

Nadšení do zdravého stravování se stane odchylkou pouze v případě, kdy se změní 

v obsesi, která negativně ovlivňuje každodenní činnost. Příkladem může být odmítání stra-

vování mimo domov nebo výrazný úbytek hmotnosti. Neléčená ortorexie může nenávratně 

poškodit organismus (Vilímovský, 2019). 

 

Bigorexie 

Bigorexie spadá do diagnostického spektra poruch příjmu potravy. Projevuje se 

nadměrným cvičením a někdy je označována jako obrácená anorexie. Tato psychická po-

rucha postihuje především muže a často vychází ze syndromu malosti. V porovnání s ostat-

ními si dotyčný připadá drobný a nedostatečně vyvinutý (Bigorexie – extrémní touha po 

dokonalém těle u mužů, © 1999–2021). 
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Jde o poruchu vnímání vlastního těla, kdy nemocný usiluje o dosažení často nere-

álných hodnot ve své fyzické zdatnosti, svých tělesných proporcí. V odborné literatuře se o 

této duševní poruše hovoří také jako o nadměrném zaobírání se domnělým defektem 

vzhledu u běžně vyhlížející osoby, nebo ji lze nalézt pod označením Adónisův komplex. 

Bigorektici si připadají slabí, nedostatečně svalově vyvinutí, trápí je to a jsou ochotni pro 

dosažení vzhledu z kulturistických časopisů nebo akčních filmů udělat opravdu hodně. 

Často jsou tak závislí na posilování, nadužívají zejména bílkovinné potravinové doplňky a 

látky, podporující svalový růst a ovlivňující metabolismus.  

 

Veškerý jídelníček bigorektiků je zaměřen na nabírání svalové hmoty a doprovází 

ho nekonečné hodiny strávené v posilovně, Trénink je pro ně nejdůležitější. Všechny 

ostatní aktivity jsou mu podřízené, ať už se jedná o práci nebo o rodinu. Dlouhodobě pře-

těžované tělo se dostává až na hranici kolapsu, problémy se projevují zejména v pohybo-

vém aparátu, ledvinách a ve trávicím traktu. (Psychoterapie Anděl Praha – psycholog, te-

rapeut pro děti i dospělé, © 2015).  

 

Drunkorexie 

Drunkorexii odborníci definují jako narušené jídelní chování, při němž jedinec sni-

žuje příjem kalorií z běžné stravy, aby si mohl dopřát alkoholické nápoje. Tato strategie 

slouží k udržování nebo snižování hmotnosti (Drunkorexie – dvojité nebezpečí, © 2021). 

Tato ne zcela známá, ovšem velmi nebezpečná, až život ohrožující porucha příjmu potravy, 

bývá také nazývána alkorexie. Alkohol zahání hlad a snižuje strach z tloušťky. Drunkorektici 

také míchají tvrdý alkohol a energetické nápoje obsahující kofein, který zvyšuje látkovou 

přeměnu a tím i energetický výdej. Tato nevhodná kombinace způsobuje vzestup krevního 

tlaku a srdeční činnosti, lidé nejsou schopni vnímat únavu, což může vyústit v kolaps nebo 

náhlé úmrtí. Velké nebezpečí vyplývá z faktu, že alkohol se v prázdném žaludku vstřebává 

mnohem rychleji, což může vyvrcholit akutní intoxikací neboli otravou alkoholem (Paterová, 

2013). V této souvislosti byly popsány případy náhlého úmrtí, případně celkový kolaps or-

ganismu již u adolescentů (Procházková a Ševčíková, 2017). 

 

Problém se týká především mladých žen ve věku mezi dvaceti a třiceti lety, ale je 

rozšířený i mezi středoškoláky a také mezi chlapci a jedinci podstatně staršími. Vztah mezi 

zneužíváním alkoholu a poruchami příjmu potravy je již dlouho známý (Drunkorexie – dvo-

jité nebezpečí, © 2021). 

 

1.5 Faktory ovlivňující rozvoj poruch příjmů potravy 

O možných příčinách odpovědných za vznik poruch příjmu potravy existuje celá řada 

hypotéz. Dle Krcha (1999) ale každá hypotéza a etiologický, výkladový model má svoje 

omezení a nemůže vysvětlit všechny varianty poruchy. Mezi výzkumnými a klinickými pra-

covníky, kteří mají dobrou zkušenost s poruchami příjmu potravy dnes většinou panuje 

shoda v tom, že kromě redukčních diet neexistuje žádný specifický etiologický faktor nebo 
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jednoznačná příčinná událost, která by se vyskytovala u většiny nemocných a vysvětlovala 

jejich obtíže.  

 

V současnosti jsou faktory vedoucí k rozvoji poruch příjmu potravy ve většině od-

borné literatury rozčleněny do tří větších celků, a to na biologické faktory, psychologické 

faktory a sociální faktory (Procházková a Ševčíková, 2017). 

 

1.5.1 Biologické faktory 

Celá řada autorů považuje za nejvýznamnější biologický faktor pro rozvoj některé z 

poruch příjmu potravy ženské pohlaví. Jak uvádí například Krch (1999), stačí být ženou a 

riziko mentální anorexie je desetkrát vyšší.  

 

Ženy a dívky vykazují zvýšený zájem o svou hmotnost a množství tělesného tuku, 

muži a chlapci se naopak více zaměřují na svalovou hmotu. Významné rozdíly ve vnímání 

vlastního těla byly zjištěny již u dívek i chlapců mladšího školního věku (Procházková a 

Ševčíková, 2017). 

 

Počátkem puberty (tj. mezi 11-12 rokem) dochází u dívek k charakteristickým těles-

ným změnám (přibírání váhy, tvarování postavy, počátkům menstruačního cyklu). Přibírání 

váhy představuje nebezpečnou výzvu pro mladé ženy, které nejsou na změny připravené 

a obávají se, že nebudou moci svoji váhu kontrolovat. Výsledkem pokusů o překonání stra-

chu ze ztráty kontroly je například podstupování diet a cvičení (Novák, 2010). 

S podobným názorem se můžeme setkat i u Krcha (1999), který uvádí, že rostoucí 

tělesnou hmotností signifikantně vzrůstá u žen nespokojenost s tělem a roste i nebezpečí 

redukčních diet a bulimie. Výraznou roli při vzniku a rozvoji poruchy příjmu potravy však 

hraje zejména distribuce tělesného tuku. 

 

Na základě shrnutí poznatků některých autorů můžeme obecně říct, že za ohrože-

nější poruchami příjmu potravy lze považovat dívky, které jsou v době dospívání vyspělejší 

než jejich vrstevnice, nejsou spokojeny se svou hmotností, s nelibostí prožívají nástup men-

struace a s ní spojený rozvoj sekundárních pohlavních znaků. S časnější fyzickou zralostí 

je často spojen strach z dalšího přibírání na váze, pocity méněcennosti a některé depresivní 

stavy (Procházková a Ševčíková, 2017). 

Autorky dále dodávají, že fyzické dospívání pro dívku znamená vývoj opačným směrem od 

toho, co je v současné době považováno za krásné. 

 

1.5.2 Psychologické faktory 

V souvislosti se vznikem a rozvojem poruch příjmu potravy odborníci upozorňují na 

určité osobnostní rysy a psychické vlastnosti, které se vyskytují již před onemocněním, a 

mohou být tedy pro rozvoj poruch příjmu potravy rizikové. U mentální anorexie se jedná 
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například o přílišné zaměření na dosažení úspěchu v konfrontaci s tím, že se dívky výrazně 

nedoceňují a mají pocit, že nic neumějí nebo nezvládají. Lze u nich pozorovat nadměrnou 

přizpůsobivost a poslušnost, vyhýbavost, úzkostnost, pochybnosti o sobě samé, vysokou 

sebekontrolu a zodpovědnost nejen k sobě, ale především k druhým (Procházková a Šefčí-

ková, 2017).  

 

U Papežové (2003) lze najít některé z níže uvedených charakterových vlastností, které 

k onemocnění přispívají: 

 

• Perfekcionalismus 

Snaha být ve všem dokonalý a tím utišit zvýšenou sebekritičnost a nízké sebevědomí. 

Mnoho dívek trpící některou z PPP má nerealisticky velká očekávání, perfekcionalismus se 

promítá do všech oblastí života, pokud se však nedaří plnit vysoké požadavky a pravidla, 

cítí se nespěšné.  

 

• Úzkostnost 

Je spojena s pocitem ohrožení, vedou k ní nejisté situace a nutnost rozhodnout se. 

 

• Impulzivita 

Je typická pro bulimii a psychogenní přejídání, nemocní mají častěji problémy s alkoholem, 

drogami, promiskuitou a hráčstvím. 

 

• Zranitelnost 

Je společná všem poruchám příjmu potravy, nejistota ohledně sama sebe vede ke zvýšené 

snaze zalíbit se ostatním. 

 

• Závislost 

Jde o výraznou potřebu vedení a potvrzování od ostatních 

 

Novák (2010) k tomuto problému dále uvádí, že u některých dívek propukají poru-

chy příjmu potravy, které lze popsat také jako narušení sebevědomí, sebeorganizace, se-

beregulace, tedy jako ztrátu kontroly nad sebou. Zaměření pozornosti na váhu, postavu a 

jídlo skýtá naději na opětovné nalezení kontroly a jistoty.  

I nízká sebeúcta je nejspíš jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících dietní cho-

vání a rozvoj, udržování a léčbu poruch příjmu potravy. Lidé, kteří mají nízkou sebeúctu, 

výrazněji reagují na kritiku vlastní osoby, vykazují častější fluktuace nálady a nestabilní se-

bepercepci. Jsou citlivější a ovlivnitelnější informacemi o tom, jak je vidí ostatní lidé. Tedy 

poměr žen a mužů trpících poruchami příjmu potravy (10:1) nejspíš úzce souvisí s faktem, 

že muži mají vyšší sebeúctu než ženy (Novák, 2010). 



 18 

 

1.5.3 Sociálně kulturní faktory 

Krch (1999) konstatuje, že poruchy příjmu potravy jsou kulturně a sociálně podmí-

něny a neustále se vyvíjejí. Mezi největší problémy patří hlavně jídelní návyky, které se 

mění, jiné postavení žen ve společnosti, způsob trávení volného času a vliv médií. 

Někteří autoři uvádějí, že při vzniku poruch příjmu potravy hrají důležitou úlohu kul-

turní vlivy. Obecně se soudí, že anorexie a bulimie jsou obvyklejší v zemích, kde se oceňuje 

štíhlost. Jestliže se lidé přestěhují z kultur, kde kyprost představuje významnou pozitivní 

hodnotu do zemí se štíhlým ideálem, hrozí riziko, že se u nich vyvine problematický vztah 

k jídlu (Grogan, 2000).  

 

Představa, jakou má člověk o vlastním těle je do značné míry určována sociální 

zkušeností. Mediální obrazy mají mimořádně velký vliv na změnu ve vnímání a hodnocení 

těla, a to v závislosti na významu, jaký divák těmto podnětům přisuzuje. Někteří diváci jsou 

vůči těmto vlivům vnímavější. Za zvláště zranitelné bývají označováni adolescenti, protože 

jejich představa vlastního těla je ještě mimořádně elastická. Také další skupiny, které při-

suzují zvláštní význam představám souvisejícím s obrazem těla, jako jsou například lidé s 

poruchami příjmu potravy, nebo kulturisté, bývají senzibilizovány mediálními podněty (Gro-

gan, 2000).  

 

Společenské faktory v podobě mediálně proklamovaného důrazu na vzhled a štíh-

lost jsou bezprostředně zodpovědné za zvyšující se počet onemocnění (Procházková a 

Ševčíková, 2017). S tímto výrokem souhlasí i Papežová (2017), která tvrdí, že kultura za-

měřená na extrémní štíhlost, původně přičítaná západním zemím, zvyšuje riziko vzniku ně-

které z poruch příjmu potravy. Média stále často prezentují vyhublé modelky, tanečnice a 

herečky a extrémní dietní chování jako normu pro zdravý příjem potravy u mladých dívek. 

Takto prezentované společenské a kulturní trendy jsou přitom v rozporu s biologickou vari-

abilitou a přirozeností lidského těla. Předkládají nerealistické cíle a nevhodné vzory, které 

oslabují sebedůvěru, protože pro většinu populace jsou nedostižné a vedou k nespokoje-

nosti s vlastním tělem a podněcují k jeho narušenému vnímání (Grogan, 2000). 

 

Mezi sociální rizikové determinanty rozvoje poruchy příjmu potravy patří také pro-

fese či profesní příprava, která je výrazněji spojena s fyzickým zevnějškem a kde je štíhlá 

postava nezbytným předpokladem kariéry (Grogan, 2000). Z profesí můžeme jmenovat mo-

delky a tanečnice. Jedněmi z nejohroženějších sportovců jsou ti, kteří se věnují vzpírání, 

atletice, gymnastice, plavání, volejbalu, krasobruslení a baletu. V zásadě jde o prostředí a 

místa, kde se klade důraz na výkon, kontrolu váhy a panuje zde konkurence (Novák, 2010). 

 

Existuje nesčetné množství dalších možných příčin podílejících se na vzniku poruch 

příjmů potravy. Patří sem například krizové životní události, nepopiratelný vliv mají i rodinné 

a genetické faktory, ovlivňují je úzkostné a depresivní stavy, závislost na psychotropních 

látkách.  
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Výstižné shrnutí uvádí Krch (1999), který říká, že pokud někdo začne s redukční dietou, 

je pravděpodobnější, že u něj dojde k rozvoji anorexie nebo bulimie, pokud je ženou, žije 

v relativním blahobytu v prostředí, které se ztotožňuje se západními kulturními hodnotami, 

prochází zmatkem a nejistotou dospívání, má nízké sebevědomí a špatné mínění o svém 

těle, jestliže otec je alkoholik nebo hypochondr, matka neustále drží diety, sestra se léčila 

s mentální anorexií a spolužačky odmítají chodit do školní jídelny, protože by byly tlusté. 

Ale zároveň dodává, že ani to k rozvoji poruch příjmu potravy mnohdy nestačí. 

 

2 IDEÁL KRÁSY, BODY IMAGE A SEBE-

POJETÍ 

2.1 Ideál krásy v historii a nyní 

Vnímání krásy se liší nejen kulturou, ve které člověk žije, ale především je určováno 

dobou. Při pohledu na sošku Věstonické Venuše a na fotografii modelky Twiggi je více než 

jasné, že každé období v lidské historii vzhlíželo k jiným ideálům postav žen i mužů. 

 

Přestože u různých kultur najdeme odlišné požadavky na jednotlivé části těla, jejich 

velikost a tvar, existují jisté shody v náhledu na krásu, které převládají ve většině společ-

nosti. Jedná se například o některé tělesné znaky mladých žen, u kterých se preferují pevná 

prsa a boky, dále pak celková zakulacenost oproti hranatosti, mírná korpulence oproti vy-

záblosti, neporušená a hladká kůže oproti svěšené kůži a celková symetrie (Fialová, 2001). 

