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Abstrakt
Práce se zabývá vztahem mezi poruchami příjmu potravy a interpretací rodinného
prostředí pacientkami a jejich příbuznými. Autorka se pokouší odhalit rozdíly ve
výchovné ideologii uplatňované při výchově pacientek s mentální anorexií a mentální
bulimií. Pro tento účel jsou nejprve definovány termíny rodinné prostředí a styl výchovy
pomocí Lewinovy typologie.
Vychází se zde z předpokladů, že mentální anorexie se pojí s důslednou výchovou
zapříčiňující důsledné chování při držení diet, zatímco mentální bulimii spojuje s méně
důslednou výchovou odrážející se v nedokonalém dodržení dietního plánu.
Teoretická část této bakalářské práce shrnuje současné poznatky o poruchách příjmu
potravy se zaměřením na sociální faktory a rodinu. Praktická část se opírá o vlastní
kvalitativní výzkum provedený na základě analýzy celkem dvaceti narativních
rozhovorů pacientek, jejich matek a jednoho otčíma. Výzkum zohledňuje profese
rodičů, zaměření na tělo, sportovní založení rodin, uplatňovaný výchovný styl,
představu o ideální výchově ve vztahu k té uplatňované a zabývá se i tím, co nemocným
pomáhá, dále je pozornost věnována sourozenectví, rozvodům a mezigeneračním
vztahům.
Výzkum v rámci této bakalářské práce prokázal jistou souvislost mezi stylem výchovy a
s ním spojenou důsledností, rodinným prostředím a danými poruchami. Práce
neobjasňuje příčiny vzniku poruch příjmu potravy, pouze upozorňuje na možné rizikové
faktory.

Abstract
This thesis describes the relation between eating disorders and the patients’ or their
relatives’ interpretation of family environment. The author aims to reveal differences in
the educational philosophy applied in the upbringing of patients with mental anorexia or
mental bulimia. First of all the terms “family environment” and “educational style” are
defined using the Lewin typology. It is based on the assumption that mental anorexia is
aligned with strict education causing strict behaviour when being on diet while mental
bulimia is associated with less strict education reflecting itself in an imperfect
compliance with the diet plan.
The theoretical part of this bachelor thesis summarizes current knowledge of eating
disorders with focus on social factors and family. The practical part is based on the
author’s own qualitative research based on an analysis of twenty narrative interviews
with the patients, their mothers and one stepfather. The research takes into account the
parents’ professions, focus on the body, sporting nature of the families, the applied
educational style, the ideal upbringing idea in relation to the applied one, it also deals
with what helps the ill, and there is also focus on siblingship, divorces and
intergenerational relations.
The research done within the framework of this thesis has proven certain connection
between the educational style and its strictness, family environment and the given
disorders. The thesis does not explain the causes of eating disorders, it only points out
the possible risk factors.
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socializace.
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Předpokládaný název práce:
Výchova k anorexii a bulimii:
kvalitativní výzkum rodinných aspektů poruch příjmu potravy.
Námět práce:
V bakalářské práci se budu věnovat kvalitativnímu výzkumu v oblasti poruch příjmu potravy
(dále jen PPP – tzn. mentální anorexie a bulimie) v souvislosti s výchovou v rodině. Zajímá mě
sociální, především tedy rodinný život dívek/žen trpících mentální anorexií či bulimií.
Mentální anorexie a bulimie jsou poruchy postihující člověka nejen fyzicky, ale, jak již název
napovídá, zasahují silně i psychiku osoby. Příčiny poruchy, při níž si osoba (častěji dívka/žena)
připadá příliš tlustá (i když její konfekční velikost spadá do (pod)průměru), je dosud v mnoha
případech nejasná, a především je složité nalézt pro tuto poruchu prevenci.
Předpokládám, že podobně jako většina onemocnění mají i PPP příčiny jak biologické, tak i
sociální, psychické (a ekonomické). Ve své bakalářské práci se chci věnovat především oné sociální
sféře vlivů. Sociálních vlivů však existuje mnoho, např. vliv médií, vrstevníků/vrstevnic nebo vliv
školního prostředí. Nemusí se tedy jednat jen o vliv výchovy v rodině. Myslím ale, že rodina a
výchova sehrávají zásadní roli v životě jednotlivce, a proto se budu snažit postihnout především
aspekty vycházející z rodinného prostředí. Poruchám příjmu potravy častěji propadají dívky v období
kolem puberty, jedná se o psychicky i fyzicky bouřlivé období a mění se do určité míry i vztah k okolí
a k nejbližším. V tomto období snadno podléhají různým vlivům (také vlivům módy, touze po štíhlosti
a úspěchu). Předpokládá se, že častěji poruchám příjmu potravy (podobně jako jiným poruchám)
podléhají, jsou-li vystaveny nějakému vnějšímu sociálnímu tlaku. Ve své práci se opírám o hypotézu,
že častěji jde o osoby s neutěšenými rodinnými vztahy (osoby žijící v konfliktní situaci, jako je např.
rozvod rodičů), které přehluší první příznaky poruchy a rodiče si pro nedostatek času ničeho
nevšimnou. Může se jednat i o případ, kdy některý člen rodiny přehnaně až úzkostně dbá na zdravou a
dietní stravu, nebo rodiče usilují o to, aby jejich dítě bylo dokonalé (především ve sportu), a to se pod
tíhou zodpovědnosti být krásné, chytré, inteligentní, roztomilé a především útlé (lehčí nejen) dle
módy, snaží „vyhovět“ rodičům v jejich požadavcích tím, že přestává jíst. Někdy jde naopak o to, že je
dítě od rodičů kritizováno za průměrnost a ponižováno, a takové dítě se pokusí rodiče přesvědčit, že je
schopné v životě něco dokázat, a protože již všechny předchozí pokusy selhaly, rozhodne se dokázat zhubnout, stát se vlastníkem vytoužené postavy, „kterou bude i matka závidět a obdivovat“. Bohužel
počáteční dieta se v honbě za dokonalostí a ze strachu z přebytečných kil zvrhne v hladovění, odmítání
potravy a někdy může způsobit i smrt.
Zaměřila bych se na sledování výchovných stylů v rodinách a na to, zda sami účastníci a
účastnice výzkumu připisují nějaký význam (popř. jaký) výchově v rodině na vznik PPP. Zajímá mě,
zda si rodiče kladou za vinu nějaké tendence ve výchově, popř. jaké, a zda mohou sami doporučit,
čemu se preventivně ve výchově vyhnout, zda mají nějakou koncepci vedoucí k dobré a úspěšné
výchově, a jestli se podle ní chovali. Předpokládám, že případy bulimie budou spíše vystupovat v
rodinách vyznávajících novější „volné“ výchovné trendy (kde se dítě „vychovává samo“- pozn. zde
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bych očekávala silnější vnější sociální vliv mimo rodinu), zatímco případy anorexie se budou
vyskytovat spíše v rodinách s přísnou disciplínou a pracovní morálkou. Budou-li mnou sebrané
rozhovory obsahovat dostatek dat, pokusila bych se alespoň částečně zpětně typologizovat výchovné
styly v rodinách komunikačních partnerů a partnerek.
Výzkum bude probíhat formou narativních rozhovorů o životních příbězích, které zodpoví
otázky týkající se výchovy a rodinného prostředí dívek trpících PPP. Rozhovory bych ráda vedla i s
rodiči za účelem reflexe subjektivity dívek/žen trpících PPP a získání především nového vhledu do
rodinných vztahů, jejichž jsou rodiče zásadním tvůrcem. Pokud to bude možné, rozhovory s dívkami a
s rodiči budou probíhat odděleně, aby na sebe informanti a informantky brali navzájem co nejmenší
ohledy. Mým záměrem je také, aby se do rozhovoru zapojili, pokud možno, oba partneři z
rodičovského páru. Rozhovory se tedy budou týkat sociálních aspektů před propuknutím nemoci, při
vzniku a během nemoci, či při léčení. Ráda bych zaznamenala celý průběh nemoci, od počátku až po
stádium, v němž se pacientka bude nacházet. Za účelem získání informantů a informantek se budu
snažit kontaktovat Psychiatrickou kliniku první lékařské fakulty, budu tedy kontaktovat dívky/ženy, u
kterých je PPP diagnostikována a v nějakém stadiu řešení.
Zajímají mě tedy sociální vlivy zejména v rámci rodiny, prostředí v němž dívky
vyrůstaly/vyrůstají, jejich rodinné zázemí, jaké na ně rodiče kladli/kladou nároky, zda jsou
disciplinovaně vedeny k perfekcionalismu či nikoli. Samozřejmě se budu věnovat i konstelaci v rodině
a vztahy mezi případnými sourozenci a rodiči.
Předpokládaná struktura práce:
1. Obsah
2. Úvod do problematiky poruch příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)
3. Metoda zkoumání: narativní rozhovory s pacientkami a s jejich rodiči
4. Výzkumná otázka:
Jak vypadá výchova v rodinách, v nichž dívky onemocněly některou z poruch příjmu
potravy? K jakému výchovnému stylu se rodiče a dívky spíše kloní?
5. Zjištění výzkumu
6. Závěry
7. Literatura
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Úvod
Ve své bakalářské práci se zabývám rodinným prostředím a výchovou dívek s
poruchami příjmu potravy. Práce je založená na analýze dvaceti narativních rozhovorů s
nemocnými dívkami a jejich matkami (resp. jedním otčímem). Poruchy příjmu potravy
jsou biopsychosociálně podmíněné civilizační choroby. Proto tyto složky (biologickou,
sociální a psychologickou) nelze vnímat odděleně a zabýváme-li se zde sociálními
vlivy, musíme mít tuto provázanost stále na paměti. Ani v této práci se těmto aspektům
nelze zcela vyhnout. V dnešní době nejčastěji slýcháme o poruchách příjmu potravy v
souvislosti s negativním vlivem médií vytvářejících falešný ideál krásy. Tento vliv je
však pravděpodobně přeceňován. Ze sociálních oblastí jsem proto svou pozornost
soustředila především na rodinné prostředí. Ač původ těchto poruch není zcela
objasněný, „anorexie nervosa je porucha, která může být plně pochopena pouze v
kontextu pacientovy rodiny“. (Eisler 1993: 46)
Rozhodla jsem se věnovat této problematice, protože mě již dlouhá léta
fascinovalo, jak snadno propukají tyto poruchy i v mém nejbližším okolí. K práci jsem
přistupovala jako výzkumnice bez osobní zkušenosti a jako čerstvá matka dvou dětí,
která by se ráda vyvarovala případným rizikovým výchovným tendencím, jež snad
mohly postižené rodiny zpětně reflektovat. Myslím, že věk mi usnadnil přístup jak k
dcerám, tak i k jejich matkám a napomohl mi získat tak poměrně důvěrné informace.
Na začátku bádání stálo tvrzení adolescentologa MUDr. Pavla Kabíčka, že
pacientky s mentální anorexií jsou často jedničkářky a perfekcionistky a pacientky s
mentální bulimií bývají větší lajdáci a častěji mívají sklony k