 

2.1.1 Krása v historii 

Dynamickou tendenci vývoje nahlížení na ideál krásy v průběhu od dob nejstarších po 

současnou, lze spatřit z dochovaných uměleckých děl. 

 

Starověk 

První archeologické nálezy ukazují, že krása byla spojena se sexualitou a plodností. 

Tuto krásu ženy dokládají sošky Venuše – robustní figury ženy s širokými boky, plnými 

ňadry, což bylo mj. znakem blahobytu, bez velkého důrazu na zobrazení obličeje (Koudelka 

a kol., 2012). 

 

Antika 

Snaha vyhovět kulturnímu ideálu krásy byla vždy, s výjimkou starověkého Řecka, spíše 

tradicí ženské populace (Fialová, 2001). V období starověkého Řecka a Říma byla oslavo-

vána zejména mužská postava. Nazírání na krásu bylo daleko komplexnější, důraz byl kla-

den také na vnitřní povahové rysy jedince. Za ideál krásy byl považován harmonický soulad 

dobré duše a krásného těla (Koudelka a kol, 2012). 
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Antické řecké přesvědčení, že krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného, 

přesně vyjadřuje pojem kalokagathia. Slovo kalokagathia je složeno ze dvou přídavných 

jmen – kalos (,,krásný“) a agathos (,,dobrý“). Řekové podporovali představu jednotného 

výchovného cíle, kterým byla neoddělená péče o tělo a o duši prostřednictvím spojení gym-

nastiky a atletiky na jedné straně s uměním a vědami na straně druhé. Dobrým vzorem 

kalokagathie v praxi může být například hrdina řecké mytologie Herakles, který disponoval 

neuvěřitelnou silou, ale také se učil zpěvu, filozofii, literatuře či hře na lyru. 

 

Dle dostupných informací měli Římané velmi negativní a kritický postoj k obezitě, nao-

pak vysoko hodnotili štíhlost a aby zabránili negativním dopadům častého obžerství na je-

jich postavu, snažili se kontrolovat svoji hmotnost záměrným vyvoláním zvracení, který se 

dá dnes označit jako bulimie. 

 

Středověk 

V období gotiky a silného vlivu křesťanské ideologie dochází k jistým změnám náhledu 

na lidské tělo a jeho vzhled. Křesťanské učení zdůrazňuje zájem o duchovní život a zavr-

huje péči o tělesný vzhled, což se samozřejmě odráží i v pojetí krásy těla (Fialová, 2001). 

Zobrazují se postavy prosté, štíhlé, asketické a co možná nejvíce zahalené, s bledou pletí. 

Takovým typickým dokladem je postava Ježíše ztělesňující utrpení, skromnost a strádání 

(Koudelka a kol. 2012). I zobrazené postavy žen působí v gotice štíhlejším dojmem, přes-

tože jejich typologické charakteristiky jsou přibližně ve středu mezi extrémy stupnic (Fia-

lová, 2001) 

Později, kdy přišlo na scénu období dvorany a potulných hudebníků, vznikla nová kul-

tura. Jak uvádí Koudelka a kol. (2012), změnil se přístup k ženám, a i vzhled pánů. Světlé, 

zlatavé vlasy, v nepřeberném množství účesů, byly ve středověku také u žen neobyčejně 

přitažlivé, jak dokládají díla malířů, vypravěčů i poetů té doby, byly symbolem krásy a žen-

ství a ve středověku ideálních vlastností – cudnost, zdrženlivost a počestnost. To bylo spo-

jené s pasivitou a poddaností, což vyhovovalo dokonale dominantnímu postavení muže ve 

společnosti. 

 

Renesance 

Období renesance je obdobím návratu. Návratu k antickým ideálům a převážně u mužů 

ke zdůraznění jejich mezomorfní složky. Objevuje se snaha nalézt tělesné typy, které by 

odpovídaly nějakému univerzálnímu principu "mužství" a "ženství". Proto je důraz kladen 

na sekundární pohlavní znaky u obou pohlaví, u mužů především na rozvoj kostry a sval-

stva a u žen na širokou pánev a celkově zaoblené tvary těla, dané větší vrstvou podkožního 

tuku (Fialová, 2001). Byl stanoven ideál, který je aktuální i dnes, a to vysoká postava se 

širokými rameny, dlouhé prsty na dokonalých pažích, rudé rty, bílé zuby a přímé držení těla 

(Koudelka a kol., 2012). 

 

Baroko 

Barokní styl v pohledu na krásu lidského těla nemá daleko od pohledu renesančního. 

Fialová (2001) uvádí, že u žen jednoznačně převládá důraz na ty části těla, které 
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symbolizují reprodukční úlohu ženy, tedy na plodnost a kulatost v oblasti břicha a pánve 

způsobenou velkým množstvím podkožního tuku. Zobrazovaná svalnatost postav možná 

ještě o něco nabyla. Korpulentnost těla vyjadřovala sociální postavení. Panoval názor, že 

bohatá urozená žena nemůže být štíhlá (Koudelka a kol., 2012). 

 

Klasicismus 

Toto období přináší dva různé pohledy na ženské tělo. Oba ideály se pyšnily útlými pasy 

zvýrazněnými korzetem, ale lišily se pak v ostatních tělesných charakteristikách a osob-

nostních vlastnostech. V první polovině 19. století vítězil typ dámy jemné a křehké, u které 

muži obdivovali především krásný obličej, morální hodnoty a společenské postavení. (Fia-

lová, 2006). Koncem století však těmto ženám konkurovaly ženy celkově mohutnější, s vět-

šími obvody v prsou a v bocích. Takové ženy bylo možné najít v nižších vrstvách společ-

nosti, dále mezi herečkami a prostitutkami (Koudelka a kol., 2012). 

 

Na konci století se již mnoho žen znepokojovalo tím, že jsou příliš štíhlé, neboť se do 

pohledu na krásu prosadil i názor medicínský, který podporoval plnější postavu jako znak 

tělesného zdraví. Na druhou stranu měly o nadváhu zájem jiné lékařské obory, otevíraly se 

první kliniky pro otylé (Fialová, 2006). 

 

Století dvacáté 

Pro kult lidského těla se jednalo o nejvýraznější a nejdynamičtější období v celé své 

historii, stejně jako byl turbulentní vývoj v oblasti technologií, pokroku a rozvoje ve vědecko-

technické a ekonomické sféře.  

 

• Začátek století – Návrat sklonu ke štíhlé postavě ženy jako nositelky krásy. Postavy 

měly ženy vysoké, štíhlé s úzkým krkem (Koudelka a kol., 2012). 

 

• Po 1. světové válce – Mizí zaoblené ženské tvary, siluety se zplošťují a celkově 

rysy nabyly více chlapeckého vzhledu. Ženská krása se začíná hodnotit podle obli-

čeje upraveného kosmetikou a mírou obnaženosti nohou. Nelze opomenout velký 

rozvoj médií ve 20. letech, který měl v západním světě vliv na vznik jistých uniform-

ních požadavků na tělo (Fialová, 2006). Vzniká kult hereckých hvězd, z jejichž 

vzhledu se následně odvozovala podoba novodobého estetického ideálu lidské 

krásy (Koudelka a kol., 2012). 

 

• 50. léta – Celý západní svět byl ovlivněn produkty hollywoodského módního prů-

myslu, který jako tělesný ideál prosadil Marilyn Monroe. Postavy byly charakterizo-

vané klenoucími se prsy a útlým pasem, houpavou chůzí na vysokých podpatcích. 

Od této doby všechny ženy usilovaly o útlé pasy a vyrovnané obvody boků a prsou, 

které představovaly ideální proporce (Fialová, 2001). Mnoho odborníků se shoduje, 

že se jednalo o první "globální mánii".  
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• 60. léta – Období největšího nárůstu poruch příjmu potravy u ženské populace 

(mentální anorexie a bulimie), které mnoho lidí spojuje s uvedením nového těles-

ného ideálu do módního světa. Jedná se o Angličanku Leslie Hornby Armstrong, 

kterou zná celý svět pod přezdívkou "Twiggi" (Fialová, 2006). Tato útlá žena s vel-

kýma očima a s dlouhými řasami, která vážila 44 kilogramů při výšce 168 cm, se 

stala vzorem mnoha žen (Koudelka a kol., 2012). Ženy šedesátých let 20. století 

odhodily korzety a stahovadla, začaly se "utahovat" zevnitř, pomocí diet a cvičení 

(Crooková, 1995). Nutno podotknout, že u mužů tento typ postavy nikdy nebyl oblí-

bený, hlavně kvůli nevyvinutým proporcím v oblasti hrudníku. 

 

• 80. léta – Ženská ideální postava se stále zeštíhluje, ale dochází k důležitému ob-

ratu ve vnímání krásy. Začíná se prosazovat lékařské hledisko a fyzický vzhled je 

spojen se zdravím. Ideálem se stává štíhlé tělo se svalnatější konstitucí (Koudelka 

a kol., 2012). 

  

• 90. léta – V tomto období byla "in" motoricky známá formulka 90-60-90, od které se 

přešlo k ještě štíhlejším, až vychrtlým modelkám unisex či chlapeckého zjevu a pro-

padlýma očima. (Koudelka a kol., 2012). 

 

2.1.2 Současný ideál krásy 

V dnešní době jednotná koncepce ideální krásné postavy a tváře v podstatě nee-

xistuje. Přesto se dají vysledovat některé výraznější směry. Obecně například platí, že za 

krásný obličej je považována úzká tvář s bronzovou pletí a vysokými lícními kostmi, s plnými 

rty a výrazným obočím (Koudelka a kol., 2012). V současnosti stále přetrvává požadavek 

štíhlé postavy, převážně štíhlých boků a hýždí, ne však přehnaná vyzáblost, která se pro-

jevila negativně na zdraví některých žen (Fialová, 2006). 

 

Dnes existuje společenský tlak přizpůsobit se médii prezentovanému ideálu štíhlého 

a pevného těla. Podmínkou ekonomiky západní společnosti je majetek, takže naše gene-

race klade na první místo bohatství a podle něho také posuzuje ideální bytost. Člověk, který 

má peníze, si může dovolit nákladného kadeřníka, kosmetičku a pravidelná cvičení, díky 

kterým si udržuje mladistvý a štíhlý vzhled. Ekonomika je dnes spojena s podejem výrobků 

a neustálý příděl podnětů a pravd, kterými nás zahrnují média, zachovává mýtus o ideální 

štíhlé ženské postavě. Štíhlost je proto ztělesněním naší společenské hodnoty bohatství. 

Důraz, jaký se v současnosti klade na dobrý vzhled, převažuje nad hodnocením charakteru, 

osobitosti, produktivity a společenského přínosu. Žijeme ve světě, který nás nejrůznějšími 

způsoby tlačí, abychom přizpůsobili svůj vzhled i chování obecným zákonům této společ-

nosti (Fialová, 2006). 
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2.2 Body image a sebepojetí 

Definic body image je několik, avšak všechny si jsou svým obsahem podobné. Tento 

pojem by se dal definovat jako způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá, 

jak cítí a jak si myslí, že je vnímán ostatními. Je to komplexní pojem pro určitý psychický 

stav, na jehož základě vnímáme své vlastní tělo (Koudelka a kol., 2012).  

 

Body image nebo tělesné sebepojetí, je jedno, jak si tento pojem přeložíme, se v 

poslední době dostává do popředí ve všech možných kontextech. Jak uvádí Fialová (2006), 

souvisí to nepochybně s nárůstem zájmu člověka o své vlastní tělo a péči o něj vzhledem 

k tomu, jaký je kladen důraz na vliv životního stylu na zdravotní stav jedince, ale také s tím, 

jakou hodnotu dnes společnost přikládá fyzickému vzhledu a atraktivitě. Proto můžeme po-

zorovat nárůst počtu plastických operací, kosmetických zákroků, vyšší investice lidí do péče 

o tělo, větší zájem o zdravé potraviny a sportovní aktivity. 

 

Lidské tělo je objektem sociálního a kulturního prostředí. V průběhu let dochází ke 

změnám pohledu na tento objekt, a tím dochází také ke změnám jeho hodnocení. Tyto 

měnící se normy a hodnoty v různých kulturách či prostředích ovlivňují naše celkové sebe-

pojetí. V současné době se tělo stává spíše designérským produktem a objektem, do něhož 

je potřeba investovat. Tento způsob pohledu na naši tělesnost se zdá poněkud povrchní, 

ale tlak vnějšího okolí je tak silný, že málokterý jedinec mu dokáže odporovat (Fialová a 

Krch, 2012).  

 

2.2.1 Hodnocení vlastního těla 

Každá doba preferuje určitý tělesný ideál. Ten se ale vyvíjí a mění stejně jako spo-

lečnost. Médii předkládaný ideál těla nemusí odpovídat reálným možnostem většiny lidí, ani 

zdravému a proporcionálnímu tělu. Většina lidí, zvláště žen, není schopna objektivně po-

soudit své tělesné parametry, a tak se nechává vést často nerealistickým subjektivním hod-

nocením k určitým zásahům do proporcí vlastního těla (Fialová, 2006). 

 

Image těla je především pro ženskou část populace důležitým motivačním činitelem 

pro racionální způsob života. Objektivní a subjektivní hodnocení těla nejsou v přímém roz-

poru (silnější jedinci se většinou hodnotí hůře), ale u mnoha žen je objektivní hodnocení 

oproti realitě příliš kritické. Rozdíl mezi ideálním a vlastním tělesným typem je pak pociťo-

ván jako příliš velký a vede k nespokojenosti s vlastní osobou i tělem (Fialová, 2001).  

Zmíněné tvrzení bylo potvrzeno v mnoha výzkumech, především výzkumnou metodou tzv. 

studií siluety. 

 

➢ STUDIE SILUETY 

Psychologové a sociologové používají při hodnocení spokojenosti s tělem nejrůznější 

metody. Technika siluety je jednou z nejužívanějších kvantitativních metod měření stupně 

a orientace ne/spokojenosti s tělem. Při uvedené technice jsou účastníkům předkládány 
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siluety postav od velmi štíhlých až po velmi silné. Účastník má vybrat tu, která je nejbližší 

jeho vlastní postavě, a potom siluetu, již považuje za ideální. Rozdíl mezi těmito dvěma 

postavami je považován za ukazatel spokojenosti či nespokojenosti (Grogan, 2000). 

Autorka pak dále dodává, že tato stupnice byla předložena jednak studentkám psychologie 

ve Spojených státech, jednak skupině starších žen.  

Všechny ženy dostaly stupnici siluety užívanou Fallonovou a Rozinem a měly od-

povědět na řadu otázek. Starší ženy měly objektivně silnější postavu a samy sebe vnímaly 

jako silnější než skupina mladších žen. Obě skupiny předložily ideál, který byl výrazně 

štíhlejší než jimi vnímaná vlastní postava. Skupina mladších žen měla výrazně štíhlejší ideál 

než skupina starších žen. Jedou ze zajímavých věcí na tomto zjištění bylo, že nespokoje-

nost s vlastní postavou není vyhrazena jen mladým ženám (Grogan, 2000). 