závislostem. Toto

konstatování mě inspirovalo k prozkoumání, zda tyto sklony nemohou být nějak
ovlivněny rodinným prostředím a výchovou. Věnuji se zde tedy především verbalizaci
uplatňovaného stylu výchovy, interpretaci ideální výchovy a zjišťuji, zda podle této
ideální výchovy samy matky (resp. rodiče) postupovaly.
Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V první části, vymezuji
termíny mentální anorexie a bulimie, zabývám se rizikovými faktory, prevencí,
poruchami v širším kontextu moderní společnosti, feminity a současné rodiny. V
následující výzkumné části pojednávám o metodě zkoumání, popisuji průběh šetření
(formou narativních rozhovorů a analýzou dat). Další část přináší zjištění týkající se
možných rizikových tendencí v rodinném prostředí jako jsou specifické profese rodičů,
zaměření na tělo v rodině, sportovní založení rodiny. Poté se věnuji výchově a představě

4
o ideální výchově. Následuje kapitola o tom, co pomáhá při léčbě. Dále se zaměřuji na
sourozenectví, rozvody a mezigenerační vztahy. Nakonec se v sebereflexi zamýšlím nad
pozitivy a možnými negativy této práce. Následuje shrnutí a závěr.
Ráda bych upozornila, že tato bakalářská práce se věnuje problematice ze
sociologického hlediska a k tématu přispívá tedy jen dílčími zjištěními. Přesto bych si
přála, aby tato práce čtenáři přinesla alespoň zlomek toho, co přinesl výzkum mně
osobně.
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I. Teoretická část
1. Úvod do problematiky poruch příjmu potravy
Mezi psychogenní poruchy příjmu potravy (dále jen PPP) patří především
mentální anorexie (anorexia nervosa), mentální bulimie (bulimia nervosa) a další možné
varianty typu záchvatovitého přejídání (binge – eating disorders) či jiné atypické formy.
Obě hlavní poruchy jsou si velmi podobné, spojuje je přehnaná obava z
tloustnutí, akcent kladený na vlastní vzhled, proporce a tělesnou hmotnost. Liší se pak
především mírou podvýživy a zvolenou metodou kontroly hmotnosti. Většina dietních
strategií u obou poruch se však vyznačuje sebedestrukční povahou. Nevhodné jídelní
postoje nemocných se často nápadně shodují s postoji jejich referenčního prostředí a
tyto jejich nezdravé stravovací návyky je v určitých ohledech uspokojují. „Obě poruchy
(především bulimie) se často rozvíjejí pomalu a nenápadně, ‚ztracené‘ mezi dietami a
nevhodnými jídelními návyky vrstevníků a rodiny.“ (Krch 2005: 23) Sebehodnocení
těchto osob se opírá o naprosto jiný žebříček hodnot, než podle kterého posuzují ostatní.
Krch uvádí, že asi jedna třetina případů mentální anorexie přejde postupem času do
mentální bulimie s běžnou tělesnou hmotností. (Krch 2005: 16) Podle Coopera přibližně
u třetiny bulimiček předcházela bulimickému období epizoda mentální anorexie.
(Cooper 1995: 53) Nemocní představují velice heterogenní skupinu pacientů, což
nikterak neulehčuje zkoumání a může to vést k protichůdným interpretacím, které
ovlivní i způsob léčby.

1.1 Stručné historické zakotvení
Mentální anorexie
Termín anorexie se snad poprvé objevuje již ve Starověku u Galéna, který ho
užíval pro absenci chuti k jídlu, nebo odpor k jídlu. Avšak až do počátku moderní doby
se odborníci soustředili především na somatické příčiny. (srov. van Deth &
Vandereycken, in Krch 2005: 27).
Poprvé popsal u své pacientky v roce 1694 případ mentální anorexie britský
lékař Richard Morton. Teprve mnohem později v roce 1874 užil sir William Gull jako
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první v historii termín anorexia nervosa. Dlouho pak panovala shoda ohledně hlavních
symptomů MA (mentální anorexie). (Cooper 1995: 70) Až do dvacátého století byla
mentální anorexie marginálním jevem. V druhé polovině dvacátého století se klinický
obraz MA rozšířil o dva podstatné znaky: neúnavnou honbu za štíhlostí a narušené
vnímání obrazu vlastního těla. Z téměř neznámého a vzácného onemocnění se stala v
posledních několika desetiletích ‚módní‘ porucha. (srov. van Deth & Vandereycken, in
Krch 2005: 31)
Mentální bulimie
V sedmdesátých letech dvacátého století se začal stále častěji vyskytovat jakýsi
nový soubor symptomů, při němž převládají záchvaty nekontrolovatelného přejídání.
Termín „bulimia nervosa“ byl poprvé použit anglickým profesorem Russelem v roce
1979. (Cooper 1995: 72) Podobně jako anorexie, není ani bulimie v medicíně novým
pojmem. Už u Plutarcha se lze setkat s termínem boulimos označujícím velký hlad.
(srov. van Deth & Vandereycken, in Krch 2005: 31) „Dodnes však přetrvávají spory o
tom, zda je mentální bulimie skutečně samostatnou klinickou diagnózou.“ (srov. van
Deth & Vandereycken, in Krch 2005: 33)

1.2 Definice mentální anorexie a mentální bulimie podle
klasifikace nemocí (MKN-10)
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) užívaná lékaři, psychology a dalšími
odborníky ke kodifikaci a klasifikaci lidských onemocnění definuje hlavní PPP takto:
F50.0

Mentální anorexie (dále jen MA)
„Mentální anorexie je porucha‚ charakterizovaná úmyslným zhubnutím‚ které si

pacient sám vyvolal a dále je udržuje. Porucha se objevuje nejčastěji u adolescentních
dívek a mladých žen‚ avšak i dospívající chlapci a mladí muži mohou být postiženi‚
podobně jako děti kolem puberty a starší ženy až do menopauzy. Choroba je spojená se
specifickou psychopatologií‚ kde strach ze ztloustnutí a ochablosti tvaru těla přetrvává
jakožto vtíravá‚ ovládavá myšlenka‚ takže pacienti usilují o nižší tělesnou váhu.
Obvykle je přítomna podvýživa různé tíže se sekundárními endokrinními a
metabolickými změnami a poruchami tělesných funkcí. Příznaky jsou: omezený výběr
jídla‚ nadměrná tělesná činnost‚ vyvolávání zvracení a průjmu a užívání anorektik a
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diuretik.“ (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních
problémů 2013: 227)
F 50.2

Mentální bulimie (dále jen MB)
„Mentální bulimie je syndrom‚ charakterizovaný opakovanými záchvaty

přejídání a nadměrnou kontrolou své tělesné váhy‚ vedoucí k přejídání‚ následovaném
zvracením nebo používáním projímadel. Tato porucha má mnohé psychologické rysy
shodné s mentální anorexií‚ včetně zvýšeného pozorování vlastní tělesné hmotnosti a
tvaru těla. Opakované zvracení zvyšuje riziko poruchy elektrolytové rovnováhy a
somatických komplikací. V anamnéze je častá mentální anorexie‚ trvající od několika
měsíců po několik let.“ (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených
zdravotních problémů 2013: 227)

1.3 Průběh a diagnostika
Mentální anorexie a bulimie mohou mít různý průběh, od jediné epizody s
úplnou remisí či mnoho opakujících se epizod, až po chronické onemocnění táhnoucí se
řadu let. (Krch 2005: 23)
MA propuká nejčastěji mezi třináctým a dvacátým rokem věku, zatímco
mentální bulimie obvykle později až ve věku šestnácti až pětadvaceti let. (Krch 2005:
22) Cooper potvrzuje, že mentální bulimie se objevuje většinou kolem osmnáctého
roku, avšak léčení dívky vyhledají až po dvacítce. (Cooper 1995: 75) Obecně se
předpokládá, že průběh mentální bulimie, je ve srovnání s mentální anorexií z
dlouhodobého hlediska příznivější a u většiny pacientů dojde k uzdravení. (Krch 2005:
24) Cooper také podotýká, že pokud jsou u pacienta/ky shledány znaky dvou poruch
příjmu potravy, platí pravidlo, že při stanovení diagnozy a při léčbě má přednost ta z
poruch, která je z hlediska terapie a následků významnější, tedy mentální anorexie má
„(...) přednost před diagnózou mentální bulimie a mentální bulimie před záchvatovitým
přejídáním.“ (Cooper 1995: 77) Výsledky dlouhodobého sledování léčených pacientů
ukazují, že asi jen třetina pacientů se uzdraví, druhá třetina se sice úplně nevyléčí, ale
dojde u ní k výraznému zlepšení a u pacientů z poslední třetiny chronické onemocnění
pokračuje nebo zemřou. (Eisler 1993: 46 - 62) U nemocné/ho se může vyskytnout jak
jedna z poruch, tak se také mohou tyto dvě formy PPP střídat. Extrémní anorektické
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vyhladovění u těchto případů způsobí nesnesitelný pocit hladu, který se projeví mentální
bulimií. (Cooper 1995: 43)

1.3.1 Letalita 1
Ačkoli smrtnost mentální anorexie klesá, většina studií uvádí rozmezí 2 – 8%,
což znamená, že se stále jedná o jednu z nejletálnějších duševních poruch. (Krch 2004:
1) Ve srovnání s ostatními psychickými poruchami jde o v průměru třikrát vyšší údaj.
Smrtnost bulimie dosahuje nanejvýš 2%. „Nejčastější uváděnou příčinou úmrtí je
vyhublost a sebevražda a v poslední době i alkoholismus.“ (Krch 2005: 23)

1.4 Léčba
Léčba může probíhat ambulantně či za hospitalizace a uplatňují se v ní
především různé psychoterapeutické přístupy. V současné době je to především terapie
rodinná (hlavně u MA), dále pak i kognitivně-behaviorální [která se zdá být pro MB
(mentální bulimii) zatím nejúspěšnější] (Cooper 1995: 65), interpersonální či
psychodynamická. Více o rodinné terapii uvádím v kapitole 6.2.2. Poznatky z rodinné
terapie.

1.5 Výskyt
Poruchy příjmu potravy zasahují především ty společnosti, kde se lidé ztotožňují
s hodnotami západní kultury. Výskyt PPP se vyjadřuje demografickými ukazateli
prevalencí a incidencí 2. Přesto se jedná do jisté míry o kusé informace, neboť shrnují
jen ty případy, které se léčí či jsou nějakým způsobem registrovány. Za posledních
šedesát let se incidence MA asi zdvojnásobila a lze předpokládat, že tento trend bude
pokračovat i ve společnostech, které zatím nebyly příliš zasaženy, u nichž narůstá riziko
obezity a kde současně dochází ke změně hodnot a životního stylu. (Krch 2005: 37)
Prevalence MA v západní populaci mladých dívek se uvádí 0,2-0,8 %. (Krch 2005: 39)

Letalita neboli smrtnost: „Obv. v procentech vyjádřený poměr počtu úmrtí na danou chorobu k počtu
všech nemocných touto nemocí postižených.“ (Vokurka 2007: 540)
2
Prevalence označuje poměr zdravých a nemocných v populaci. Incidence označuje počet nových
případů v populaci za určité období. Většinou se výskyt uvádí na 100 000 obyvatel za rok.
1
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Incidence MB vzrostla v sedmdesátých a osmdesátých letech mnohem rychleji
než incidence MA, přesné údaje však nejsou k dispozici, což je dáno také nedávným
definováním MB. (Krch 2005: 38) Novák uvádí, že podle střízlivějších odhadů se
prevalence mentální bulimie pohybuje spíše mezi 1 až 3 % u žen kritického věku.
(Novák 2010: 12)
Incidence a prevalence mentální anorexie a bulimie v České republice se příliš
neliší od ostatních zemí Západní Evropy. V posledních desetiletích měla rostoucí
tendenci jak u nás tak i v cizině. Mentální anorexií je v ČR postiženo asi 0,5 % a
mentální bulimií asi 2-5 % dospívajících dívek a mladých žen. (Krch 2005: 56) Co se
týká populace v ČR je ve městech ohrožena stejně jako na venkově. Rozdíl není ani
mezi děvčaty s nižším sociálním statutem. (Krch 2005: 56) V roce 2011 bylo v ČR
hospitalizováno s MA 168 pacientů, s MB 54. (Nechanská 2012: 5)

2. Rizikové faktory
V dnešní době se odborná společnost přiklání k biopsychosociálnímu modelu
podmíněnosti PPP, z něhož vyplývá, že nelze označit jediný faktor za stěžejní, neboť
tím bychom se dopouštěli redukcionismu. Tato diferencovanost problematiky
samozřejmě komplikuje odpověď na otázku původu. Multifaktoriální podmíněnost PPP
zahrnuje vývojové, osobnostní, rodinné a sociokulturní faktory. Vždy musíme mít na
paměti koexistenci více determinant, i když ne všechny jsou známy. Pokusíme se zde
stručně nastínit alespoň některé z nich.

2.1 Vývojové a osobnostní (individuální) rizikové faktory
Individuální rizikové faktory zahrnují rizika „vycházející z osobnosti člověka“
(Novák 2010: 13) (např. sebeúcta) a rizika tvořená osobními zkušenostmi, působícími
na člověka z vnějšku (např. trauma). (Novák 2010: 13) Pokusíme se zde pouze
načrtnout možné vlivy.
Zdá se, že zásadním rizikem pro vznik PPP je ženské pohlaví, u mužů je toto
riziko desetkrát nižší než u žen. Rizikové je období puberty a dospívání (z hlediska
biologického i psychologického), s nímž souvisí jak změny tělesných proporcí a
frustrace, tak soupeření a větší zranitelnost. Zájmové homogenní referenční prostředí
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pak může posilovat zaměření na cíl (např. sportovní oddíl, taneční skupina). (Krch
2004: 5) Svou roli na vzniku a rozvoji PPP dále hrají psychologické faktory. Anorexie
bývá spojována s úzkostí, kognitivní rigiditou, vyhýbavým chováním, perfekcionismem
a obsedantními rysy. Mentální bulimie se častěji pojí „s emoční labilitou,
nezdrženlivostí, impulzivitou, hraniční osobností a depresivní náladou. Součástí
klinického obrazu poruchy jsou i problémy ve vnímání a hodnocení vlastního těla.“
(Krch 2004: 8 – 9) Další osobnostní rysy spojované s PPP jsou „hysterie,
egocentrismus, hypersenzitivita, narcistická porucha osobnosti nebo sociální fobie.“
(Krch 2004: 10) Rizikovými faktory jsou také nadměrná sebekontrola, pozornost
zaměřená na tělesný vzhled a negativní sebehodnocení. (Krch 2004: 5) Krch uvádí jako
nejvýznamnější prediktor PPP nespokojenost s vlastním tělem. (Krch 2005: 50) Ovšem
narušené jídelní zvyklosti mohou být vyvolané i určitou sociální situací, např. odmítnutí
mužem. Novák hovoří o „kritické životní zkušenosti“ (Novák 2010: 17) typu zneužití,
posměchu či jiných traumatech, jež se často pojí se vznikem PPP. (Novák 2010: 17)
Důležitý je dále vliv vrstevníků a jimi sdílené hodnoty.

2.2 Rodinné rizikové faktory
Riziko může představovat jak výskyt PPP u nejbližších ženských příbuzných,
tak přítomnost obezity v rodině. (Krch 2004: 6). Dle Nováka může rodina podněcovat a
motivovat nemocné v jejich konání tím, že nekriticky obdivuje nemocnou osobu za její
sebekontrolu, štíhlost a disciplínu. Takové jednání přetrvává až do okamžiku extrémní
vyhublosti a má se za to, že rodina je spíše než původcem udržovatelem nemoci.
(Novák 2010: 22)

2.3 Sociokulturní rizikové faktory
Signifikantně častěji se s PPP setkáváme u takových sociálních skupin, kde je
kladen důraz na vzhled, štíhlou figuru, hmotnost a tělesný výkon, například u baletek,
modelek, sportovců/kyň, ale i u kulturistů či třeba u homosexuálů (Krch 2005: 42 – 45),
ale též u některých obézních. Také vliv módního průmyslu, který vytváří nezdravý
obraz ženy, může představovat jistá rizika.
Médii, především reklamou, zprostředkovaný nezdravý obraz ženské krásy a
vysoce hodnocené štíhlosti vydávaný za zdravý ideál může působit rizikově na méně
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sebejisté jedince, především ženy, neboť na muže nemají mediální ataky takový vliv,
nejspíš díky vyšší sebeúctě. (Novák 2010: 20) Novák však tvrdí, že nelze obvinit média,
protože většina prováděných výzkumů týkajících se této problematiky byla korelačních
a tedy neprokazují kauzalitu. Navíc tento přístup opomíjí kritičnost diváka a vyžaduje
přehodnocení. Od této teorie o vlivu médií na vznik PPP se upouští a spíše se uvažuje o
tom, že média slouží jako udržovací faktory. (Novák 2010: 74) Dalšími vlivy jsou
úpadek jídelní kultury, tzv. mcdonaldizace, „vulgarizace některých ekologických a
zdravotních poznatků“. (Krch, 2005: 61) Rozpracovaní sociokulturních aspektů
následuje ještě v dalších částech textu.