 

Výzkumy zaměřené na spokojenost s tělem došly s využitím řady nejrůznějších 

technik k závěru, že většina žen v západních společnostech je nespokojena se svou hmot-

ností a postavou a že většina žen projevuje takový zájem o svoji postavu a hmotnost, který 

se dá označit za problémový (Grogan, 2000). 

Obrázek 3 Hodnocení siluety ženské postavy (Grogan, 2000) 

 

Nároky na lidské tělo se značně změnily. Naše matky považovaly tělo především za 

nástroj k přežití, sloužilo k plození dětí a zachování sebe sama. Bylo-li jejich tělo zdravé, 

bylo vše v pořádku. Dnešní žena považuje tělo za objekt, který ostatní hodnotí a který ona 

sama může měřit a tvarovat. Být zdravý dnes nestačí. Naše kultura vytvořila mýtus doko-

nalého těla, který způsobuje, že se stydíme za své chyby a často se podceňujeme. Nejmla-

dší generace, naše děti, mívají už v 10 letech pocit, že jejich tělo není dokonalé (že mají 

silné nohy, malá prsa, širokou pánev) a ztotožňují se s potřebou splňovat určité normy (Fi-

alová, 2001). 

 

2.2.2 Skupiny s nízkou spokojeností s vlastním tělem 

Existují skupiny lidí, kteří mají mnohem výraznější obavu o svoji postavu než zbylá 

část populace. O tomto faktu svědčí psychologické a sociologické údaje. Jak již bylo 
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zmíněno v předchozím oddílu, osoby trpícími poruchami příjmu potravy můžeme považovat 

za jednu ze skupin, které pociťují velmi vysokou nespokojenost s vlastním tělem. Grogan 

(2000) dodává, že nespokojenost s tělem může být důležitým prvkem při vzniku poruch 

příjmu potravy, ale je zřejmé, že k rozvoji problematického vztahu k jídlu u žen musí vedle 

toho působit ještě další faktory.  

 

Další skupinou, kterou je možné řadit mezi osoby s nízkou spokojeností s vlastním 

tělem, jsou chroničtí dietáři. Držení diet je častým výsledkem nespokojenosti s vlastním tě-

lem, zejména u žen. Existují důkazy svědčící o tom, že diety mohou vést k přejídání, níz-

kému sebevědomí, pocitům ztráty kontroly, pocitu tloušťky a zvýšené nespokojenosti s tě-

lem při absenci jakékoli změny velikosti těla (Grogan, 2000). Je potvrzeno, že jakékoliv diety 

hrají klíčovou roli při vzniku poruch příjmu potravy. I přehnaně cvičící lidé se řadí k této 

skupině. 

 

V poslední době se namísto držení diet stává módou cvičit. Cvičením se lidé snaží 

získat ideální štíhlou postavu a snížit nespokojenost s tělem. Někteří autoři se domnívají, 

že cvičení může pocit nespokojenosti s tělem ještě prohloubit. Výzkum prokázal, že lidé 

(zejména ženy), kteří často cvičí, představují rizikovou skupinu, již ohrožuje pocit nespoko-

jenosti s tělem, přehnaný zájem o postavu a poruchy příjmu potravy. Už dlouho je proká-

záno, že profesionální sportovkyně a umělkyně v oborech, kde štíhlost vyjadřuje výkon 

nebo estetickou kvalitu, mají tendenci ke zvýšenému zájmu o tělesnou hmotnost (Grogan, 

2000). 

 

3 INTERNET, SOCIÁLNÍ SÍTĚ A BODY 

IMAGE 

Stále častěji jsme vystavování mediálním obsahům věnujícím se zdravému životnímu 

stylu. Roste počet blogů a skupin na sociálních sítích zaměřených na fitness a správné 

stravování. Zároveň ale v západním světě narůstá počet lidí nespokojených se svým tělem, 

procento obézní populace a stejně tak se objevuje nesčetně případů mentální anorexie, 

bulimie a objevují se nové druhy poruch příjmu potravy (Fialová, 2006). 

 

3.1 Fenomén internet 

V současnosti se dá internet označit za jedno z nejvyužívanějších masových medií 

vůbec. Jde o globální systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi se-

bou počítače komunikují. Internet s sebou přinesl mnoho nového do každodenního života 

lidí na celém světě. Z univerzitní sítě využívané k vědeckým a vojenským účelům se vyvi-

nula síť celosvětová, která díky svým specifikům umožňuje spojení lidí bez ohledu na geo-

grafické vzdálenosti.  Komunikace na internetu probíhá buď po kabelu, nebo se šíří 
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vzduchem. Mezi kontinenty se data přenáší buď pomocí satelitního spojení prostřednictvím 

družic nebo tzv. podmořskými kabely. 

 

3.1.1 Pozitivní a negativní vliv internetu a digitálních technologií 

Vliv internetu na psychiku dětí a dospívajících je momentálně hodně diskutované 

téma. Obecně však platí, že tento vliv může být jak pozitivní, tak negativní. Zkušenosti, 

které člověk získá pobytem v kyberprostoru, ovlivňují jeho psychiku, sociální chování i pří-

stup k hodnotám. Řada dětí, které nemají adekvátní sociální oporu, je ve vrstevnických 

skupinách odmítána, či se cítí osaměle, obracejí se na internet jako k náhradě (Ševčíková 

a kol., 2015).  

 

Otřepaná lékařská fráze, že teprve dávka dělá jed, platí i pro digitální technologie. 

Tento názor zastává i Sokolíčková (2019). Ve své publikaci mimo jiné uvádí, že chytrý te-

lefon, který byl na trh uveden v roce 2007, je nejviditelnějším přístrojem v řadě vynálezů, 

který skutečně změnil naše životy a v souvislosti s ním hovoří o takzvané smartphonové 

pandemii. Změna způsobu, jakým lidé tráví svůj čas a dramatická proměna našich životů 

se ale neobejde bez následků. Hlavně pokud se jedná o děti a mládež, je toto téma velmi 

citlivé. Německý psychiatr Manfred Spitzer varuje před formativní silou digitálních nástrojů. 

Před změnami, které do nás jejich užívání vepisuje a o kterých nevíme, zda a jak je možné 

tyto změny opět vymazat.  

 

Internet se stal běžnou součástí každodenních aktivit všech lidí, a to nejen mládeže, 

ukrývá nekonečné množství informací a najít na něm lze všechno, co člověka jen napadne.  

Co se týká dětí a mladistvých, to, co na internetu vyhledávají, je ovlivněno jejich povahou a 

zájmy, ale například i tím, co je zrovna "in" a v neposlední řadě tím, o co se zajímají jejich 

vrstevníci. 

 

Pozitivní vliv 

Spočívá především v rozvoji myšlení, ve všeobecném přehledu a získávání nových in-

formací. Dítě má možnost překročit hranice své země a stát se otevřenějším, má větší pře-

hled a širší repertoár norem (Nováková, 2021). Ševčíková a kol. (2015) dodává, že internet 

pro děti představuje i příležitost. Příležitost nejen ke vzdělávání, ale i k učení se psané ko-

munikace, třeba i v cizím jazyce, učení se sebeprezentaci, práci s programy všeho typu, 

vytváření webových stránek, programování apod.  

 

Negativní vliv 

Spočívá hlavně ve zhoršení komunikačních dovedností v osobním kontaktu. Vytrácejí 

se pravidla slušného chování a jakýsi respekt dospívajících vůči sobě navzájem. Kvůli in-

ternetu jsou děti méně aktivní a preferují pasivnější formy zábavy. Pro to, aby se zabavily, 

vlastně nemusejí udělat vůbec nic. A samozřejmě mají také méně pohybových aktivit, se-

zení u počítače je pro ně pohodlnější (Nováková, 2021). 
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Nepopiratelná rizika a vedlejší účinky používání digitálních informačních technologií za-

ložených na internetu z hlediska zdraví:  

 

• Oči a zrak 

Sokolíčková (2019) uvádí, že krátkozrakost je oční vada s celosvětově nejrychlejším 

nárůstem výskytu a má se za to, že již dosáhla parametrů epidemie. Z širšího hlediska je 

dobrým příkladem toho, jak digitální technologie narušují normální lidský vývoj. Mezi známé 

rizikové faktory krátkozrakosti patří určité aspekty životního stylu během dětství a dospí-

vání, jako je čas strávený venku a čas strávený díváním se na blízko, tedy při používání 

telefonů nebo smartphonů. Každodenní několikahodinové sezení u počítače představuje 

velkou zátěž pro oči. Dříve či později se objeví první příznaky únavy a podráždění nebo 

pálení očí. Lidské oko není přizpůsobeno ke strnulému pozorování jednoho bodu, monitoru. 

Dlouhodobé zaostření oka na určitou vzdálenost proto může způsobit postupné zhoršování 

zraku. Pravidelná práce s počítačem může vést k poškození optického nervového systému. 

Zhoršování zraku se projevuje především ve schopnosti oka zaostřovat. Nezanedbatelná 

je i častější náchylnost ke vzniku očních zákalů. Krátkozrakost má za následek značně 

náklady na veřejné zdraví, a to jak na optickou korekci, tak i na léčbu zákalů nebo degene-

race rohovky. Postihuje hlavně mladé lidi, protože jejich oči nejsou ještě zcela vyvinuté a 

při sledování na blízko tak obrazovková média způsobují poškození zraku.  

 

• Obezita 

V rozvojových zemích se fenomén obezity neustále zvyšuje, během třiceti let se výskyt 

nadváhy a obezity v těchto zemích zdvojnásobil a ustálil se na vysokých hodnotách, žádné 

zemi se se dosud nepodařilo tento trend zvrátit. Několik studií již prokázalo, že čas strávený 

před obrazovkou má u dětí a mladistvých spojitost s vyšším BMI (Sokolíčková, 2019). O 

tom se zmiňuje i Papežová (2010), která hovoří o jakémsi začarovaném kruhu. Média na-

rušují fyzickou aktivitu a spokojenost, nižší míra spokojenosti zase narušuje fyzickou akti-

vitu a zvyšuje dobu strávenou před obrazovkou. Pokud jde o televizi, uvádí se, že doba 

strávená před televizí v dětství je v přímé úměře k přibírání váhy v dospělosti. Hraní her je 

pravděpodobně nejtoxičtějším aspektem digitálních technologií v souvislosti s přibíráním 

na váze, a to z několika důvodů. Probíhá po dobu několika hodin, nahrazuje fyzickou akti-

vitu a negativně ovlivňuje stravovací návyky. Také chytré telefony snižují dobu strávenou 

fyzickou aktivitou, zpomalují chůzi, podporují nečinnost, snižují zájem o venkovní prostředí 

a tím omezují organizované i neorganizované činnosti. Nadváha během dětství s sebou 

nese nejen zdravotní rizika, ale i negativní důsledky pro akademickou způsobilost a sociální 

kompetenci. 

 

• Závislost 

Významným psychickým faktorem spojeným s nadměrným používáním internetu a zá-

vislostí na něm je zvýšená tendence se nudit, zvýšená impulzivita, respektive neschopnost 

impulzům odolávat. Rizikovou skupinou jsou tak kupříkladu děti s poruchami pozornosti. 

Tyto děti inklinují k vyhledávání vzrušivějších podnětů, a kromě nadměrného užívání 
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internetu se u nich vyskytují i další formy rizikového chování, jako je užívání alkoholu, drog, 

lhaní a agrese (Ševčíková a kol.,2015). 

 

Dle Sokolíčkové (2019) závislost patří nepochybně k nejzávažnějším dopadům digitál-

ních technologií na člověka. Po určité době se používání internetu projeví na lidské psy-

chice. Závisí to zejména na způsobu komunikace a obsahu informací, které jedinec vyhle-

dává. Vyhledávání virtuální komunikace a virtuálních vztahů je většinou reakcí na neuspo-

kojivé osobní zázemí. Virtuální vztahy dávají pak takovému člověku pocit většího porozu-

mění a obohacení života, postupem času je pak ochotný obětovat svůj skutečný svět a 

degradovat ho na pouhé uspokojení svých nejzákladnějších fyziologických potřeb. K zá-

kladním příznakům patologického užívání internetu patří neustálé myšlenky na připojení 

k síti, snížená sebekontrola při používání nebo neschopnost přerušit práci s internetem. 

Případy netománie nebo netolismu, což jsou označení pro tyto závislosti, jimiž je nazvala 

současná lékařská věda, jsou a budou častější s tím, jak se život společnosti bude do in-

ternetu – kyberprostoru, přesouvat. 

 

I podle Jirovského (2007) bude přechod do kyberprostoru, na který není lidská psychika 

zcela připravena, doprovázen právě výše uvedenými závislostmi. Závislost na internetu je 

zřejmě psychická, ale i v tomto případě dochází k rozvoji četných psychických i fyzických 

symptomů, jakými jsou snížená schopnost normálně fungovat v běžném každodenním ži-

votě a například bolesti hlavy nebo žaludeční vředy. V krajním případě může dojít i k roz-

padu osobnosti, kdy jedinec žije současně v obou světech, kybernetickém a reálném, aniž 

by tyto své existence dokázal propojit. Propadnutí virtuálním vztahům a ztráta schopnosti 

odolávat krutostem reálného světa pak může některé jedince dohnat až k sebevražedným 

pokusům. Navíc nadužívání digitálních technologií a internetu všeobecně skutečně koreluje 

se závislostí na alkoholu, tabáku a ilegálních drogách, jako je marihuana.  

 

3.1.2 Web 2.0 

V posledních dvou až třech letech probíhá na síti revoluce. Internet se mění v ote-

vřenou platformu pro aktivní spolupráci mezi miliony uživatelů. Nové webové služby umož-

ňují, aby se mezi sebou našli lidé, kteří si mají co říct, a dávají jim nové nástroje, jak mezi 

sebou spolupracovat. Pro tuto revoluční změnu se vžil termín web 2.0 (Pavlíček, 2010). 

Jinými slovy se pojem web 2.0 používá pro označení etapy ve vývoji webu, ve které ná-

vštěvníci a uživatelé mohou, do teď pevný obsah webových stránek, měnit a přepisovat a 

jednoduše tvořit obsah dle libosti. 

Jedná se o druhou generaci webových služeb, která lidem umožňuje spoluvytvářet a sdílet 

informace novým způsobem (Pavlíček, 2010).  

Bez webu 2.0 a této revoluční změny, kterou s sebou tento pojem přinesl, by světlo 

světa nikdy nespatřily již notoricky známé platformy jako: 

 

• Sociální sítě – Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn 

• Blogy – Webnote, Blog, Blogger 
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• Multimediální platformy – Youtube, Pinterest 

• Internetové knihovny – Wikipedia 

 

3.2 Sociální sítě 

Pojem sociální síť může mít celou řadu významů. Používal se již dlouho před vznikem 

a rozšířením internetu. Definoval jej sociolog J.A. Barnes v roce 1954, historicky se tudíž 

jednalo o čistě sociologický termín, sloužící k popisu sociálních struktur (různé sociální sku-

piny a komunity) propojených pomocí přátelství, společných zájmů, náboženské či rasové 

příslušnosti, sexuální orientace či jiného atributu (Pavlíček, 2010).  