3. Prevence
Prevence PPP je stále poměrně slabou stránkou problematiky. Často se
vyzdvihuje nebezpečí obezity, avšak zřídka se upozorňuje na rizika spojená s držením
diet, škodlivostí zvracení a neefektivností nevhodných technik kontroly hmotnosti.
(Krch v předmluvě ke Cooperově knize 1995: 10-13) Jelikož je problematické
dešifrovat příčiny PPP, je též obtížné definovat prevenci. Dá se však předpokládat, že
jako prevence může posloužit širší informovanost o PPP a o rizicích vzniku. Bohužel
tato informovanost v některých případech slouží jako vodítko k experimentu.
Nabízí se dvě skupiny preventivních opatření - prevence cílená přímo na
ohrožené a nastolení celospolečenské změny. (Novák 2010: 76) Co se týče první
skupiny, prevence by se měla zaměřit zvláště na zvyšování sebeúcty dívek, například
formou vzdělávacích seminářů zařazených do školních osnov. (Novák 2010: 20, 75) Je
totiž známo, že české děti jsou méně sebevědomé oproti dětem ze západních zemí a
zejména v pubertě klesá u žen sebeúcta. Děti by si měly osvojovat kritické myšlení, jež
by je naučilo zpochybňovat věrohodnost médií. (Novák 2010: 76) Na úrovni společnosti
by měly být podávány komplexnější přesnější informace o zdraví, tělesné hmotnosti,
dietách a rizicích souvisejících s usilováním o štíhlost a s PPP. Důraz by měl být kladen
i na ochranu „konzumentů před škodlivými dietními programy a léky“. (Novák 2010:
78) Také Cooper tvrdí, že existují „přesvědčivé důkazy o tom, že dodržování diet
vystavuje lidi psychickému a fyziologickému tlaku, který je nutí jíst, a tím paradoxně
působí přejídání“. (Cooper 1995: 94) Důkazem může být fakt, že většina lidí s MB se
začala přejídat po zahájení diety. Jakmile tito lidé začnou normálně jíst, nepřiberou a
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někteří dokonce i zhubnou. (Cooper 1995: 94) Pokud se tedy zavádějí opatření pro
snížení obezity na vyšší úrovni (např. na státní či nadnárodní), je potřeba citlivě dbát na
dostatečnou informovanost, neboť kusé informace mohou způsobovat to, že pojem
zdravá výživa je vnímán jako zavádějící, obtížně definovatelný termín (Pelíšková 2008:
12), a nezamýšleným důsledkem prevence obezity je nárůst případů PPP. Problémem je,
že komerční reklama je často ovládána dietní kampaní a dietní rétorikou a nemá tedy ani
zájem participovat na prevenci PPP. (o vztahu reklamy, krásy a feminity srov. Wolf
2000)

4. MA a MB v kontextu moderní společnosti (společnost
nadbytku)
Mnoho lidí dnes trpí nespokojeností se svou postavou, strachem z tloustnutí,
mají nevhodné stravovací návyky a způsoby kontroly své hmotnosti. Velká část dívek
neví, jaká by měla být jejich normální váha a dietní režim považují za normální
stravování. (Krch 2005: 56) Ačkoli se jedná o nemoc psychického a somatického rázu,
rizikové faktory vzniku PPP působí i skrze společnost a také důsledky PPP silně
zasahují do rodinného a širšího sociálního života. Touha po štíhlosti ovládající
nemocného/ou může dospět do takového stadia, kdy nemocný/á chce být nejhubenější v
jakékoli společnosti. (Krch 2005: 73)
Stane-li se člověk obětí diet a posléze i těchto poruch, sklouzne snadno do
svazující povrchnosti, která ho může vážně omezovat v běžném životě. PPP neustále
zaměstnávají a obtěžují mysl nutkavými myšlenkami na potravu a na vzhled natolik, že
ta není schopna se koncentrovat na práci. (Cooper 1995: 90) Strach z tloušťky vede k
přehnaně aktivnímu stylu života. Osmdesát procent anorektiček usilovně dennodenně
cvičí a snaží se spálit veškeré pozřené kalorie, je na cvičení závislých 3a bez něj jsou
velmi rozrušené. (Giddens 2005: 140)
Krch zmiňuje, že ženy s vyšším socioekonomickým statutem jsou sice štíhlejší
[což ale může souviset s jejich životním stylem, s kvalitou stravy a „přiměřeností
jídelních postojů“. (Krch 2005: 49)], nicméně PPP stále častěji pronikají do nižších
„Jako závislost označujeme stav, kdy jedinec trvale podléhá nutkavému jednání, kterému prostě
nedokáže odolat.“ (Giddens 2005: 140)

3
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sociálních vrstev. Upozorňuje na rozšíření této demokratizace i mezi bezdomovce
(prevalence MA 2, 4% a u MB 3%), což může být následkem chaotického životního
stylu a vyššího rizika sexuálního zneužívání. (Krch 2005: 47)
Bulimičtí pacienti často udržují svou nemoc v tajnosti i před svými nejbližšími
někdy i celá léta, proto je jejich sociální život dosti ochuzený. „Mentální bulimie je
proto porucha velmi osamělých lidí.“ (Cooper 1995: 43) Tato sociální izolace často
negativně ovlivňuje soužití nemocné osoby s rodinou, často zasáhne celou rodinu a
ochladí i jinak pevná přátelství.

4.1 Hlad a globalizace
Termín hlad (chápeme-li jej jako pocit referující o nedostatku potravy) lze v
různých společnostech vnímat zcela odlišně. Pokud aplikujeme tento termín do
společnosti nadbytku 4, zjistíme, že hlad je spojován spíše s redukční dietou. Naopak
společnosti třetího světa prožívají hlad jako výslovně nedobrovolnou negativní
zkušenost. Kontext obou případů je dosti odlišný. K hladovění těch nejchudších došlo v
důsledku nežádoucích vnějších procesů, nad nimiž lidé ztratili kontrolu (Giddens 2005:
136). PPP postihují především ženy ve společnosti nadbytku, kde je možné mít kontrolu
nad svými jídelními postoji a zvyky a žít poměrně zdravě. Pak se může zdát, že zdravý
životní styl zabíjí. Jedná se o případy, kdy tato kontrola přeroste zdravou a únosnou
míru a ve jménu „zdravého životního stylu“ (o němž se informují, jak samy ženy často
uvádějí, z ženských časopisů) dochází k podvýživě.
Giddens upozorňuje, že vlivem globalizace máme možnost si vybírat z
nepřeberného množství produktů, potraviny nevyjímaje, ale i z více možností životních
stylů a že zásluhou rozvinuté logistiky a nových technologií efektivního uchovávání a
skladování je možné transportovat potraviny všeho druhu do celého světa. (Giddens
2005: 139-140) Téměř každý dnes musí vybírat, co bude konzumovat, už jen z toho
důvodu, že se na trhu nabízí poměrně široký sortiment. Již takový výběr lze podle
Giddense považovat za dietu, nejde tedy o to snažit se za každou cenu zhubnout, nýbrž
jde o volbu skladby stravy (Giddens 2005: 140).

„společnost nadbytku affluent society Průmyslové společnosti, které dosáhly vysokého stupně
zajištěnosti obyvatel. Produkce se však neřídí potřebami konzumentů, ale usiluje přimět především

4
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4.2 Ideál ženské krásy v rychle se měnící kultuře
Ve většině tradičních společností je ideál ženské krásy tvarově bujnější a plnější.
Vzpomeňme Věstonickou venuši či kypící barokní tvary. Taková těla ztělesňovala
hojnost, blahobyt a plodnost. Ona adorace tuberkulózního vyzáblého vzhledu se
objevuje již ke konci devatenáctého století, avšak teprve v druhé polovině dvacátého
století se s MA setkáváme jako s kultem výjimečné vyhublosti. Vzhledem k tomu, že
Západní společnost spojuje ideál ženské krásy s pro většinu žen nedosažitelně, někdy až
patologicky štíhlou figurou, představa nutnosti držení diet je tak silně zakořeněna, že jen
stěží jí mladá žena není zasažena.
Mnoho odborníků se shoduje na tom, že podstata problému tkví „v rychle se
měnící kultuře, která nekriticky oslavuje vyhublou štíhlost a nadměrnou sebekontrolu
(...) že identifikace s hodnotami a ideálem západní kultury bývá spojena s rostoucím
zájmem o tělo a často i s pocitem tloušťky“. (Krch 2005: 58) Také Novák hovoří o tom,
že v důsledku nízké sebeúcty jsou dívky a mladé ženy náchylnější k „nekritické
idealizaci štíhlosti“ (Novák 2010: 20, 78) zprostředkované médii.
V důsledku obecně rozšířené tendence zdůrazňovat u žen fyzickou atraktivitu je
vizí štíhlosti a držením diet zasaženo stále více žen a dospívající dívky a ženy jsou
vystaveny tlaku této představy, jak mají vypadat. Období dospívání je u žen spjato s
citlivostí na svou osobu a se zvýšenou vnímavostí na mínění přátel, vrstevníků a širšího
okolí, ale též s výraznými fyzickými změnami. „V současném sociokulturním kontextu
nízká sebedůvěra snadno vyústí ve snahu zlepšit svůj vzhled a držet diety. Dospívající
bývají konformnější se svým referenčním okolím a snadno podléhají vlivu pro ně
významných vzorů.“ (Krch 2004: 6) Dívky v dospívání přirozeně přibírají a dívčí tvary
se mění v oblé ženské. Tato skutečnost naráží na společensky uznávanou představu
vyhublého ideálu ženské krásy. Tím je sebevědomí ženy silně ohroženo. Na rozdíl od
dívek, chlapci v tomto období získávají na mužnosti, spíše sílí a rostou jim svaly, což je
společností považováno za žádoucí.

pomocí reklamy konzumenty ke stále větší spotřebě. Pojem J. K. Galbraitha (1908-2006).“ (Jandourek
2012: 217)
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4.3 Pro-anorektické weby
Pro-anorektické weby vzbudily silné kontroverze, jelikož existují předpoklady,
že mohou sloužit jako návody k MA/MB. O těchto domněnkách neexistují přesvědčivé
důkazy. Přesto se začalo pracovat na odstraňování těchto webů z internetu, což vedlo k
diskusím o etickém problému omezování svobody slova. (Novák 2010: 69) Novák tvrdí,
že „Čím dříve se smíříme s existencí pro-anorektických webů jako logickým důsledkem
západního celospolečenského trendu štíhlé linie, tím dříve oslabíme jejich étos.“ (Novák
2010: 71) Perzekuce podle něj jen potvrdí „pocit výlučnosti i vyloučenosti a v
konečném důsledku slouží jako záminka, omluva, ale i vzpruha pro další existenci webu
a boj proti všem. Více pochopení znamená menší důvod pro provozování nebo
navštěvování těchto webů. Kyberprostor je beztak natolik dynamické a obtížně
regulovatelné prostředí, že pokusy ho cenzurovat nemohou mít valný efekt.“ (Novák
2010: 71-72)

5. Poruchy příjmu potravy a feminita 5
Dále nastíníme některé teorie PPP v souvislosti s feminitou z pohledu feminismu
a genderu.

5.1 Feministický pohled
Feministické teorie obohatily přístup k PPP o novou dimenzi. Již nezdůrazňují
somatické aspekty poruch, nýbrž samu feminitu. Feministický proud vysvětluje PPP
jako metaforický odpor žen k jednání, jež od nich společnost stereotypně očekává.
Jedná se především buď o popření ženskosti (dospělých ženských tvarů) anebo o pravý
opak, podtržení ženskosti za předpokladu, že štíhlá žena lépe pečuje o své blízké. (srov.
Wolf & Orbach in Novák 2010: 40)
Podle Naomi Wolf jsou PPP právě důsledkem konstrukce feminity v naší
kultuře, tzv. mýtu krásy. V posledních několika desetiletích jsou ženy, které chtějí být
úspěšné, nuceny každodenně se kontrolovat, omezovat v jídle a potýkat se s útoky mužů
mířenými přímo na jejich sebevědomí. Media stvořila mýtus krásy, jehož podstatou je
myšlenka přesvědčit společnost o tom, že ženy jsou krásné a úspěšné teprve tehdy, jsou5

ženské rysy v chování a osobnosti

16
li štíhlé (za touto politikou vidí Wolf muže). Tato východiska stojí na předpokladu
opětovné expozice – stále je předhazován obraz „dokonalosti a krásy“, společnost je
stále zasypávána dietními radami, aby bylo toto stanovisko jasné všem včetně dětí (již
děti začínají držet diety). Wolf sleduje, jak feministické snahy a jimi těžce vydobytá
sebedůvěra žen byly z iniciativy mužů vždy oslabeny a podlomeny novými tendencemi.
Tou poslední má být imperativ diet. (Wolf 2000) Ze strany žen jde tedy o nezamýšlené
důsledky emancipace žen a ze strany mužů se jedná o zamýšlené podlomení sebedůvěry
žen. Názor Naomi Wolf je zajímavý, nicméně předpokládá u žen jistou míru pasivity a
nekritické přijímání prezentovaných vzorů. S tím ale Novák nesouhlasí (Novák 2010:
74) a upozorňuje i na to, že dobrovolné hladovění se sice uplatňuje v kulturách s
nadbytkem ale především v sociálním klimatu vyznačujícím se větší svobodou žen.
(Novák 2010: 35)

5.2 Genderový pohled
Z pohledu genderu trpí PPP především ženy z toho důvodu, že muži si při
výběru partnerky zakládají (daleko více než ženy ve vztahu k mužům) na fyzické
atraktivitě. S tou spojují muži štíhlost, „dnešní společnost klade mezi krásu a štíhlost
rovnítko“. (Novák 2010: 45) Chce-li být žena úspěšná ve vztazích a získat ideálního
partnera, musí si toho být vědoma. (Novák 2010: 45) Možná i proto se ženy obávají
tloušťky více než muži. Dílčím vysvětlením by mohlo být odlišné pojetí těla. „Zatímco
chlapec považuje tělo za prostředek k ovládání vnějšího prostředí, dívka se učí, že
hlavním účelem jejího těla je být pro ostatní přitažlivá.“ (Novák 2010: 57) Genderové
stereotypy se projevují už ve výchově například tím, že rodiče vedou dívky na rozdíl od
chlapců spíše ke spoléhání na pomoc druhých, jsou chváleny za dobré chování a jejich
sebedůvěra souvisí pak s uspokojivostí „vztahů s druhými, kteří z vnějšku potvrzují
jejich sebeúctu.“ (Novák 2010: 41) Naproti tomu jsou chlapci častěji povzbuzováni k
akci a chváleni za dovednosti a úspěchy. Genderové rozdíly se vyskytují jak v
pohádkách, tak i v každodenních situacích, například všímá-li si dívka u matky - jakožto
svého vzoru - péče o vzhled a pozoruje-li její chování. (Novák 2010: 42)
Dle některých autorů se jisté zajetí či posedlost tělem a jídlem, jimiž se
vyznačují nemocní PPP, „stávají normální součástí feminní genderové role“ (srov.
Lager & McGee, in Novák 2010: 42). Výzkumy prokázaly, že vyšší nespokojenost se
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svým tělem a PPP souvisejí spíše s vyšší složkou feminity (feminní orientace) či
potlačením maskulinních rysů. (Novák 2010: 43) Na základě těchto zjištění, se zdá, že
„sebeúcta slouží jako protektivní faktor teprve ve spojitosti s mužským genderem.“
(srov. Ricciardelli & McCabe, in Novák 2010: 43)

5.3 Výkonová společnost 6
Od sedmdesátých let (v ČSSR od 50. let) je pracovní trh k ženám vstřícnější než
dříve.V západních zemí byly ženám zlepšeny podmínky zásluhou feministických snah a
antikoncepčních prostředků. Díky tomu mohou lépe sladit mateřskou úlohu s kariérou.
O to silněji na ně však působí tlak vyžadující výkon. Na ženy se ve výkonové
společnosti zvyšují nároky tím, že kromě jejich „tradiční“ role hospodyňky (jež jim přes
jejich odmítání i nadále zůstala), jim je umožněna individuální profesní kariéra, která
byla donedávna přístupná jen mužům. Aby ženy mezi muži obstály, jsou podle Wolf
nuceny splňovat mnohem více kritérií. Tím posledním ale neméně důležitým je působit
jako profesionální krasavice. Stále jsou nuceny vypadat reprezentativně a atraktivně,
což na ně klade vysoké nároky. Udržet si nejen práci ale i štíhlou postavu, podle níž
jsou posuzovány, je velmi stresující a nutí je k určitému způsobu kontroly hmotnosti a
udržování si mladistvého vzhledu. (Wolf 2000: 31-42)
V sedmdesátých letech se též objevuje ideál tzv. superženy, která si vede
perfektně v obou směnách. Již však nechce být spojována s vnějšími fyzickými znaky
připomínajícími mateřství. Superžena má být vřelá, pečovatelská a zároveň ví, že je
„(...) chytrá jako muž, krásná jako žena.(...) Střeží se přibrat kilogram navíc, což by
ukazovalo na její slabost a ohrozilo rovnocenný status s muži stejně jako její
žádoucnost, neboť za tím vším leží základní ženská potřeba být milována.“ (Novák
2010: 54) Ženy, které se ztotožňují s tímto ideálem mají patrně vyšší riziko rozvoje
PPP.
Ženy jsou však stále hodnoceny podle vzhledu, nikoli pouze podle odvedené
práce, což může opět vést ke snížené sebeúctě a následně nevhodné kontrole hmotnosti,
která v nich může vzbuzovat dojem, že mají pod kontrolou alespoň určitou oblast svého
„společnost výkonová meritocratic society Průmyslová společnost, ve které je sociální jednání do
značné míry ovlivněno výkonovou motivací a sociální status všech seskupení a členů je určen jejich
výkonem pro celek.“ (Jandourek 2012: 218)
6

18
života, když už ne okolní svět. Cítí uspokojení, pokud se dokáží vyvarovat požitkářství
a tuku spojeného s leností a negativními konotacemi (Novák 2010: 50), jako jsou
například nepřílišná inteligence, sobectví, nižší popularita, samota a závislost. (Novák
2010: 56) Dieta je tedy považována za prostředek ke štěstí, stává se jakýmsi únikem
před nejistotou.

6. Rodina a poruchy příjmu potravy
6.1 Rodina
Rodina 7 tvoří prostředí, v němž dochází k základní socializaci jedince, při níž si
osvojuje normy, podle kterých je žádoucí, aby jednal, a které vyžaduje okruh jeho
blízkých. Důležité postavení zaujímají naši blízcí „při vytváření naší osobní identity, při
konstrukci sebe sama člověk potřebuje pohled svých ,významných druhých‘, v němž se
vidí jako v zrcadle.“ (Radimská 2003: 675) Tito blízcí se pro něj stávají referenčním
prostředím. Cílem socializace je spoluutváření individua, které není nikdy dokončené,
schopného ztotožnit se s určitými společenskými rolemi. Státem oslabené rodině zbylo
jen málo prostředků, jak mohou rodiče působit na potomka. Ovlivňují ho především
výchovou 8.

6.1.1 Současná rodina a její psychologizace
Od 60. let 20. století lze podle Singlyho hovořit o druhé fázi moderní rodiny, již
nazývá ,současnou rodinou‘. V tomto novém chápání rodiny kladou rodiče důraz na
lásku a pozornost věnovanou dětem. (Singly 1999: 24) Zatímco materiální bohatství a
náboženské normy zdůrazňované a předávané výchovou v tradiční rodině, byly v první
fázi moderní rodiny vystřídány preferovanými morálními zásadami a vzory, výchova v
současné rodině je spíš psychologizující. (Radimská 2003: 680) V 60. letech se na
Západě mění vztah rodičů k dětem. Nastoupivší psychologické normy se dostávají do
povědomí široké veřejnosti pomocí masmédií, ženských časopisů a výchovných rad v
Skupina osob, jež pojí pokrevní příbuzenství, manželství či adopce. Společně vytvářejí domácnost a
dospělí jedinci nesou zodpovědnost za výchovu dětí. V moderní společnosti dominuje nukleární typ
rodiny, tvořena dospělými rodiči, jež spojuje pouto manželství (nejsou pokrevně příbuzní) a jejich
potomky.
8
„výchova (education, nurture, upbringing) záměrné, více či méně systematické rozvíjení citových a
rozumových schopností člověka, utváření jeho postojů, způsobů chování, v souladu s cíli dané skupiny,
kultury apod.“ (Hartl, Hartlová 2000: 680)
7
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nich obsažených. To, čím se tyto nové psychologické normy liší od předchozích, je
jejich labilita. Mění se v závislosti na aktuálních teoriích a výsledcích provedených
průzkumů a rodiče musejí tento vývoj bedlivě sledovat a informovat se, aby získali
jedinou jistotu, že vždycky dělají všechno špatně. (Singly 1999: 41)