Sociologie tedy definuje sociální síť jako propojenou skupinu lidí, kteří se navzájem ovliv-

ňují, přičemž mohou (ale nemusí) být příbuzní. Sociální síť se tvoří na základě společných 

zájmů, rodinných vazeb nebo z jiných více pragmatických důvodů, jako je např. ekono-

mický, politický či kulturní zájem (Pavlíček, 2010). 

 

Je to internetová služba, která umožňuje svým členům vytvářet veřejné, uzavřené 

nebo i firemní profily, prezentace, diskusní fóra, nabízí prostor pro sdílení fotografií, videí, 

obsahu a dalších aktivit. Většina obsahu na sociálních sítích je tvořena jejími uživateli. Ti 

mohou prostřednictvím příspěvků nebo veřejnou komunikací, chatů a dalších kanálů vytvá-

řet obsah. Velice oblíbené jsou tematické skupiny, diskusní fóra, kde si lidé vyměňují zku-

šenosti a názory na určité téma (Kožíšek a Písecký, 2016).  

 

První sociální síť, která se podobala nejvíce těm dnešním, byla síť SixDegrees.com. 

Jejím hlavním cílem bylo sbližování a kontaktování lidí. Ti si mezi sebou mohli nejen vymě-

ňovat zprávy, ale i prohlížet profily. Tato síť vznikla v roce 1997 a v dobách její největší 

slávy na ní bylo zaregistrováno více než milion uživatelů. Během následujících 20 let prošly 

sociální sítě obrovským vývojem. Dnes jsou součástí našich životů, podle průzkumu vyu-

žívá sociální sítě téměř polovina všech lidí na planetě (Nejznámější a nejoblíbenější sociální 

sítě v ČR, © 2021). 

 

3.2.1 Nejoblíbenější sociální sítě  

Facebook 

Největší sociální síť světa, kterou využívá přes 1,5 miliardy uživatelů, a třetí největší 

webová služba na světě. Je lokalizována do více než osmdesáti jazyků včetně češtiny (Ko-

žíšek a Písecký, 2016).  

 

Zakladatelem Facebooku je bývalý student Harvardu, Mark Zuckerberg. Facebook byl 

spuštěn v roce 2004 a v první fázi se jednalo o sociální systém určený výhradně pro stu-

denty Harvardské univerzity. V roce 2005 se Facebook rozšiřuje i na ostatní vysoké školy 

v USA a Evropě, následně i mezi zaměstnance vybraných firem, teprve v poslední fázi se 

otevírá i pro všechny ostatní (Pavlíček, 2010).  

https://sitevhrsti.cz/velikost-socialnich-siti-2020/
https://sitevhrsti.cz/velikost-socialnich-siti-2020/
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Facebook v kostce 

▪ Jedná se o síť, která umožňuje být v kontaktu se svými přáteli, sdílet s nimi své 

fotografie, videa, komentovat a dávat takzvaný like či jinou emotikonu podle názoru 

na daný příspěvek. 

▪ Na každém profilu jsou nejen informace o uživateli, ale také všechny jeho pří-

spěvky. Ty vytvářejí takzvanou zeď. Tedy místo, kde se dá najít vše, co uživatel 

zveřejnil. Zároveň na jeho zeď můžou uživatelé také vkládat různé vzkazy. 

▪ S přáteli i neznámými lidmi se přes Facebook dají posílat zprávy. Výhodou při ko-

munikaci s více lidmi je, že lze snadno v pár sekundách vytvořit skupinovou konver-

zaci. Zároveň existuje možnost připojit se do jakékoliv skupiny lidí, které spojuje 

nějaké téma. Díky tomu tak lze snadno hledat nové bydlení, koupit obnošené oble-

čení, nebo se přidat k lidem, kteří mají stejné zájmy a koníčky. 

▪ Na Facebooku lze hrát hry, vytvářet pozvánky na reálné události a také využívat čím 

dál více oblíbená Stories. Díky Stories je možné se svými přáteli na omezenou dobu 

sdílet prostřednictvím fotek a krátkých videí každodenní střípky ze života. 

▪ Sociální síť Facebook však nemusí sloužit pouze k zábavě, na této sociální síti se 

dá i vydělat  (Nejznámější a nejoblíbenější sociální sítě v ČR, © 2021). 

 

Počet uživatelů Facebooku, jak globálně, tak v rámci České republiky, neustále stoupá 

(Pavlíček, 2010). V současnosti je tato platforma jasným vůdcem na trhu mezi sociálními 

sítěmi. Jedná se o nejrozšířenější sociální síť nejen na světě, ale tuto pozici si drží i v České 

republice.  

Obrázek 4 Počet uživatelů Facebooku v ČR v roce 2018 a počet denních přihlášení k síti (Newsfeed.cz.,© 2021) 
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Výhodou služby je interakce mezi uživateli, sdílení obsahu nebo komunikační nástroje. Za-

jímavostí je, že uživatelé na ni nahrají v průměru 200 miliónů fotek denně (Kožíšek a Pí-

secký, 2016).  

 

Dalším trendem je i prudký vzrůst počtu uživatelů Facebooku, kteří se připojují přes 

mobilní telefony (Pospíšilová, 2017). Autorka dále dodává, že častější připojování se 

k Facebooku prostřednictvím mobilních telefonů umožňuje stále větší začleňování aktivity 

na této sociální síti do každodennosti. Prostřednictvím mobilních telefonů je možné se při-

pojovat kdekoliv a kdykoliv, a integrovat tak v reálném čase. Tím se prohlubuje sociální 

závislost na internetu, připojení už není omezeno na dobu, kdy uživatelé mají možnost vy-

užít svého počítače, ale dochází k němu v nejrůznějších každodenních situacích – v tram-

vaji, restauraci apod.  

 

Instagram 

Služba nabízející zveřejňování fotografií a videosekvencí, které mohou být upraveny 

grafickým filtrem (Kožíšek a Písecký, 2016). Sociální síť byla navržena především pro mo-

bilní telefony, lze ji sice používat i na počítači, avšak v tomto ohledu má různá omezení. 

Poprvé byla volně dostupná aplikace Instagram uvedena v App Store v roce 2010, o dva 

roky později v Google Play. Ihned po svém uvedení na trh upoutala pozornost odborné i 

laické veřejnosti a získala si řadu fanoušků. Za několik let své existence se aplikace In-

stagram rozšířila mezi řadu uživatelů a stala se také oblíbeným nástrojem marketingu. In-

stagram založili Kevin Systrom a Mike Krieger, nutno však podotknout, že roku 2012 ho 

koupila největší sociální síť Facebook. Po deseti letech od svého vzniku se Instagram řadil 

mezi nejpopulárnější sociální sítě a oblíbenosti se těší i v České republice, kde má přes 2,5 

miliónů uživatelů, jeho největší uživatelkou základnu tvoří lidé ve věku 18-34 let. 

Obrázek 5 Počet uživatelů Instagramu v ČR březen 2020 (BGRAM, © 2015-2021) 
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Instagram v kostce 

▪ Instagram je místem, kde můžete prakticky s kýmkoli sdílet fotografie i videa a vést 

konverzaci prostřednictvím zpráv či komentářů. Využívají jej nejen jednotlivci, ale 

pro svou propagaci si jej oblíbily i firmy.  

▪ Fotografie a videa, která chce uživatel takzvaně postovat, tedy přidávat na svůj pro-

fil, může doplnit o popisek a klíčová slova, takzvané hashtagy, na jejichž základě 

pak lze najít příspěvky se stejným označením. 

▪ Veškerý obsah je možné na Instagramu nebo v různých aplikacích upravovat, při-

dávat filtry a ladit ho do stejného tónu tak, aby působil sjednoceně. Tedy aby byl 

profil sladěn. K vytvoření úspěšného profilu může pomoci mnoho užitečných apli-

kací. 

▪ Velmi populární jsou také Insta Stories. Jedná se o vkládání krátkých videí či foto-

grafií, které tvoří den každého uživatele. Ty se objevují přátelům pouze po dobu 24 

hodin od přidání. Pokud je potom dáte do svého výběru, jsou k zhlédnutí i později, 

v opačném případě se k nim již nelze vrátit (Nejznámější a nejoblíbenější sociální 

sítě v ČR, © 2021). 

 

Instagram je platforma sloužící primárně pro sdílení fotografií a videí, je velmi jednodu-

chý a v současné době stále populárnější hlavně u teenagerů. Pro sdílení fotografií je In-

stagram vybaven celou řadou filtrů pro úpravu a vylepšení. Zkrášlování fotek se posunulo 

mílovými kroky vpřed, někteří uživatelé jsou ochotni pro bezchybné a perfektní fotografie 

zajít opravdu daleko. Výsledek se pak stává na hony vzdálený realitě, nicméně stále exis-

tuje velký počet lidí, kterým se insta triky nepodaří prokouknout a věří, že například prezen-

tované fotky dokonalých těl a snových dovolených jsou skutečné.  

 

Studie #StatusofMind 

Britská instituce Royal Society for Public Health provedla v nedávné době zajíma-

vou studii s názvem #StatusofMind. Podle ní sociální sítě jako Instagram, Facebook i Snap-

chat mohou mít negativní vliv na duševní zdraví uživatelů – nedostatečné sebeurčení, nízké 

sebevědomí a úzkosti a deprese. Ze studie vyplývá, že nejvíce negativní vliv na mentální 

stav má Instagram, a to především na mladé ženy a dívky. Instagram je totiž nejčastěji vede 

k tomu, aby samy sebe porovnávaly s nereálnými fotografiemi celebrit, modelek a blogerek. 

Ty, navzdory tomu, že se obecně dost dobře ví, že jsou všemožně upravovány a korigo-

vány, vedou ženy k pocitu méněcennosti a ke všem dílčím a dalším problémům s ním spja-

tým (Šutová a Nezhybová, 2017). 

 

Závislost na sociálních sítích 

Při vzniku závislosti na sociálních sítích hraje velkou roli tzv. sociální odměňování. 
Sociální sítě jednoduše odměňují náš mozek. Během používání sociálních sítí vylučujeme 

dopamin (neurotransmiter štěstí a chtíče), proto je tak těžké odejít.  Psycholog Charles 

Crews říká, že pokaždé, když uživatel vidí novou fotku na Instagramu, příspěvek na Face-

booku, nebo cokoliv podobného, mozek začne vyplavovat dopamin. Mozku se přirozeně 

https://sitevhrsti.cz/socialni-site/instagram/
https://sitevhrsti.cz/7-kroku-k-uspesnemu-instagram-profilu/
https://sitevhrsti.cz/nejlepsi-aplikace-pro-instagram/
https://sitevhrsti.cz/nejlepsi-aplikace-pro-instagram/
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líbí, když je odměňován lajky, sociálním schválením a následným pocitem důležitosti. Velmi 

rychle si pak lze vybudovat závislost. 

Navíc sociální sítě jako Facebook a mnoho dalších pomáhají vyvíjet i psychologové, kteří 

ví, jak udělat aplikaci návykovou. Snaží se sociální média navrhnout tak, aby udržely po-

zornost člověka po co nejdelší dobu, jsou záměrně naprogramovány tak, aby na nich uži-

vatelé strávili co možná nejvíce času.  

 

3.2.2 Influenceři 

Influenceři, ovlivňovatelé nebo také vlivní uživatelé. Jsou to osoby pohybující se na 

internetu, které vlastní a vytváří určitý kanál a skrze něj komunikují se svými čtenáři a sle-

dovateli. Jakmile kolem sebe nashromáždí skupinu lidí, kteří se k její produkci rádi a pravi-

delně vrací, stává se vynikajícím, potenciálním spoluhráčem v propagaci určitých produktů 

i služeb. V podstatě lze vliv takové osoby porovnávat s vlivem celebrit – to, co doporučí, to, 

o čem se pochvalně vyjádří, to, co se nachází v její blízkosti, najednou chtějí i ostatní. Na 

rozdíl od celosvětově známých tváří, je však takový člověk mnohem dostupnější a práce s 

ním jednodušší, osobnější, důvěrnější, rychlejší a levnější.  

 

O influencerech se hovoří nejčastěji právě v souvislosti se sociálními sítěmi, stali se 

jakýmsi fenoménem dnešní doby. 

Internetové zdroje většinou uvádějí, že influenceři sociálních médií jsou ve své podstatě 

celebritami ve svých vlastních kruzích. Influencer může mít neuvěřitelnou základnu se stov-

kami tisíc nebo miliony svých sledovatelů, kteří se ztotožňují s jeho postoji či myšlenkami, 

nebo jsou pouze stimulováni vlivem jeho osobnosti. Influencer tak může důvěryhodně a 

přirozeně doručit komerční sdělení do své komunity. Firmy se přesouvají směrem k využí-

vání influencerů, aby jejich prostřednictvím propagovali své specifické produkty. Není to jen 

trend, ale hlavně vynikající průmysl (Influenceři na sociálních sítích, © 2021). 

Obrázek 6 Top Influenceři na Instagramu dle počtu odběratelů (GroupM, ©2021) 
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Ale nejde jen o Influencery s tváří známých moderátorů, modelek nebo sportovců, 

kteří dokážou ovlivnit například naše spotřební chování. Uživatelé a uživatelky sociálních 

sítí z obyčejných řad, kterým se podařilo nasbírat početnější publikum, se stali jakýmsi vše-

stranným vzorem životního stylu. I oni mají obrovský vliv na psychologicky velmi ovlivnitel-

nou skupinu teenagerů. Vliv jejich působení může být jak pozitivní, tak negativní.  

 

K negativním lze řadit skutečnost, že se na sociálních stále objevují mikroinfluen-

ceři, kteří podlehli tlaku a mediálnímu obrazu dokonalého těla. Jejich snaha a pokusy o 

dosažení této dokonalosti pak často hraničí se symptomy poruch příjmu potravy a můžou 

skončit vážnými zdravotními problémy. Bohužel řada z nich tento svůj problém nepřizná ani 

sama sobě a na sociálních sítích svoje tělo a životní styl tak dále prezentují jako zdravý, 

vitální a naprosto v pořádku. Svým fanouškům a obdivovatelům, kteří se jim ve skrytu duše 

chtějí vyrovnat a vzhlíží k nim, rozdávají rady a zaručené typy, jak dosáhnout štíhlé postavy, 

šíří nekvalitní a neodborné informace o stravování a další poznatky ze svého života. Tímto 

způsobem mystifikují své obdivovatele a hrozí, že spousta dospívajících dívek si nesmyslné 

rady vezme k srdci, a při honbě za vidinou dokonalého těla, se i u nich může rozjet kolotoč 

poruch příjmu potravy. Na druhou stranu se v rámci sociálních sítí vyskytují i vlivní uživatelé, 

kteří si nějakou z poruch příjmu potravy prošli a nebojí se o tom veřejně mluvit. Sdílejí ne-

gativní zážitky z tohoto období svého života, upozorňují na dopady poruch příjmu potravy 

a snaží se zabránit jejich šíření.  

 

3.2.3 Online komunity a skupiny 

Dle odborníků na nárůstu poruch příjmu potravy v populaci mají svůj podíl i sociální 

sítě, na kterých jsou dostupné informace nebo se zde objevují skupiny, které nemoc pod-

porují. Sociální sítě anorexii či bulimii samy od sebe nespustí, pomohou však v jejich roz-

voji. Díky rychlosti a dostupnosti online komunikace se na internetu rychle rozšířil velmi 

nebezpečný kult lidí, kteří vyznávají extrémní štíhlost a porucha příjmu potravy se pro ně 

stala životním stylem, který je nutno propagovat. K propagaci volí různé internetové plat-

formy. 

 

Pro-ANA a Pro-MIA blogy 

Tyto weby a blogy kolem sebe sdružují internetovou komunitu dívek trpících poruchami 

příjmu potravy, které se nehodlají vyléčit, ale plně se nemoci přizpůsobují (Novák, 2010). 

Anorexie nebo bulimie pro ně nepředstavují život ohrožující onemocnění, ale životní filozo-

fii. Pro onemocnění používají důvěrně znějící ženská jména Ana (zosobnění anorexie) a 

Mia (zosobnění bulimie). Většina dívek, které si nechtějí nemoc připustit, natož se jakým-

koliv způsobem léčit, vyhledávají tyto blogy zejména kvůli radám, jak lépe a efektivněji 

zhubnout (Procházková a Ševčíková, 2017).  

 

První pro-anorektické a pro-bulimické weby vznikly pravděpodobně jako kompenzace 

nabídky internetových portálů, které jsou vesměs dílem odborníků a jejichž cílem je o této 

tématice objektivně informovat, pomáhat nemocným k zotavení a zabránit dalšímu nárůstu 
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počtu nemocných (Procházková a Ševčíková, 2017). Kontroverze pro-anorektických por-

tálů vzchází z názorů odborníků pokládajících jejich návštěvy za rizikový faktor v rozvoji 

onemocnění (Novák, 2010).  

 

Typickými pro-ana a pro-mia blogerkami jsou dívky, které se navzájem podporují, což 

jim pomáhá vytrvat v hladovění a hubnutí. Pokud si některá z dívek stěžuje na negativní 

projevy anorexie, například na vypadávání vlasů, špatný stav pokožky, lámání nehtů, bo-

lesti kloubů, amenoreu apod., jsou většinou přesvědčovány o tom, že to tak má být a že je 

to jen znamení toho, že vše dělají správně. Většina těchto blogů obsahuje informace o 

majitelce blogu, a to především věk, výšku a váhu maximální, minimální, současnou a vys-

něnou (Procházková a Ševčíková, 2017).  

 

Součástí většiny z nich jsou galerie fotografií velmi štíhlých žen nazývaných thinspira-

tion, které podle kritiků mohou spustit potenciálně nebezpečné chování (Novák, 2010). 

Slovo thinspiration je složeno z anglických slov thin neboli štíhlý a inspiration, tedy inspi-

race. Pod tímto odkazem lze nalézt fotky extrémně štíhlých modelek, hereček, celebrit i 

obyčejných dívek s poruchou příjmu potravy. Tyto fotky jsou pro dívky vzorem toho, jak by 

chtěly vypadat (Procházková a Ševčíková, 2017).  

Obrázek 7 Ukázka pro-anorektického blogu (pro-anablog.mypage.cz) 

 

Pro-anorektické weby mohou představovat nezanedbatelné riziko hlavně pro dívky, 

které těžce nesou podobu současného ideálu krásy, jsou ovlivnitelnější sociálním prostře-

dím, obtížněji zvládají či zvládaly období puberty a dospívání, nenacházejí ve svém okolí 

patřičnou oporu a jsou nespokojeny se svým životem (Novák, 2010).  

 

V posledních deseti letech se velmi diskutuje o odstranění těchto webů z internetu, 

což rozproudilo vášnivé debaty o hranicích svobody slova. Prozatím však nejsou k dispozici 
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žádné podložené důkazy o negativním vlivu pro-anorektických a pro-bulimických portálů 

(Procházková a Ševčíková, 2017). 

Ani provozovatel serveru nezakročí a nezruší blogy a weby podporující poruchy pří-

jmu potravy. Většina z nich totiž obsahuje reklamu, blogy jsou komerčními subjekty s cílem 

získat co největší množství uživatelů. 

 

Instagramové skupiny 

Jedním z důvodů, proč je sociální síť Instagram tak oblíbená, je jednoduchost a 

snadnost používání celé platformy.  

Díky klíčovým slovům, tzv. hashtagům je možné během chvíle vyhledat fotografie 

z různých oblastí a vše, co člověka zrovna zajímá. 

Pomocí hashtagů #thinspiration, #thinspo, #proanorexia, #probulimia a #lose-

weight #anaismyfriend označují skupiny lidí s poruchami příjmu potravy fotografie svých 

extrémně štíhlých těl, takže pro stejně smýšlející osoby je pak otázkou několika vteřin, si 

tyto sdílené obrázky vyhledat. V hubnutí se pak navzájem sledují, pozitivně si komentují 

fotografie vyhladovělých těl, vyjadřují si podporu, fotí si mikro porce jídla a popisují, jak jim 

hladovění jde. 

 

Je samozřejmě možné některé hashtagy za strany správců Instagramu zablokovat, 

smazat nejproblematičtější účty a příspěvky, ale pro takto blokovaného nebo smazaného 

uživatele je otázka pár minut založit si účet nový a ze zákazu si nic nedělá.  

 

I přední česká psychiatrička, specializovaná na léčbu poruch příjmu potravy, Hana 

Papežová k tomuto trendu dodává, že se v pro-anorektické aktivitě nejen podporují, ale 

velice často se i zrazují z léčby, radí si, jak se léčbě vyhnout a mají různé skupiny, kde 

soutěží a posílají si fotky (Vliv sociálních sítí na poruchy příjmu potravy, © 2021). 

Další odborník na problematiku příjmu potravy František Krch zastává názor, že 

sociální sítě posilují nevhodné postoje a dávají podporu těm, kteří se začali omezovat 

v jídle, přehnaně posilovat, ale i se přejídat nebo zvracet. S falešnou představou, že jim 

někdo rozumí, pak snadněji odolávají prosbám rodičů a lékařů (Dívek s anorexií stále při-

bývá, © 1999–2021). 

 

Vždy ale záleží na motivaci, se kterou člověk na internet vstupuje, zda chce nemoc 

podporovat, nebo se léčit. Internet je spíš nástrojem pro dosažení aktuálních cílů nemoc-

ného člověka než příčinou jeho problémů. Jeho používání může, jak uškodit, tak i pomoci 

(Malý, 2018). 

 

3.3 Mobilní aplikace 

Mobilní aplikace jsou softwarové aplikace nejrůznějších charakterů vytvořené vý-

hradně pro smartphony, tablety a podobná zařízení. 

 



 37 

 

V současnosti existuje velké množství takových aplikací, které lze využívat za růz-

nými účely spojenými se stravováním, hubnutím, cvičením či udržováním zdravotního 

stavu. Jde například o aplikace určené k počítání kalorií, měření tepu, monitorování výkonu 

či plánování sportovních aktivit, které je možné instalovat do chytrých telefonů.  

 

Oblíbenou aplikací umožňující sledování denního příjmu a počítání kalorií je například 

My Fitness Pal a podobná česká verze Kalorické tabulky. Do aplikací lze vkládat potraviny 

a jídla konzumována během dne, nastavit cílovou váhu, a dokonce si určit i dobu pro dosa-

žení cíle. Následuje výpočet množství kalorií a živin, které je třeba dodržovat. Počítání ka-

lorií pomocí mobilní aplikace se může stát pomocníkem při potřebě zhubnout, ale nedá se 

jednoznačně označit za dobrý či špatný přístup. Na začátku cesty za zdravějším životním 

stylem je jednoznačně dobré, získat přehled o tom, kolik a jaké živiny člověk konzumuje, 

kde ještě přidat a co popřípadě omezit.  

Výzkumy bohužel potvrzují, že počítání kalorií je spojeno s narušenými stravovacími 

návyky, případě rovnou s poruchami příjmu potravy. Jedinci se často utápí v číslech, a při-

tom souběžně ztrácí zdravý rozum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Zapisování potravin do aplikace umožňující počítání kalorií (kaloricketabulky.cz) 
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EMPIRICKÁ ČÁST 
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4 Výzkumné šetření 

Empirická část bakalářské práce se skládá ze dvou částí:  

a) první část má podobu kvalitativně pojaté analýzy problému poruchy přijímání 

potravy prostřednictvím metody rozhovoru. Jde jednak o případovou studii pacientky 

psychiatrického oddělení plzeňské nemocnice, která se zde léčí s mentální anorexií a dále 

o rozhovor s nutriční terapeutkou, která v nemocnici působí. V obou případech jsem zvolila 

metodu volného rozhovoru, který probíhal dle osnovy s připravenými otázkami. Zbytek otá-

zek se dále odvíjel dle okolností a iniciativy obou respondentek. Cílem kvalitativní sondy 

bylo ověření teoretických poznatků, získaných v odborných publikacích a prezentovaných 

v teoretické části bakalářské práce, v klinické praxi . 

 

b) druhá část empirického šetření má kvantitativní design s cílem zjistit, jaké so-

ciální sítě mají v současnosti vliv na mladé dívky a ženy. Zajímalo nás, v jaké míře jsou 

ovlivněné sociálními sítěmi, jak vnímají své tělo v souvislosti se zde prezentovaným ideá-

lem krásy, zda pociťují tlak internetu a sociálních sítí na svou postavu a jaká je jich před-

stava o ideálním ženském těle.  

 

Z odborných studií vyplývá, že problematika poruch příjmu potravy se týká i mužů, 

etiopatogeneze těchto poruch u nich je však ve většině případech odlišná. Z tohoto důvodu 

je šetření provedeno prostřednictvím dotazníků pouze u vzorku mladých dívek a žen. Dis-

tribuovaných prostřednictvím internetu a sociálních sítí. 

 

4.1 Rozhovor s pacientkou psychiatrického oddělení 

Vzhledem k situaci a opatřením kvůli pandemií covid-19 nebylo do poslední chvíle 

jasné, zda se rozhovor s pacientkou psychiatrického oddělení plzeňské nemocnice bude 

moci uskutečnit. Nakonec mi návštěva byla povolena. 

 

4.1.1 Anamnéza 

Vyšetřovaná je dívka ve věku 25 let, téměř od 15 let trpí mentální anorexií. S touto 

poruchou příjmu potravy byla již třikrát léčena, nyní je hospitalizována v plzeňské nemoc-

nici. 

 

4.1.2 Osobní anamnéza 

Vyšetřovaná vystudovala vyšší odbornou školu pedagogickou, práci na plný úvazek 

zatím neměla, pracovala jen brigádně například na dětských táborech. V současné době 

hledá dlouhodobé zaměstnání, protože by se ráda osamostatnila a odstěhovala se od ro-

dičů. Její nejnižší váha při výšce 164 cm byla 45 kg, nejvyšší pak 71 kg.  
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4.1.3 Rodinná a osobní anamnéza pacientky 

Jako dívka vyrůstala vyšetřovaná ve funkční a dobře zajištěné rodině. Jí i její mladší 

sestře byla od malička věnována veškerá péče a pozornost hlavně ze strany matky. Matka 

má vysokoškolské vzdělání a roky pracuje na finančním úřadě, geneticky má sklony k mírné 

obezitě. Otec je podnikatel, vede vlastní firmu a od mládí je sportovně založený. 

Vyšetřovaná má mladší sestru a od mala žily obě v blahobytu, byly zahrnovány pozorností 

a péčí. Po všech stránkách jim bylo dopřáváno, rodiče nechtěli, aby dívky v nějakém směru 

trpěly, nikdy jim nic nezakazovali. Chuť k jídlu měli obě sestry velkou, rodiče za to byli 

šťastní. Na rozdíl od své mladší sestry, která byla celá po otci a zdědila po něm i genetické 

předpoklady ke štíhlé a spíše šlachovité postavě, vyšetřovaná se již od mala potýkala s mí-

rou obezitou, stejně jako její matka. Rodiče ani zbytek rodiny tyto rozdíly nevnímali, nepři-

kládali jim žádnou váhu. 

Ve svých 13 letech si vyšetřovaná začala více všímat rozdílu své postavy v porov-

nání se sestrou. Toužila po štíhlé postavě, chtěla být stejná jako její mladší sestra. Se svým 

trápením se svěřila matce, ta ale většinou vyšetřovanou ujišťovala, že je krásná taková, 

jaká je a že v žádném případě není silná. Už v té době se ale začal měnit vyšetřované 

přístup k jídlu. Postupně snižovala svůj příjem s tím, že již nemá hlad, že si vezme něco 

později. Pokud byla například na návštěvě u babičky donucena jíst více, než sama chtěla, 

co nejrychleji v tajnosti jídlo vyzvracela. 

Poháněná touhou podobat se své sestře začala hledat informace, jak zhubnout. Obrátila 

se na několik svých spolužaček, které také nebyly spokojené se svou postavou a společně 

začaly pátrat na internetu, jak co nejrychleji zhubnout. S relevantností všech nalezených 

informací si nelámaly hlavu. Na sociálních sítích si našly fotografie, které si daly za vzory, 

sepsaly si jídelníček, ve kterém omezily přísun potravin na jedno jablko, jogurt a müsli ty-

činku denně. Své výsledky si pak zaznamenávaly a porovnávaly si vše ve společné chatu, 

který si založily. Každodenní inspiraci a podporu si vyšetřovaná vyhledávala mimo jiné i na 

pro-ana blozích a různých skupinách na sociálních sítích, kterým v té době zcela popadla. 

V 15 letech před rodiči několikrát omdlela a pod jejich tlakem byla donucena navště-

vovat psychologa. K psychologovi docházela pravidelně a vždy s doprovodem jednoho 

z rodičů. Léčba trvala krátce, snaha psychologa však byla marná, protože vyšetřovaná jeho 

pomoc odmítala. Že má nějaký problém, s kterým je potřeba něco dělat, striktně odmítala. 

Chtěla být jen stejná, jako její sestra a být šťastná. Matka si v práci nechala zkrátit úvazek, 

aby měla na dceru více času, při jídle ji kontrolovala, ale její stav se výrazně nezlepšil. 

Během dalších tří let opět pod nátlakem vyšetřovaná začala navštěvovat psychologa, léčba 

ale úspěšná nebyla. 

Ke zlepšení stavu došlo až v 19 letech, kdy si našla prvního přítele. Ve vztahu vyšlo 

velmi rychle najevo, že vyšetřovaná trpí poruchou příjmu potravy. Její partner se věnoval 

fitness a s nemocí ji začal pomáhat. S jeho podporou se vyšetřované podařilo pravidelně 

se stravovat a stejně jako on, začala i ona pravidelně cvičit.  

Po 5 letech ale došlo k rozpadu vztahu, kdy ji přítel opustil kvůli jiné dívce, se kterou se 

seznámil ve fitness centru. Ve snaze dostat přítele zpět, přestala vyšetřovaná jíst úplně a 

přišlo nejkritičtější období. Její tělo přestalo zcela fungovat, vyšetřovaná skončila 
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v nemocnici. Až v tuto chvíli si uvědomila, že je potřeba vyhledat odbornou pomoc a roz-

hodla se léčit. 