6.1.2 Výchova v současné rodině
Současná rodina má dva výchovné cíle: úspěch ve škole, v životě a zaměstnání a
osobní rozvoj dítěte a jeho seberealizaci. (srov. Singly in Radimská 2003: 677) Dospělí
neustále lavírují mezi těmito dvěma cíli, neboť je složité vystihnout únosnou míru
obého, aby nešly proti sobě a nepůsobily naopak škodlivě. (srov. Singly in Radimská
2003: 680) Nové pojetí rodičů, nutné pro splnění těchto cílů spočívá v tom, že pokud
chtějí z dítěte vychovat „autonomní, nezávislé a autentické individuum“ (srov. Singly in
Radimská 2003: 677), sami dospělí musejí být spokojení a vyrovnaní jedinci (srov.
Singly in Radimská 2003: 677), kteří mají možnost se individuálně realizovat mimo
rodinu. K tvorbě individua je zapotřebí významných druhých, otce a matky. Tím, že
jsou rodiče dítěti k dispozici, neustále se mu věnují a vytvářejí mu stabilní zázemí, se
může odhalit skrytá identita dítěte „prostřednictvím toho, čemu F. de Singly říká
,vztahové rodičovství‘. Rodiče mají za úkol objevit a rozvinout skryté vlohy dítěte. Dítě
již není vnímáno jako čistý list (...), ale stává se individuem hodným respektu,
partnerem, se kterým je třeba vyjednávat. Postavení dětí v rodině se tak zásadně
změnilo“. (srov. Singly in Radimská 2003: 680) Co se týká investic do školního
kapitálu rodiče především usilují o to, aby dítě obstálo a osobně uspělo v konkurenčním
prostředí. (Radimská 2003: 681). Aby rodiče zvládli naplnit všechny tyto požadavky,
předem kalkulují s výchovnou strategií preference méně potomků, což jim umožní
poskytnout dětem vyšší vzdělání. (Singly 1999: 29-30) Ačkoli se otcové dnes více
angažují ve výchově ratolestí, přetrvává mezi dítětem a matkou osobnější vztah než s
otcem. Tomu nahrává i fakt, že děti po rozvodovém řízení jsou běžně ponechány v péči
matkám. (Singly 1999: 116)
V novém chápání manželského páru lze zaznamenat požadavek osobní
autonomie každého z partnerů. Klesá tedy důraz na společné rodinné ,my‘ a zároveň
roste význam osobního ,já‘. Singly se domnívá, že ,já‘ má dnes převahu nad ,my‘a
dodává, že současný individualismus rodinu destabilizuje. (Singly 1999: 91) Podstatnou
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roli v manželství hraje snad už jen láska, která však může časem vyprchat. Společně s
možností snadného rozvodu, s níž mnozí počítají již při vstupu do manželství, vzrůstá
rozvodovost. Ivo Možný konstatuje, že čím je rodina slabší, např. neúplná či s
,mizejícím otcem‘, s nedostatkem v kulturním či ekonomickém kapitálu, tím omezenější
jsou pak její možnosti ovlivnit dítě. Vliv rodiny začnou nahrazovat média a posléze
vrstevníci, u nichž pubescent nachází náhradní rodinu. (Možný 2008: 168)

6.2 Poruchy příjmu potravy v kontextu současné rodiny
Úpadek jídelní kultury, zvýšená konzumace alkoholu a sladkostí, nevhodné
stravovací návyky (důsledkem mcdonaldizace společnosti) se odrážejí i ve zvyklostech
rodiny. Jídelní postoje, stravovací zvyky a s tím související preferovaný životní styl si
děti odnášejí z rodinného prostředí a často je provázejí celý život. (Kytnarová 2011: 12)
Členové rodiny se málokdy sejdou nad společným pokrmem. (Krch v předmluvě ke
Cooperově knize 1995: 11)
Narůstá případů obezity a i proto lze předpokládat, že se osvícení rodiče budou
snažit vyvarovat budování nevhodných návyků u dětí, aby předešli nejen obezitě, ale i
jiným neblahým důsledkům a budou se snažit zjistit co nejaktuálnější informace v dané
oblasti. Na zdravý způsob života v době, která je pro vývoj dítěte zásadní, má vliv
vzdělání rodičů. (Fraňková 2005: 39) Na prevenci PPP se v rodinách však možná
zapomíná, přitom rodinu lze označit za nositele a zprostředkovatele kulturních hodnot a
postojů (i těch jídelních), jež mají podíl „na utváření očekávání a sebehodnocení“. (Krch
2004: 7) Rodina se významně účastní „při utváření konceptu úspěchu, krásy a představy
o vlastním těle, při vytváření jídelních a pohybových návyků a životního stylu (…), při
formování představy o nezbytné míře spoluúčasti při utváření vlastního osudu a řešení
problémů.“ (Krch 2004: 7) Tedy budou-li se snažit rodiče ,současné rodiny´ získat
informace o preventivních opatřeních před vznikem jak obezity tak i PPP,
předpokládáme, že se (s odkazem na Singlyho) budou snažit také co možná
nejdůsledněji dodržovat ona doporučení, aby dětem dali do vínku to nejlepší, tedy vzor
vhodného životního stylu (co se týče obezity) a zvýšení sebeúcty (především u dívek v
souvislosti s PPP).
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6.2.1 Psychosomatická rodina – příčina či důsledek?
Nemocní PPP mají často problematické vztahy v rodině. Tyto rodinné problémy
nebo narušené interakce však mohou být příčinou i důsledkem PPP, pacient tedy může
být současně obětí i strůjcem této situace. (Vandereycken 1996: 14) Studie rodinného
fungování jsou většinou korelační, proto je u nich složité rozhodnout, zda pozorované
rodinné dysfunkce jsou příčinami či důsledky. Navíc jsou data zjišťována retrospektivně
a případové studie jsou často bez kontrolních rodin. Přesto zmiňme teoretický koncept,
který v sedmdesátých letech představil Minuchin. Jde o koncept tzv. „psychosomatické
rodiny“ vycházející z předpokladu, že určitý rodinný kontext zapříčiňuje vznik PPP.
Tyto rodiny se měly vyznačovat rigiditou, zapleteností (slabými mezigeneračními
hranicemi), přehnanou ochranou a extrémními postoji v rodinných konfliktech
(extrémním vyhýbáním se konfliktům nebo zapojováním do nich) a jejich řešeních.
Přestože tento přístup shledal výraznou odezvu, empirické studie vycházely velice
rozporuplně a dnes se od něj upouští neboť je příliš zjednodušující a nedbá na
multifaktoriální podmíněnost PPP a na to, že uvnitř rodiny se žije, že modely jednání v
ní nejsou neměnné a interakce nemocného a dalších členů je navzájem ovlivňují.
Mentální anorexie přesto nadále zůstává poruchou, jež „může být plně pochopena pouze
v kontextu pacientovy rodiny“. (Eisler 1993: 46)

6.2.2 Poznatky z rodinné terapie
Tuto kapitolu zde zařazuji, protože rodinná terapie je klíčová v léčbě PPP a
právě rodinní terapeuté mají možnost toto námi sledované prostředí nejlépe zmapovat.
Rodinná terapie spočívá v setkávání terapeuta pokud možno se všemi členy
zasažené rodiny. Terapeut má tak jedinečnou možnost pozorovat interakce členů rodiny
přímo. Získává tak cenné informace o vztazích v rodině, které by se z jednotlivých
oddělených sezení stěží dověděl. Vícerodinná terapie spočívá v terapeutických
setkáních terapeuta s pokud možno všemi příslušníky více rodin a snaží se mj. „obnovit
zdravé a pozitivně fungující interakční zázemí“ (Tomanová J., Papežová H. 2006: 359)
v rodině. Pod pojmem rodinná terapie se ukrývá mnoho přístupů (Vandereycken 1996:
13), což představuje jistou komplikaci její definovatelnosti. (Eisler 1993)
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Eisler informuje, že podle pilotní studie si rodiče překvapivě příliš
neuvědomovali, ba dokonce odmítali, že by oni mohli a měli začít jednat ve vztahu k
nemoci jejich dcery. (Eisler 1993) Nejnápadnější změna v léčbě mentální anorexie
nastává, když přestává být centrem rodinného života a kdy jídlo a hmotnost netvoří v
osobních vztazích rodiny jedinou hodnotu. (Eisler 1993)
Navzdory snahám terapeutů přimět rodiče pacientek neobviňovat se z
propuknutí choroby, lze u nich sledovat výčitky týkající se selhání ve výchově. Pro
rodinu je daleko produktivnější uvědomit si, že může významně pomoci nemocnému,
oproti paralyzujícímu pocitu viny. (Levina 1988: 1) Vandereycken také nabádá
terapeuty, aby nenechali rodiče o sobě uvažovat jako o vinících, nýbrž jako o
spoluodpovědných za vývoj poruch příjmu potravy a aby vyjádřili rodičům, že jejich
kooperace je pro léčbu podstatná. (Vandereycken 1996: 14-15) Dále se doporučuje
přizvat v rámci rodinné terapie do léčby nejen rodiče ale i sourozence, kteří mohou být
jednak opomíjeni (protože veškerá péče se soustředí na nemocného sourozence), jednak
mohou

být

spolehlivými

„konzultanty“

a

výbornými

„koterapeuty“.

(srov.

Vandereycken & Van Vreckem 1992, in Vandereycken 1996: 15) Není výjimkou, že
nejbližší okolí zaznamená PPP až jako poslední. (Novák 2010: 67) Rodiče pak prožívají
jistou rozpolcenost. Rádi by dítěti pomohli, ale bojí se, že když se příliš vloží do léčby,
ztratí své dítě nadobro. Neuvědomují si ale, že právě kvůli poruše s ním ztratili
„kontakt“. (Vandereycken 1996: 15) Levine dále nabádá rodinné příslušníky, aby měli
rádi nemocnou osobu ne pro její vzhled a úspěchy, ale především pro ni samu. Také
vyzdvihuje, že je podstatné u nemocné/ho podporovat samostatné rozhodování, osobní
zodpovědnost a tím jí/mu i dodávali pocit důležitosti. (Levina 1988: 1) Při léčbě se
zdůrazňuje, že by rodina měla jíst častěji společně, pacientky by si měly přestat chystat
jídlo samy, měly by začít akceptovat rodinný jídelníček, rodiče by neměli držet diety,
nehovořit o jídle, nepřejídat se, a konzumace pokrmu by neměla být spojována s jinými
aktivitami (např. PC, TV). I když se názory pacientů PPP na přínosnost (léčbu) rodinné
terapie různí (Vandereycken 1996: 8), zdá se být spolu s vícerodinnou terapií úspěšnou
v léčbě PPP zvláště u adolescentních nechronických pacientů s MA. (Tomanová J.,
Papežová H. 2006: 359; Eisler 1993)
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6.2.3 Výchova a poruchy příjmu potravy
Jak jsme již dříve předeslali, rodiče slouží dítěti mj. jako vzor, určitý model, jejž
děti do určité míry následují. Zajímají-li se tedy rodiče o fitness, krásu a vzhled, ovlivní
to nejspíš i jejich ratolesti. Zvláště „matky dívek s poruchami příjmu potravy mohou mít
značný vliv na patologii svých dcer.“ (Novák 2010: 25)
Panuje přesvědčení že osoby s mentální anorexií bývají velmi inteligentní
jedinci. Bylo však dokázáno, že za dobrými školními výsledky se nejednou skrývá
přehnané úsilí v honbě za úspěchem. Aby si dítě udrželo dobré výsledky (ačkoli jeho
schopnosti na to ne vždy stačí), tráví mnoho hodin navíc biflováním, nemá čas na
kamarády, s nimiž dříve trávilo chvíle volna a ztrácí tak cenné kontakty s přáteli.
Očekávání rodičů se může odrážet v přesvědčení nemocného dítěte (jež si však utvořilo
samo), že právě takto si udrží uznání a sebeúctu. (Krch 2005: 121)
Rodiny pacientek s mentální anorexií často vysoce hodnotí třídní vzestup, výkon
a pracovní morálku. „Některé rodiny mají ve své historii ekonomickou nejistotu. Úzkost
z neudržení těžce vydobytého ekonomického a sociálního statusu pak mnohdy sužuje
pacientky s MA. Někdy se zdá, jakoby v rodinách existoval skrytý apel na ženy, aby
byly silné a kompenzovaly nedostatky mužských generací.“ (Novák 2010: 24)
Pacientky s mentální bulimií častěji uváděly nepřátelské vztahy svých rodičů zproštěné
závazku výchovy (především u matek). (srov. Wonderlich et al. in Novák 2010: 24-25)
V případech, kdy poruchami příjmu potravy trpí sami rodiče, se u nich samotných
častěji projevují problematické interpersonální vztahy, což významně narušuje i jejich
vztah k dítěti a naopak. Symptomy poruchy navíc odporují citlivému rodičovství. (Krch
2005: 109)
Podle tvrzení dívek s rizikovými jídelními postoji se v jejich rodině pochvalou
neplýtvalo. Uvádějí, že byly oceňovány jen za mimořádné výkony a v porovnání s
vrstevnicemi se považovaly za ambicióznější. (Krch 2005: 68)
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II. Výzkumná část
7. Metodologie
7.1 Teoretické východisko
Ve výzkumné práci, která následuje, jsem se snažila přiblížit rodinné prostředí a
způsoby výchovy ve dvanácti rodinách (podle tvrzení deseti žen, deseti matek a jednoho
otčíma) dívek, u nichž propukla PPP. Metodologii pro tento výzkum jsem čerpala
převážně z knihy Kvalitativní výzkum, Základní metody a aplikace od Jana Hendla
(2005). Jako nejvhodnější přístup zkoumání jsem shledala fenomenologický směr,
kterému jde o popsání a analýzu prožité zkušenosti „se specifickým fenoménem, kterou
má určitý jedinec nebo skupina jedinců.“ (Hendl 2005: 128) Abych byla schopná
porozumět zkušenostem informanta/tek 9 co nejpřesněji tak, jak je popsaly, pokusila
jsem se reflektovat a uzávorkovat vlastní apriorní koncepty a představy o daném
fenoménu. (Hendl 2005: 129) Vzhledem k multidimenzionální problematice jsem se
rozhodla využít následující kritéria. Vybrala jsem diagnostikované pacientky a rozhodla
jsem se uskutečnit narativní rozhovor (Hendl 2005: 176 - 180) nejen s nimi, ale i s jejich
rodiči.
Děti se učí od rodičů osvojovat si určité jednání, učí se spoluutvářet sociální
vztahy i mezi dalšími významnými blízkými a tím se vlastně definují i samy sobě. Od
svých blízkých si osvojují také vztah k vlastnímu tělu. V souvislosti s tím mě zaujalo
ústní předání zkušenosti adolescentologa MUDr. Pavla Kabíčka o anorektických
dívkách jako o perfekcionistkách, „jedničkářkách“ a o bulimických dívkách, které mají
sklony spíše k závislostem a jsou ve srovnání s předchozími lajdáčtější. Zajímalo mě,
jaké názory mají dívky s PPP a jejich rodiče ohledně vlivu rodinného prostředí a
výchovy na vznik, průběh a léčbu PPP.
Vycházela jsem z předpokladu, že rodiče (matky/otčím) anorektických žen
budou ve výchově důslednější, budou uplatňovat autoritu a budou mít jak na sebe
samotné tak na dcery vysoké nároky, které mohou vést ke zmíněnému perfekcionismu.
Komunikační partnerky v této práci budu označovat též za dcery (D), ženy s ppp, slečny, dívky nebo
pacientky a jejich matky zde budu nazývat matkami (M), otčíma otčímem (O). Souhrnně je zde označuji
za informanta/ky.

9
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Dále jsem předpokládala, že uspokojení z hladu bývá přítomno především u žen s
mentální anorexií, zatímco bulimické ženy propadají častěji pocitům selhání při fázi
přejídání, kterou se snaží kompenzovat trestem ve formě zvracení a hladovky. Zdálo se
mi, že anorektické slečny mají pevnější vůli, vydrží se na rozdíl od těch bulimických
postit bez epizod selhávání – přejídání. Anorektické pacientky zažívají období
uspokojení

ze

své

dokonalé

sebekontroly,

což

bychom

mohli

označit

za

perfekcionismus dotažený do paradoxních důsledků (až k sebedestrukci).
Naskýtá se otázka, jakou úlohu sehrává výchova v rodině ve vztahu k těmto
poněkud odlišným sklonům. V této práci nemám ambice nalézt nějakou klíčovou
souvislost, protože vliv rodiny je jen jedním z mnoha. Chci se zde jen pokusit poodkrýt
možné podobnosti a rozdíly a dále souvislosti s rodinným prostředím vůbec. Při studiu
literatury jsem zjistila, že problematika je o to složitější, že v některých případech může
období mentální anorexie vystřídat období bulimické. Proto jsem si stanovila požadavek
odborníkem diagnostikovaných žen, u nichž je evidentní, s jakou formou PPP přišly
poprvé do styku s odbornou pomocí a kterou považuji za relevantní. Podle našich
kritérií šlo tedy o to, s kterou diagnózou se začaly pacientky léčit.
Výzkum se tedy opírá především o tyto okruhy otázek: Jaký výchovný styl
rodiče uplatňovaly u dívek s MA a s MB? Byly rodiče ve výchově důslední? Jak by
rodiče a dcery charakterizovaly ideální výchovu? Chovaly se rodiče podle tohoto
konceptu ideální výchovy? Další výzkumné okruhy vznikly na základě použité metody
deskripce (viz níže)
Perfekcionismus a černobílý způsob uvažování u pacientek s MA by mohl být
odrazem důsledné výchovy (tím ovšem nevylučujme koexistenci a působení dalších
faktorů). Nejprve jsem se chtěla zaměřit na přísnost ve výchově, ale po uvážení jsem
zvolila místo termínu přísné výchovy termín důsledná výchova, neboť lépe vystihuje
námi popsaný jev a podle mého názoru by rodiče termín ,ne/důsledná výchova‘ neměli
vnímat jako negativně zabarvený (což by mohlo u přísné/volné výchovy nastat), tudíž
by se neměli tolik zdráhat pravdivě vyjádřit. Jako důslednou zde myslím takovou
výchovu, kde existují pravidla, jejichž zachovávání je vyžadováno rodiči a povinnosti,
jejichž plnění je ze strany rodičů kontrolováno. Nedůsledná výchova je taková, kde tato
pravidla a kontrola povinností víceméně chybějí.
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Přestože pacientky s mentální bulimií touží být štíhlé, podléhají žádosti po jídle.
Jakmile snědí jen něco málo a tím poruší plán vůbec nejíst, zmocní se jich pocit, že je
vše ztraceno, že své snažení mohou vzdát, zazmatkují a paradoxně pokračují v
konzumaci. Může to svědčit o nízké vůli a jakémsi lajdáctví plynoucím z liberálnější
výchovy, v níž se nenaučily důslednosti. Tyto své předpoklady jsem se však při
rozhovorech snažila potlačit, abych nenutila komunikační/ho partnera/ky do mnou
vykonstruované role.
Rodinným prostředím, jímž se v této práci zabývám, mám na mysli především
výchovu spojenou s celkovou atmosférou, kterou se mi skrze hovory doufám podařilo
vcelku pochopit a přenést i do této práce. Nezapomínejme však, že při výchově působí
na jedince mnoho dalších vlivů jako například genetický základ a širší sociální
prostředí.
Slabou stránkou výzkumu je, že informantky ve většině případů (kromě
jednoho) jsou či dříve byly v jistém kontaktu s klinikou, jde tedy o poměrně úzkou
skupinu, přístupnou k léčbě a do jisté míry léčbou ovlivněnou. Informace tedy mám jen
od informantek a jejich příbuzných, kteří byli ochotni o této problematice se mnou
hovořit. Také lze předpokládat, že výpovědi žen s poruchou příjmu potravy budou
poněkud emočně zabarvené a zkreslené. Tomu jsem se snažila do jisté míry předejít
paralelním rozhovorem s rodiči. Dcery preferovaly, aby tento rodičovský rozhovor
probíhal s matkou, neboť k ní cítí bližší vztah. Jak samy tvrdí, více se jí svěřují a více
toho o nich tedy i ví. U většiny pacientek jsem neshledala záporný vztah k otci, přesto
upřednostnily pro rozhovor matku a také podotýkám, že ač jsem požádala o rozhovor s
oběma rodiči, nelpěla jsem na nutné přítomnosti obou. Přidáním mužského pohledu na
věc by se mi mohlo podařit získat další zajímavý vhled do rodinného prostředí.
Zaměřila jsem se však na interpretaci situace danými osobami a doufám, že hloubkou
narativního rozhovoru se mi podařilo zachytit relevantní okamžiky. Komplexnějšímu
popsání situace by bylo nejspíš potřeba uskutečnit rozhovor právě s dalším členem
rodiny a navštívit rodinné prostředí. Metodu narativního rozhovoru jsem použila
především pro rozmluvení komunikačního/ch partnera/ek. Tento krok se ukázal jako
správný, neboť některé informantky se zdály ze začátku poměrně málomluvné.