V současné době je již půl roku hospitalizovaná na psychiatrickém oddělení plzeň-

ské nemocnice, kde se snaží vyhrát svůj boj nad mentální anorexií. Oporou je jí celá rodina, 

a hlavně mladší sestra, která si v sobě nese pocit vinny, že na zdravotním stavu vyšetřo-

vané má svůj podíl.   

 

4.1.4 Diagnóza 

Mladá vyšetřovaná dívka trpí mentální anorexií, která má v mezinárodní klasifikaci 

nemocí kódové označením F50.0.  

 

4.1.5 Prognóza terapie 

Léčba stále probíhá, jedná se hlavně o boj se sebepojetím. Na sociálních sítích si 

do teď vyšetřovaná prohlíží fotografie hubených modelek, kterým závidí jejich tělo, ale již 

jim nepřikládá takovou váhu a uvědomuje si, že zdraví má jen jedno. Do budoucna je důle-

žité pracovat na sebepojetí, naučit se mít ráda své tělo, soustředit se sama na sebe a ne-

porovnávat se s okolím. Neméně důležitá je i podpora a opora v nejbližším okolí.  

 

 

4.1.6 Vyhodnocení rozhovoru 
 

Rozhovor proběhl jen částečně podle předem stanoveného scénáře, pacientka si 

pouze částečně uvědomovala všechny souvislosti a za hlavní důvod svých problémů pova-

žovala to, že se nedokáže smířit s rozdílem mezi ideálním a reálným schématem vlastního 

body image. Významnou roli sehrálo to, že se opakovaně srovnávala se svou sestrou, která 

díky odlišným – patrně geneticky podmíněným dispozicím – lépe naplňuje současný ideál 

tělesné krásy. Podle mého názoru bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet osobní plány 

pacientky, neboť by se chtěla vymanit z původního rodinného prostředí a osamostatnit se. 

 

4.2 Rozhovor s nutriční terapeutkou 

Nutriční terapeuti jsou nelékařští pracovníci, kteří spolupracují s lékaři a dalšími pracov-

níky v nemocnicích nebo v jiných zdravotnických zařízeních a působí zde jako určitá forma 

dohledu. Mezi jejich povinnosti patří kontrola kvality stravy připravované stravovacím zaří-

zením, upravování dietních nebo stravovacích plánů pro pacienty dle jejich diagnózy, pře-

počítávání energetické a biologické hodnoty stravy. Dále provádí edukaci pacientů a jejich 

rodinných příslušníků, jak se nadále stravovat, jak by měl vypadat plnohodnotný jídelníček 

i jaké technologické úpravy pokrmů je vhodné volit. Za svoji činnost jsou nutriční terapeuti 

a specialisté odborně i právně odpovědní. Na otázky odpovídala diplomovaná nutriční 



 42 

 

terapeutka pracující na částečný úvazek v plzeňské nemocnici, která se i ve svém volném 

čase zabývá poradenstvím v této oblasti. 

 

➢ V poslední době narůstá počet mladých lidí trpící poruchou příjmu potravy. Proč 

myslíte, že tomu tak je?  

 

„Myslím si, že u dospívajících je to z nějakých 80 % způsobeno tlakem okolí, touhou po 

dokonalosti, po štíhlé postavě, chtějí se prostě líbit. Ať se jedná o tlak rodiny, blízkých přátel, 

médií, internetu, ale také sociálních sítí. Tlak médií na štíhlost a na to, jak být fit, je nyní 

obrovský. Nikdo ale neví, co dělat, jak dosáhnout dnešního ideálu, který se valí ze všech 

stran. Internet je plný informací, na jedné stránce se objevují tipy a rady, jak se dostat do 

formy, na další stránce tyto informace vyvracejí a razí zcela odlišné názory. Všechny titulky 

časopisů pro ženy apelují na to, aby zhubly a byly úspěšné, …..pomocí naší diety se budete 

cítit jako modelka a podobně. Všichni, nejen mladiství, začínají mít pocit, že když nebudou 

hubení, nebudou vlastně nic. A tak hltají tyhle články, zkouší tohle a pak tamto v touze 

shodit pár kilogramů a pomalu se dostávají do nebezpečného kolotoče diet, jojo efektu, 

pocitů selhání, beznaděje…. Ženy řeší pouze váhu a přichází o zdravý rozum…. zahrávají 

si s vlastním zdravím a zadělávají si právě na problém s poruchou příjmu potravy. Od neu-

stálého držení diet, detoxů a zpětného přibírání pak dělí některé z nich jen malý krok od 

některé z těchto poruch.“ 

 

„Co se týká dospělé populace, žijeme v uspěchané době, jsme ve stresu, máme pocit, že 

nic nestíháme a svoje tělo stavíme na druhou kolej. Ráno zaspíme do práce, nestihneme 

se nasnídat, v poledne místo oběda doháníme přípravu na meeting s vedením společnosti, 

pak rychle pro děti do školky, domů připravit večeři pro rodinu. V osm večer nás přepadne 

obrovský hlad a pak sníme vše, co najdeme. Pak se mohou objevit výčitky svědomí při 

pomyšlení, kolik jídla jsme spořádali, a tak se ráno raději nenasnídáme. Už tohle je náznak 

poruchy příjmu potravy, ani si to třeba nemusíme uvědomit.“ 

 

„Není to ale jen o tom. Setkávám s pacienty, kteří k poruše potravy sklouzli vlivem krizové 

životní situace. Rozvod, rozchod, smrt v rodině aj. Ještě častější jsou ale případy mladých 

dívek, které nedokázaly přijmout fyzickou změnu, která nastala v pubertě. Tohle období je 

hlavně u dívek velmi kritické, tělo se mění vlivem metabolických změn, psychika pracuje 

naplno. Pokud se k tomu pak přidají poznámky okolí typu „docela ti narostl zadek“ nebo „ty 

máš ale boky“, celá situace pak vede k ještě větší nespokojenosti s tělem, k odmítání nebo 

upírání si jídla a takové slečny pak končí ve velmi špatném psychickém stavu u nás v ne-

mocnici.“ 

 

„Sama osobně si myslím, že lidí s problémy s některou z poruch příjmu potravy bude do 

budoucna ještě více přibývat a čísla porostou. Dnešní uspěchaná doba všudypřítomný stres 

a obrovský tlak okolí, jim bohužel hrají do karet.“ 
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➢ Zmínila jste riziko, které spatřujete v internetu sociálních sítích a v naší uspěchané 

době. Vidíte problém ještě jinde? 

 

„Určitě. Ne nadarmo se říká, že jsme to, co jíme. Všeobecně si myslím, že naše stravovací 

návyky mají daleko ke zdravé výživě. Celá řada výzkumů již prokázala, že Češi se stravují 

spíše nezdravě. Mají v oblibě velké porce, smažená a tučná jídla, pečivo, polotovary a sla-

zené nápoje. Nedodržujeme pravidelný jídelní režim, vynecháváme některé chody z celko-

vého jídelníčku a jíme málo zeleniny, a navíc se přestáváme hlídat. Tyto špatné stravovací 

návyky pak přenášíme i na své děti.“ 

 

➢ Takže si myslíte, že poruchy příjmu potravy u dospívajících se mohou rozvinout i 

kvůli špatným stravovacím návykům v rodině? 

 

„Ano. Když to shrnu, obézní děti doplácejí na špatné stravovací návyky svých rodičů a na 

nedostatek přirozeného pohybu. Dítě je pro každého rodiče nadevše, neradi dětem něco 

odpíráme nebo zakazujeme, i co se týká jídla. Pokud má dítě chuť k jídlu, jsme všichni 

šťastní a dojímáme se, jak dítěti chutná. Pokud má ale chlapec nebo dívka v 5. roku života 

30 kg, není to v pořádku. Dítě si to v třeba v tomhle věku neuvědomuje, ale jakmile se zařadí 

do školního kolektivu, mohou nastat problémy. V porovnání se spolužáky si začne všímat 

svých odlišností, kvůli své nadváze se může stát terčem posměchu a v nejhorším případě 

šikany. Touha zalíbit se svým spolužákům a vyrovnat se jim pak může vést k odmítání jídla 

a tady už může vzniknout základ pro rozvoj některé z příjmu potravy.“ 

 

➢ Obezita je často skloňována v souvislosti s dospělými, trápí však čím dál více i děti 

a mladistvé. Jak by se měly děti stravovat? 

 

„Známe několik druhů obezity, základní princip vzniku obezity je ale stále jeden a ten samý. 

Totiž energetický příjem převyšuje nad energetickým výdejem. Dítě prostě nedokáže spálit 

vše, co za den vypilo a snědlo. Jídelníček dětí s nadváhou a obezitou je často velmi nevy-

vážený, převažují jednoduché cukry v podobě sladkostí, slazených nápojů a jiných sladkých 

pochutin. Chybí zastoupení vlákniny, minerálních látek a vitamínů. Je potřeba dbát na to, 

abychom dětem zjistili dostatek potřebných živin. Děti by se od malička měly stravovat pl-

nohodnotně a vyváženě. Mít v jídelníčku zastoupené jak maso, ryby, obiloviny, tak mléčné 

výrobky, ovoce a zeleninu. Neměli bychom zapomínat ani na luštěniny a například ořechy. 

Je vhodné umět vybírat z různých druhů potravin a správně je kombinovat. Základem je 

hlavně pravidelnost a porce adekvátní věku dítěte, nedávat příliš mnoho jídla, aby se dítě 

nepřejídalo a zajistit, aby jedlo v klidu.“ 

 

➢ Dojde-li u dítěte k náhlé změně v jeho jídelním návyku, co by měl rodič dělat? 

 

„Pokud si všimneme, že se dítě vyhýbá jídlu, hledá výmluvy, proč nejí, tajně vyhazuje sva-

činy a hubne, měli bychom zůstat na pozoru a celou situaci rozhodně nepodceňovat. U 

dospívajícího dítěte těžko odhadnete, co se mu honí hlavou. Je na místě být obezřetní a 
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snažit se s dítětem navázat komunikaci, prostě s ním o všem mluvit. Zjistit, zda jej něco 

netrápí, zda neslýchá nějaké poznámky ohledně své váhy či postavy. Není snadné rozeznat 

pubertální rozmary od duševní nemoci, pokud ale nezdravé hubnutí trvá déle než měsíc, je 

jistota vyhledat odborníka. Čím dříve se porucha příjmu potravy podchytí, tím větší je šance 

na celkové uzdravení.“ 

 

➢ Pokud je terapie nebo hospitalizace pacienta s poruchou příjmu potravy nevyhnu-

telná, na čem závisí úspěšnost léčby? 

 

„Terapie a samotná léčba těchto poruch je velmi náročná a složitá, více než si dokážete 

představit. U pacientů je běžné, že si odmítají připustit závažnost onemocnění. Neexistuje 

žádný účinný lék na základní příznaky všech těchto onemocnění. Poruchy příjmu potravy 

jsou často provázeny depresí, takže léčba je založena hlavně na psychoterapeutických pří-

stupech, protože u deprese například při mentální anorexii nepřinášejí antidepresiva téměř 

žádný účinek.  

Při léčbě volíme postup adekvátní k věku nemocného a fázi, ve které se onemocnění na-

chází. První krok je nutriční terapie směřující k navýšení tělesné hmotnosti. Velmi často je 

nutná i enterální či parenterální výživa. V obou případech se jedná o umělou výživu, buď 

podávanou do trávicího traktu nebo infuzemi do žil. Trávicí trakt a orgány pacientů v kritické 

fázi onemocnění, není schopný přijmout pevnou stravu. Může trvat i několik měsíců, než je 

pacient sám od sebe schopný přijmout například jen lžičku čaje.   

Je to opravdu běh na dlouhou trať. Zda bude léčba úspěšná závisí na mnoha faktorech, ale 

největší roli hraje motivace, víra, odhodlání, a ochota pacientů se vyléčit. Pokud si oni sami 

nepřiznají, že jsou nemocní a vyléčit se nechtějí, tak s tím ani my, odborníci, vůbec nic 

nezmůžeme.“ 

 

 

4.2.1 Shrnutí rozhovoru s nutriční terapeutkou 
 

Odbornice na výživu potvrzuje výsledky výzkumů s tím, že příčin vzniku poruch pří-

jmů potravy je více. Některé spadají do životního stylu primární rodiny – dítě kopíruje stra-

vovací návyky rodičů, mnoho rodin stále dodržuje "knedlíkovou kulturu". Dalšími příčinami 

je tlak sociálního okolí – pubescent a adolescent se mentálně posunuje od autority rodiče 

k autoritám vrstevníků, médií a sociálních sítí. Dospívající, který sociálně dozrává může být 

svým okolím nucen k tomu, aby dosahoval kvalit, které jsou momentálně "in", přičemž není 

zjevné, které hodnoty jsou pro něj osobně dosažitelné. Jestliže se dospívající dívce nedaří 

dosahovat toho, s čím je svým vrstevnickým okolím konfrontována, může to být jedna z 

příčin, proč se postupně uchyluje k odmítání potravy.  
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4.3 Dotazníkové šetření 

4.3.1 Cíl dotazníkového šetření, výzkumné otázky a hypotézy 

Cílem kvantitativně pojaté empirické sondy bylo zjistit, zda internet a sociální sítě mají 

vliv na dospívající dívky a ženy, které většinu svého volného času tráví na těchto platfor-

mách a prokázat, že symptomy některé z poruch příjmu potravy, mohou být způsobeny 

právě jejich vlivem. 

 

Na základě výzkumného cíle jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

 

• Jaká je představa ideálu krásy dospívajících dívek a žen? 

 

• Jaký je podíl dívek a žen, které jsou nespokojené se svým vzhledem? 

 

• Srovnává se většina dospívajících dívek a žen s prezentovanými fotografiemi mo-

delek?  

 

• Mají dopívající dívky a ženy tendenci přizpůsobovat svůj vzhled na základě vlivu 

internetu a sociálních sítí? 

 

• Držela někdy většina dospívajících dívek a žen dietu, za účelem vyrovnat se sou-

časnému ideálu krásy? 

 

• Uvědomují si dospívající dívky a ženy rizika diet a omezování jídla? 

 

Výše uvedené výzkumné otázky jsem dále konkretizovala do následujících hypotéz: 

 

H1: Prezentace dokonalých těl na internetu a sociálních sítích vyvolávají u dospívajících 

dívek a žen pocit méněcennosti. 

 

H2: Dospívající dívky a ženy vnímají tlak ze strany internetu a sociálních sítí na své tělo. 

 

H3: Více než polovina dospívajících dívek a žen není spokojena se svojí postavou. 

 

4.4 Použité metody, výzkumný vzorek 

Jako metoda pro kvantitativně pojatou empirickou sondu je použita metoda sběru 

dat formou dotazování, za pomoci anonymního dotazníku, distribuovaného prostřednictvím 

internetu a sociálních sítí.  

Na základě stanovených hypotéz a výzkumných otázek je celé šetření zaměřené na dospí-

vající dívky a ženy. Dotazník obsahuje celkem 19 otázek. Většina otázek je koncipována 
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jako zjišťovací uzavřené s jednou možností odpovědi, ve 3 otázkách je možné vybrat více 

odpovědí a popřípadě doplnit svou vlastní, pokud není ve výběru.  

 

Cílem bylo získat vzorek alespoň 100 respondentek, avšak díky distribuce dotaz-

níku pomocí internetu a sociálních sítí se podařilo získat celkem 170 vyplněných dotazníků. 

Všechny otázky dotazníkového šetření jsou statisticky zpracovány a zobrazeny pomocí 

grafů. Na základě výsledků dotazníkového šetření budou vyhodnoceny hypotézy a vý-

zkumné otázky. 

 

4.5 Výsledky dotazníkového šetření, analýza výsledků 

Graf 1 k položce dotazníku č.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je patrné z grafu 1, dotazníkového šetření se zúčastnily hlavně studující dívky a ženy. 

Z celkového počtu 170 respondentek je zastoupeno nejvíce dívek základních škol (29 %, 

49), následně středních škol (26 %, 44), dále pak dotazník dokončilo (18 %, 31) dívek stu-

dujících na vysoké škole a poslední skupinu (27 %, 46) tvoří dívky a ženy, které v současné 

době již nestudují či jsou zaměstnané. 
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Graf 2 k položce dotazníku č.2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirická sonda byla zaměřena hlavně na dospívající dívky a ženy. Graf 2 ukazuje, že 

většinu respondentek tvoří skupina ve věkovém rozmezí 12-17 let (43 %, 74). Další dvě 

skupiny zahrnují dívky a ženy ve věku 17-30 let (38 %, 64) a 30 let a více (19 %, 32). 
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Graf 3 k položce dotazníku č.3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká většina (96 %, 163) dotazovaných dívek a žen uvedla, že jsou uživatelkami sociálních 

sítí. Zbytek respondentek (4 %, 7) v dotazníku prohlásilo, že sociální sítě neužívají. 
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Graf 4 k položce dotazníku č.4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 ke grafu 4 (zdroj: vlastní) 

 

 

U otázky, jaké sociální sítě respondentky využívají, bylo možné vybrat více variant, z tohoto 

důvodu je počet responzí větší než 170 a podíl vyšší než 100 %. Není neobvyklé, že uživa-

telky mají založené profily na více sociálních sítí. Z grafu 4 je patrné, že Facebook je u 

daného vzorku nejoblíbenější sociální sítí (91 %, 154). Další velmi využívanou sociální sítí 

je dle průzkumu Instagram (65 %, 110), YouTube (55 %, 93), dále Twitter (27 %, 45). V od-

povědi na jiné sociální sítě se objevil Snapchat a TikTok (8 %, 13) a část respondentek 

nevyužívá žádné sociální sítě (4 %, 7).  

 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Facebook 154 91 % 

Instagram 110 65 % 

YouTube 93 55 % 

Twitter 45 27 % 

Jiná… 13 8 % 

Žádné 7 4 % 

Instagram; 110

Facebook; 154

YouTube; 93

Twitter; 45

Jiné; 13
Nevyužívám žádné; 7

Jaké sociální sítě využíváte?

Instagram Facebook YouTube Twitter Jiné Nevyužívám žádné
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Graf 5 k položce dotazníku č.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 ke grafu 5 (zdroj: vlastní) 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Módní blogery 98 58 % 

Fitness 95 56 % 

Hudba/kapely 69 41 % 

Moderní trendy ve stravo-

vání 

56 33 % 

Komunity 42 25 % 

Food blogery 20 12 % 

Žádný, nejsem uživatel so-

ciálních sítí 

7 4 % 

Jiný… 5 3 % 

 

Stejně jako u předchozí položky dotazníku, i zde byla možnost zvolit při odpovědi více va-

riant, tudíž počet responzí i podíl je opět vyšší. Nejvíce sledované a vyhledávané obsahy 

respondentek na internetu a sociálních sítích jsou módní blogy (58 %, 98) a fitness (56 %, 

95). Další část dotazovaných sleduje hudbu/kapely (41 %, 69), moderní trendy ve stravo-

vání (33 %, 56) a další komunity (25 %, 42). Blogy a obsahy food blogerů nejsou příliš 

oblíbené (12 %, 20). Položku dotazníku zodpověděla i část respondentek, které nejsou uži-

vatelkami sociálních sítí (4 %, 7) a které vyhledávají jiný obsah na internetu a sociálních 

sítích (3 %, 5).  
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Graf 6 k položce dotazníku č.6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu 6 vyplývá, že pro většinu dotazovaných dívek a žen jsou sociální sítě součástí života 

a denně je využívají (60 %, 102). Z celkového počtu 170 respondentek jich část uvedla (18 

%, 30), že si bez sociálních sítí nedokážou představit život. Další skupina dotazovaných 

(16 %, 27) jim nepřikládá velkou důležitost. Část respondentek je užívá jen zřídka (1 %, 2) 

nebo je téměř nevyužívají (1 %, 2).  V grafu je znázorněná i skupina, která sociální sítě 

nevyužívá, protože je nemá (4 %, 7). 
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Graf 7 k položce dotazníku č.7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku týkající se současného ideálu krásy prezentovaného na internetu a sociálních 

sítích více jak polovina respondentek (55 %, 93) uvedla, že ho nijak neřeší. Další poměrně 

velké skupině dívek a žen (38 %, 65) se současný ideál krásy líbí. Negativně ho hodnotí 12 

respondentek (7 %). 
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Graf 8 k položce dotazníku č.8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ukazuje graf 8, horší pocit ze svého těla při pohledu na fotografie modelek/celebrit má 

více jak polovina respondentek (54 %, 91) a jejich odpověď byla tedy většinou ano. Odpo-

věď ano, vždy se pak objevila u 17 responzí (10 %) z celkového počtu 170. Možnost odpo-

vědi někdy se pak objevila u další početné skupiny dívek a žen (30 %, 51). Odpověď ne, 

tudíž že ze svého těla nemají horší pocit, když vidí fotografie modelek/celebrit, pak uvedlo 

11 (6 %) respondentek. 
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Graf 9 k položce dotazníku č.9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu 9 vyplývá, že postavu jako modelky/celebrity prezentované na internetu a sociálních 

sítích, si přeje mít více jak třetina dotazovaných dívek a žen (38 %, 64). V minulosti pak 

takové přání měla ještě větší část respondentek (55 %, 93). Dále průzkum prokázal, že po 

"modelkovském těle" netouží 7 % (13) dotazovaných. 
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Graf 10 k položce dotazníku č.10:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zda si respondentky porovnávají svoji postavu s prezentovanými těly na internetu a sociál-

ních sítích, zjišťovala další položka dotazníku. Jak ukazuje graf 10, tendenci občas se po 

rovnávat má největší skupina dívek a žen (62 %, 106). K pravidelnému porovnávání se 

přiznalo 26 % (44) respondentek a záporně uvedenou otázku zodpověděla nejméně po-

četná skupina (12 %, 20). 
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Graf 11 k položce dotazníku č.11:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedený graf 11 monitoruje spokojenost respondentek se svoji současnou postavou. Na 

první pohled je vidět, že nejčastější odpověď, zda jsou dívky a ženy spokojené se svým 

tělem, byla spíše ne (55 %, 93). Ještě negativnější pohled na své tělo má 8 % (14) respon-

dentek, které zodpověděly položku možností ne, tedy nejsem spokojena se svoji současnou 

postavou. Své tělo zcela otevřeně a kladně hodnotí 5 % (9) respondentek a většinou je se 

sebou sama spokojena skoro třetina dívek a žen (32 %, 54). 
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Graf 12 k položce dotazníku č.12:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka 12 zjišťuje konkrétní názor dotazovaných dívek a žen na svoji postavu. Drtivá vět-

šina (63 %, 107) si myslí, že má nadváhu, zbytek se domnívá, že jejich váha je normální 

(37 %, 63). Nikdo si nemyslí, že jejich váha by mohla být pod normálem a možnost odpovědi 

týkající se podváhy vybraná nebyla. 

Výsledky této položky zcela korespondují s odpověďmi předchozí otázky. Dívky a ženy, 

které uvedly, že nejsou nebo spíše nejsou spokojené se svojí postavou, si myslí, že mají 

nadváhu. Druhá skupina respondentek, která považuje svoji váhu za normální pak i uvá-

děla, že se svojí postavou spokojené jsou. 
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Graf 13 k položce dotazníku č.13:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkum prokázal, že zkušenost s držením diet za účelem zhubnout měla v minulosti polo-

vina (51 %, 86) z celkového počtu 170 respondentek. Současně drží dietu kvůli snížení 

váhy 37 % (64) dívek a žen. Nejméně početná skupina pak uvádí, že dietu nedrží ani nikdy 

nedržela (12 %, 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

20

86

Držíte/držela jste někdy dietu za cílem zhubnout?

ANO NE V MINULOSTI ANO



 59 

 

Graf 14 k položce dotazníku č.14:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14 monitoruje důvody k držení diety. Položka byla určena pouze respondentkám, které 

s dietami mají nebo měly zkušenosti. Z grafu je na první pohled patrné, že tři nejčastěji 

uvedené důvody jsou poměrně vyrovnané. Největší skupina respondentek 37 % (55) se 

toužila líbit okolí, držení diety v touze líbit se sama sobě uvedlo 30 % (46) dívek a žen. 

Touha podobat se prezentovaným modelkám/celebritám pak vedla k držení diety 29 % (43) 

dotazovaných. Redukce váhy ze zdravotních důvodů byla předepsaná jen velmi malé části 

(4 %, 6). 
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Graf 15 k položce dotazníku č.15:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendenci přizpůsobovat svůj vzhled na základě vlivu internetu a sociálních sítí uvedla vět-

šina respondentek (64 %, 108). Zbylá část takovou potřebu nemá (36 %, 62). 
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Graf 16 k položce dotazníku č.16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K upravování a zkrášlování postavy na fotkách předtím, než jsou zveřejněny na sociálních 

sítích, se v dotazníkovém šetření přiznala většina respondentek. Část (56 %, 95) z nich si 

svoji postavu na fotkách upravuje (zkrášluje) občas, druhá část si fotografie upravuje běžně 

a uvedla odpověď ano (23 %, 39). S úpravou fotek před zveřejněním na sociálních sítích si 

hlavu neláme 13 % (22) dotazovaných. Zbytek (8 %, 14) své fotky nezveřejňuje, a to buď z 

vlastních důvodů, nebo se nejedná o uživatelky sociálních sítí. 
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Graf 17 k položce dotazníku č.17:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu 17 vyplývá, že 72 % (122), z celkového počtu 170 respondentek si myslí, že problém 

s poruchou příjmu potravy neměly. Zbytek dívek a žen (28 %, 48) uvedl, že se jich problém 

s poruchou příjmu potravy mohl týkat nebo přímo týkal. 
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Graf 18 k položce dotazníku č.18:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 ke grafu 18 (zdroj: vlastní) 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

Vliv spolužáků, kamarádů, 

rodiny 

58 34 % 

Tlak internetu a sociálních 

sítí na štíhlost 

103 61 % 

Nízké sebevědomí 105 62 % 

Touha zhubnout 50 30 % 

Touha vypadat jako mo-

delky/celebrity 

61 36 % 

 

 

V další položce dotazníku měly respondentky uvést, co se podle nich nejvíce podílí na 

vzniku poruch příjmu potravy. I zde byla ponechána možnost výběru více variant odpovědí, 

tudíž počet responzí i podíl jsou vyšší. Jak vyplývá z grafu 18, největší podíl na vzniku 

poruch příjmu potravy má dle respondentek (62 %, 105) nízké sebevědomí. Druhým nej-

častějším viníkem je dle průzkumu tlak internetu a sociálních sítí na štíhlost (61 %, 103). 

Další podíl na vzniku poruch příjmu potravy dle názoru dotazovaných má na svědomí touha 

vypadat jako modelky/celebrity (36 %,61) a také vliv spolužáků, kamarádů a rodiny (34 %, 

58). Průzkum prokázal, že touha zhubnout má nejmenší podíl na vzniku těchto poruch (30 

%, 50). 
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Graf 19 k položce dotazníku č.19:  
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Poslední otázka dotazníku se zaměřovala na vnímání ženského těla. Na 6 obrázkách bylo 

zobrazeno několik různých typů postav a respondentky měly rozhodnout, kterou z nich po-

važují za ideální. Ani jedna z respondentek neoznačila obrázek F1. Nejvíce hlasů se přiklá-

nělo k postavě na obrázku F4 (37 %, 62), na kterém je patrný vliv fitness trendů dostávají-

cích se dnes do popředí. Poměrně velké zastoupení hlasů u obrázku F2 (30 %, 50), na 

kterém je dle mého názoru až příliš hubená postava, přisuzuji právě vlivu internetu a soci-

álních sítí na štíhlost. Další část respondentek označovala obrázek F3 (21 %, 35). Ženskou 

postavu „krev a mléko“ na obrázku F6 považuje za ideální pouze 9 % (15) respondentek. 

Nejméně hlasů získala svalnatá postava na obrázku F5 (5 %, 8). Z průzkumu vyplývá, že 

dívky a ženy považují za ideální poměrně štíhlou a pevnou postavu, která si zachovává 

ženskost. 

 

 

4.6 Shrnutí výsledků výzkumného šetření 

Výzkumné sondy se zúčastnilo celkem 170 respondentek ženského pohlaví. Otázky 

byly zaměřeny nejen na sociální sítě a na jejich vliv v souvislosti s vnímáním vlastního těla, 

ale také na názor respondentek na současný ideál krásy.  

 

• Výsledky potvrzují velmi vysokou oblíbenost sociálních sítí všech věkových skupin 

respondentek, nejpopulárnější sociální sítí v České republice je Facebook, stejně 

jako ve světě.  

• Mezi nejvyhledávanější obsahy patří blogy o módě a fitness. Pro většinu respon-

dentek výzkumného šetření jsou sociální sítě součástí jejich života a využívají je 

denně.  

• Současný ideál krásy prezentovaný na internetu a sociálních sítích se dospívající 

dívky a ženy snaží moc neřešit, nicméně ze svého těla mají většinou horší pocit, 

pokud vidí fotografie modelek a v minulosti si takové tělo přály mít také.  

• Mnohé z respondentek potvrdily, že mají tendenci porovnávat si svoji postavu s pre-

zentovanými fotografiemi na internetu. Nabízí se úvaha, že nejsou spokojené se 

svojí současnou postavou a myslí si, že mají nadváhu.  

• Většina respondentek drží nebo držela dietu. Dle získaných dat je k tomu vedla 

hlavně touha líbit se okolí.  

• Dospívající dívky a ženy přizpůsobují svůj vzhled na základě vlivu internetu a soci-

álních sítí a svou postavu si na fotkách také upravují, jak je patrné z položek týkají-

cích se této oblasti.  

• Většina respondentek se domnívá, že s poruchou příjmu potravy problém neměla a 

soudí, že na jejich vzniku se podílí hlavně nízké sebevědomí a tlak internetu a soci-

álních sítí na štíhlost.  

• Za ideální postavu považuje většina respondentek štíhlé a vysportované ženské 

tělo, v několika případech, dle mého názoru, až příliš štíhlou a vyhublou ženskou 

siluetu. 
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4.7 Vyhodnocení hypotéz a dalších výzkumných dat 

H1: Prezentace dokonalých těl na internetu a sociálních sítích vyvolávají u dospíva-

jících dívek a žen pocit méněcennosti. 

 

Vyhodnocení hypotézy 1 lze provést na základě položek 8, 9,10. 

Z grafu 8 vyplývá, že při pohledu na fotografie modelek/celebrit má ze svého těla horší pocit 

celkem 94 % respondentek. Jedná se o součet možnosti odpovědí ano, vždy + většinou 

ano + někdy. Striktní odpověď ne, tudíž nemám ze svého těla horší pocit, když vidím foto-

grafie modelek/celebrit, volilo pouze 6 %. 

 

Graf 9 dokazuje, že dohromady 93 % respondentek si přeje nebo přálo mít postavu jako 

modelky/celebrity prezentované na internetu a sociálních sítích. Vybíraly možnosti odpo-

vědí ano a v minulosti ano.  

 

Dle grafu 10 si většina dospívajících dívek a žen porovnává svoji postavu s prezentovanými 

těly na internetu a sociálních sítích (88 %). Volily možnosti odpovědí ano a občas. 

 

➢ Na základně analýzy těchto položek dotazníku byla hypotéza 1 potvrzena. 

 

 

H2: Dospívající dívky a ženy vnímají tlak ze strany internetu a sociálních sítí na své 

tělo. 

 

Vyhodnocení hypotézy 2 jsme vyhodnotili na základě odpovědí na položky 15 a 16. 

Na grafu 15 je zřejmé, že tendenci přizpůsobovat svůj vzhled na základě vlivu internetu a 

sociálních sítí má 64 % respondentek. Vybíraly možnost odpovědi ano. 

 

Z grafu 16 vyplývá, že 79 % dotazovaných dívek a žen si upravují (zkrášlují) svou postavu 

na fotkách předtím, než je zveřejní na sociálních sítích. Volily možnosti odpovědí ano a 

občas. 

 

➢ Na základě analýzy těchto položek byla hypotéza 2 potvrzena. 

 

 

H3: Více než polovina dospívajících dívek a žen není spokojena se svojí postavou. 

 

Hypotéza byla vyhodnocena na základě responzí položky 11. 

Na grafu 11 je vidět, že celkem 63 % respondentek není spokojena se svojí současnou 

postavou, se svým tělem. Volily možnosti odpovědí spíše ne a ne.  

 

➢ Hypotéza 3 byla potvrzena. 

 



 67 

 

Analýza dalších výsledků dotazníku 
 
Většina dospívajících dívek a žen se srovnává s prezentovanými fotkami modelek.  

Z grafu 10 vyplývá, že k tomuto sebehodnocení dochází. Nikdo se neubráníme srov-

návání se s ostatními, dělali to i naši rodiče, když nás srovnávali s dětmi od sousedů, jak 

umí pěkně pozdravit, nebo jak se dobře učí. Je nám to svým způsobem přirozené. Teorie 

sociálního srovnávání byla popsána již v roce 1954 psychologem L. Festingerem. Často 

ale máme ve zvyku porovnávat se s nereálnými cíli, v tomto případě s nereálnými fotkami 

modelek. Víme o filtrech, aplikacích na různé úpravy, a přesto jsme schopní věřit, že všichni 

na internetu jsou krásní, štíhlí a ve všech směrech dokonalí.  

 

Dospívající dívky a ženy tendenci přizpůsobovat svůj vzhled na základě vlivu inter-

netu a sociálních sítí. 

64 % z celkového počtu 170 respondentek se přiznalo, že má tendenci přizpůsobo-

vat svůj vzhled na základě vlivu internetu a sociálních sítí. Zřejmě je k tomu vede potřeba 

kladného hodnocení a pozitivního ohlasu, které jsou pro dospívající významné a důležité i 

ve světě virtuální reality a prostředí sociálních sítí. Online prostředí a jeho neomezené mož-

nosti mají pro dnešní mládež velký význam a jejich životní styl se s internetem a sociálními 

sítěmi značně proměnil. 

 

Současným ideálem krásy je proporčně vyvážená vysportovaná a štíhlá postava. 

Ideál krásy dospívajících dívek a žen je patrný z grafu 19. Za ideální považují po-

měrně vyrýsované a štíhlé ženské tělo, které je zobrazeno na obrázku 4. Je patrné, že do 

popředí se čím dál více v dnešní době dostává vliv fitness trendů a posilování. 

 

Většina dospívajících dívek a žen držela nebo i v současnosti drží dietu, za účelem 

vyrovnat se současnému ideálu krásy. 

Většina dospívajících dívek a žen dietu drží, či v minulosti držela, ale dle výsledků 

dotazníkového šetření byla hlavním důvodem touha líbit se okolí. Přání vypadat jako mo-

delky či celebrity projevila také poměrná část dotazovaných, jak je patrné z grafu 14  (29 

%). Důvodů k držení diet nebo omezování se v jídle je více, ale touha vyrovnat se součas-

nému ideálu krásy, je také jeden z nich. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce pojednává o vlivu internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu po-

travy a je zaměřena zejména na dospívající dívky a ženy. Lidí trpících některou z těchto 

poruch neustále přibývá, svůj podíl na tomto faktu má i vliv internetu a sociálních sítí na 

štíhlost. 

 

V úvodní kapitole v teoretické části na základě odborné literatury jsem se snažila proniknout 

do problematiky poruch příjmu potravy, od jejich historie po současnost. Popsala jsem nej-

známější poruchy příjmu potravy, jako je mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité 

přejídání a také některé z dalších, které se v dnešní době objevují stále častěji. Byla 

popsána jejich diagnostická kritéria i důsledky, které tyto poruchy mají na zdraví jedince. 

Kapitola pojednávala i o faktorech ovlivňujících rozvoj poruch příjmů potravy, zejména fak-

tory biologické, psychologické a sociálně kulturní.  

 

Další kapitola teoretické části práce je věnována ideálu krásy, body image a sebepojetí. 

Ideál krásy se liší nejen kulturou, ve které člověk žije, ale především je určován dobou. Bylo 

popsáno nahlížení na ideál krásy v průběhu dob od nejstarších po současnou. Dále byl zde 

rozebrán pojem body image a sebepojetí, tedy způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, 

jak ho vnímá a jak si myslí, že je vnímán ostatními. Představila jsem studii siluety, která 

prokázala, že většina žen v západních společnostech není spokojena se svou hmotností. 

 

Poslední kapitola pojednává o internetu a sociálních sítích. V současnosti se dá internet 

označit za jedno z nejvyužívanějších masových medií vůbec. Přinesl s sebou mnoho no-

vého, ale jsou s ním spojena i negativní vlivy a rizika, na která je třeba upozornit. Oblíbenost 

sociálních sítí raketově stoupá a pro mnohé se staly součástí každodenního života. Je však 

nutné dodat, že na sociálních sítích si lze vypěstovat závislost. V souvislosti se sociálními 

sítěmi je zmíněn i fenomén dnešní doby v podobě Influencerů, kteří můžou mít neuvěřitel-

nou základnu se stovkami tisíc nebo miliony sledovatelů, kteří se ztotožňují s jejich postoji 

či myšlenkami. Jejich vliv může být jak pozitivní, tak negativní. K negativním lze řadit sku-

tečnost, že se na sociálních stále objevují mikroinfluenceři, kteří podlehli tlaku a mediálnímu 

obrazu dokonalého těla. Jejich snaha a pokusy o dosažení této dokonalosti pak často hra-

ničí se symptomy poruch příjmu potravy a můžou skončit vážnými zdravotními problémy i 

pro jejich sledovatele. Zmínila jsem také nebezpečí pro-ana a pro-mia blogů, které kolem 

sebe sdružují komunitu dívek trpících poruchami příjmu potravy, nehodlají se vyléčit a plně 

se nemoci přizpůsobují. 

 

Empirická část bakalářské práce se dělí na dvě části. První část obsahuje případovou studii 

dívky trpící mentální anorexií, se kterou byla několikrát léčena a její hospitalizace na psy-

chiatrickém oddělení plzeňské nemocnice stále trvá a názory nutriční terapeutky na téma 

poruch příjmu potravy, ale i stravovacích návyků a dětské obezity. Provedla jsem s nimi 

rozhovor a na jeho základě jsem si potvrdila, že příčin vzniku poruch přijímání potravy je 
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víc a mnohdy záleží na souhře okolností, zda se u jedince porucha příjmu potravy vyvine 

nebo ne. 

Druhá část empirické části bakalářské práce prezentuje výsledky kvantitativní empirické 

sondy pomocí anonymního dotazníku, který byl distribuován prostřednictvím internetu a 

sociálních sítí. Zaměřila jsem se hlavně na dopívající dívky a ženy. Dotazník zjišťoval, 

v jaké míře jsou dotazovaní ovlivněni sociálními sítěmi, jak vnímají své tělo v souvislosti 

se zde prezentovaným ideálem krásy, zda pociťují tlak internetu a sociálních sítí na svou 

postavu a jaká je jich představa o ideálním ženském těle.  

 

Jak je uvedeno v úvodu bakalářské práce, cílem empirické sondy bylo zjistit, zda internet a 

sociální sítě mají vliv zejména na dospívající dívky a ženy, které většinu svého volného 

času tráví na těchto platformách a prokázat, že symptomy některé z poruch příjmu potravy, 

mohou být způsobeny právě jejich vlivem.  

 

Na základě teoretických poznatků a výsledků dotazníkového šetření byly vyhodnoceny hy-

potézy a další data dotazníku. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že téměř všechny 

dospívající dívky a ženy mají založený účet na minimálně jedné z platforem sociálních sítích 

a denně je využívají. Mají tendenci porovnávat svoji postavu s prezentovanými fotografiemi 

modelek a celebrit a kvůli tomu pak mají ze svého těla horší pocit, který u nich následně 

způsobuje pocity méněcennosti a nedokonalosti. Všechny tyto negativní pocity pak mohou 

vést k držení diet, které jsou jen krokem ke vzniku některého ze symptomů poruch příjmu 

potravy. Respondentky uvedly, že mají potřebu upravovat a zkrášlovat si postavu na svých 

fotografiích předtím, než je vloží na svůj profil na sociálních sítích, a tak je zřejmé, že vní-

mají tlak internetu a sociálních sítí na své tělo. 

 

Věřím, že cíl mé práce byl splněn a že jsem prokázala, že narůstající trend používání inter-

netu a sociálních sítí, kde se každý prezentuje jako dokonalý, má vliv na rostoucí četnost 

vzniku poruch příjmu potravy, a to nejen u dospívajících dívek a žen.  

 

Myslím si, že problematika internetu a sociálních sítí v souvislosti s poruchami příjmu po-

travy je daleko rozsáhlejší, než jak ukazuje moje bakalářská práce a proto by tato práce 

mohla sloužit jako inspirace pro další zpracování a rozšíření tohoto zajímavého tématu. 
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Příloha: Dotazník 

Vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy 

Dobrý den, milé slečny a dámy, 

jmenuji se Kateřina Hrabětová a jsem studentkou 3. ročníku Masarykova ústavu vyšších 

studií ČVUT v Praze. Ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je 

určen pouze ženské populaci, je anonymní a slouží jako podklad pro moji bakalářskou 

práci, která je zaměřena na vliv internetu a sociálních sítí na poruchy příjmu potravy. Vý-

sledky dotazníkového šetření budou součástí bakalářské práce. 

Děkuji za spolupráci. 

 

 

1. Studuji: 

• Základní škola 

• Střední škola 

• Vysoká škola 

• Již nestuduji/pracuji 

 

 

2. Věk: 

• 12-17 let 

• 17-30 let 

• 30 let a více 

 

 

3. Jste uživatelkou sociálních sítí? 

• Ano 

• Ne 

 

 

4. Jaké sociální sítě využíváte? 

• Facebook 

• Instagram 

• YouTube 

• Twitter 

• Žádné 

• Jiné… 
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5. Jaký typ obsahu na sociálních sítích sledujete a vyhledáváte? 

 • Hudba/kapely 

• Módní blogery 

• Food blogery 

• Komunity 

• Fitness 

• Žádný, nejsem uživatelkou sociálních sítí 

• Jiný 

 

 

6. Jakou důležitost pro vás mají sociální sítě? 

• Nedokážu si bez nich představit život 

• Jsou součástí mého života a využívám je denně 

• Jsou součástí mého života, ale nepřikládám jim velkou důležitost 

• Využívám je zřídka 

• Téměř je nevyužívám 

• Nevyužívám je 

 

 

7. Líbí se vám současný ideál krásy prezentovaný na internetu a sociálních sítích? 

• Ano 

• Ne 

• Neřeším to 

 

 

8. Když vidíte fotografie modelek/celebrit, máte ze svého těla horší pocit? 

• Ano, vždy 

• Většinou ano 

• Někdy 

• Ne 

 

 

9. Přejete si/přála jste si někdy mít postavu jako modelky/celebrity prezentované na 

internetu a sociálních sítích? 

• Ano 

• Ne 

• V minulosti ano 
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10. Porovnáváte někdy svoji postavu s prezentovanými těly na internetu a sociálních 

sítích? 

• Ano 

• Občas 

• Ne 

 

 

11. Jste spokojena se svoji současnou postavou, se svým tělem? 

• Ano 

• Většinou ano 

• Spíše ne 

• Ne 

 

 

12. Ohledně svého těla si myslíte, že: 

• Máte podváhu 

• Máte nadváhu 

• Máte normální váhu 

 

 

13. Držíte/držela jste někdy dietu za cílem zhubnout? 

• Ano  

• Ne 

• V minulosti ano 

 

 

14. Pokud ano, z jakého důvodu? 

• Zdravotní důvody 

• Touha líbit se sama sobě 

• Touha líbit se okolí 

• Touha podobat se prezentovaným modelkám/celebritám 

 

 

15. Máte tendenci přizpůsobovat svůj vzhled na základě vlivu internetu a sociálních 

sítí? 

• Ano 

• Ne 
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16. Upravujete (zkrášlujete) si svou postavu na fotkách předtím, než je zveřejníte na 

sociálních sítích? 

• Ano 

• Občas 

• Ne 

• Nezveřejňuji své fotky 

 

 

17. Myslíte si, že jste někdy mohla mít problém s poruchou příjmu potravy? Mentální 

anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání aj. 

• Ano 

• Ne 

 

 

18. Co je podle vás nejvíce podílí na vzniku poruch příjmu potravy? 

• Vliv spolužáků, kamarádů, rodiny 

• Tlak internetu a sociálních sítí na štíhlost 

• Nízké sebevědomí 

• Touha zhubnout 

 

 

19. Která ženská postava je podle Vás ideální? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