27
Dále se budeme věnovat typologii výchovných stylů, jež nám pomůže pochopit
rozmanitost výchovných strategií. Termín výchovný styl „vyčleňuje z vysoce složitého
souboru výchovných procesů klíčové momenty: zejména emoční vztahy dospělých a
dětí, jejich způsob komunikace, velikost požadavků na dítě, způsob jejich kladení a
kontroly. Projevuje se též volbou výchovných prostředků a způsobem reagování dítěte
na ně.“ (Čáp, Mareš 2007: 303)

7.1.1 Typologie výchovných stylů
Zde se opírám o Lewinovu typologii výchovných stylů, kterou jsem ve výzkumu
využila. Tato typologie shrnuje tři základní rodičovské výchovné tendence (záměrné i
spontánní), které na dítě působí. Jde o autoritativní, liberální a demokratický výchovný
styl. Níže uvádím krátkou charakteristiku stylů. Informanta/ky jsem v rámci
objasňujících otázek v závěru hovoru (Hendl 2005: 176) požádala, aby se pokusil/y
alespoň hrubým odhadem zařadit do jednoho či dvou z těchto stylů. U dcer jsem se ptala
na to, ke kterému výchovnému stylu se nejvíce blížila výchova, která byla na nich
uplatňována ze strany otce a matky. Matek a otčíma jsem se tázala na to, který směr
preferoval/y při výchově dívek. Upozornila jsem na skutečnost, že se jedná jen o ideální
modely, kterým se reálná výchova jen blíží. Případné nejasnosti s významy pojmů jsem
se snažila co možná neutrálně, ale jasně vysvětlit.
Autoritativní styl (dominantní vedení)
Při této výchově rodiče využívají autoritu, příkazy, zákazy, tresty, často své
ratolesti kontrolují, požadují přesné plnění úkolů a ve vztahu rodič - dítě vzniká napětí.
Rodiče zde mívají málo respektu a pochopení pro potřeby a přání dětí a osobnostní
diferenciaci. Důsledkem této výchovy mohou být děti méně samostatné v jednání a
rozhodování a ve skupině agresivní. Děti se častěji stávají závislými na pochvale,
mohou se snažit na sebe upoutat pozornost a v závislosti na emočním vztahu v rodině
(kladný/záporný) může být výsledkem takového stylu výchovy s vysokými požadavky
submisivní, závislý a málo iniciativní až apatický jedinec nebo jedinec agresivní k
autoritám. (Čáp, Mareš 2007: 304 - 305; Čáp 1996: 143)
Liberální styl („laissez faire“)
Liberální styl výchovy se vyznačuje slabým vedením, kde je hájen názor, že dítě
má mít co možná nejvíce volnosti. Zde jsou děti vedeny málo či vůbec a nejsou na ně
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kladeny téměř žádné požadavky nebo chybí kontrola splnění případných požadavků.
(Čáp, Mareš 2007: 304-305) Děti vychovávané v takovém výchovném stylu mohou
vykazovat velmi nízký výkon, nedostatečnou organizovanost, velké časové ztráty a
případně chaos. (Čáp 1990: 105)
Demokratický styl (sociálněintegrační styl)
Tento výchovný styl je považován za nejvhodnější zlatou střední cestu mezi
oběma výše uvedenými styly. Panuje zde spíše pozitivní emoční vztah, atmosféra
podporující samostatnost, důvěru mezi lidmi a vlastní iniciativu dítěte, méně se
přikazuje, rodič se zde snaží spíše jít příkladem a více s dětmi diskutuje. Tím rodič
získává přehled o individualitě dítěte a převládá spíše pochopení s ním. (Čáp 1990: 105)

7.2 Vlastní výzkum
Roli key person (otvírače dveří) pro přístup k dívkám se zkušeností s PPP sehrál
pan psycholog PhDr. František Krch z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, kterého
jsem oslovila a který mě následně přizval na tzv. rodičovskou schůzku nemocných, kde
jsem mohla požádat o bližší kontakt přímo zúčastněné rodinné příslušníky. Zde se
jednou měsíčně mohou setkat, příbuzní, přátelé a známí nemocných a další lidé, kteří se
chtějí poradit s psychologem a s lidmi s podobnou zkušeností, poučit se nebo se jen
sdílet. Jako zúčastněný pozorovatel jsem měla možnost všimnout si časté identifikace
rodičů s problémem jejich dcer (MA), když hovořili za dceru v plurálu: „zhubli jsme“
nebo „přibrali jsme“. Z rozmluv rodičů byla také znát jistá bezmoc, která se projevovala
v jakémsi soupeření, kdo má doma horší případ.
Sběr rozhovorů s pacientkami a s jejich matkami/otčímem se uskutečnil
(většinou v kavárnách či v jiném stravovacím podniku a jen ve dvou případech v
domácnosti) v časovém rozpětí květen až září 2011. Každý trval cca 40 až 90 min.
Rozhovory probíhaly na území České republiky (převážně na území Prahy, ale i v Plzni,
Liberci, Pardubicích a v Nymburku, kde některé rodiny bydlely).
Do výzkumu jsem zahrnula dvě ženy, u nichž v prvním případě rodič odmítl
rozhovor (matka rozhovor zrušila den před plánovanou schůzkou, podle dcery kvůli
možným výčitkám, že měla vliv na tvorbě dceřina nezdravého obrazu těla; matka
údajně sama trpěla PPP) a v druhém případě si dcera nepřála, abych zatěžovala

29
nemocné rodiče vzpomínáním na složité období. Dalších osm žen vypovídalo s
matkami. Vyskytl se i jeden případ, kde slečna odmítla rozhovor a mluvila jsem proto
jen s její matkou a s dceřiným v pořadí druhým otčímem. Nakonec se ve výzkumu
objevila i samotná matka, protože dcera rozhovor odmítla. Celkem jsem do šetření
zahrnula tedy dvanáct případů, z toho se v devíti případech jednalo o MA a zbylé tři
případy se týkaly žen s MB. Jejich věk se pohyboval mezi 18 a 27 lety, přičemž všechny
případy MB patří do věkové skupiny nad dvacet let.
Každý rozhovor probíhal nezávisle na jiném. Dbala jsem na to, aby se oba
rozhovory osob z téže rodiny odehrály výlučně s jednotlivcem, samostatně, bez
přítomnosti druhého člena rodiny. (Přítomnost matky při hovoru s dcerou a obráceně by
mohla dceru/matku nepříjemně svazovat a nejspíš by nevypovídala příliš upřímně.) Jen
v jediném případě byli přítomni informantka a informant současně (matka a její
současný manžel), zde ale dcera odmítla rozhovor se mnou absolvovat. Rozhovory jsem
zaznamenala na diktafon, který však ve dvou případech technicky selhal a zaznamenal
jen fragmenty výpovědí. Tento nedostatek jsem se snažila kompenzovat okamžitým
zápisem rozhovoru podle poznámek a podle paměti. Všechny rozhovory jsem přepsala
do předem stanovených kategorií, které jsem postupně dále třídila a filtrovala, abych
mohla jednotlivé případy (rodiny) porovnat.
Pro vlastní rozhovor jsem jako úvodní otázku zvolila spíše výzvu k vyprávění
osobního příběhu jakým způsobem si daný/á informant/ka myslí, že se to v životě dívky
s PPP vše odehrálo, že je dnes tam, kde je a musí nebo se musela léčit. Zajímala jsem
se, jak to bylo před propuknutím PPP (od mala), při propuknutí nemoci, v jejím průběhu
a při léčbě, popřípadě po léčbě, jaká byla role rodiny v celém průběhu a dále jsem se
doptávala na základě výzkumných otázek (viz výše).
Své/ho komunikační/ho partnerky/a jsem před rozhovorem ubezpečila o
anonymitě a požádala o souhlas s nahráváním. Všichni informanti ochotně souhlasili s
nahráváním jejich výpovědí na diktafon a s použitím jejich výpovědí za účelem této
bakalářské práce. Při práci s daty jsem všem v citacích zmíněným osobám změnila
jména, aby nemohlo dojít k případné identifikaci a porušení anonymity. Jména jsem
zvolila podle vlastního výběru.
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Sebraná data jsem zpracovala selektivní transkripcí. Důvodem užití selektivní
transkripce bylo mnoho hodin rozhovorů, což by bylo obtížně zvládnutelné v omezeném
čase přepsat do běžně užívané transkripce a proto jsem se rozhodla přepsat „zhuštěné“
slovo informanta/ky. Nejprve jsem si vytyčila kategorie (viz níže), které jsou pro náš
výzkum stěžejní a relevantní a podle kterých jsem výpovědi filtrovala. Podle těchto
kategorií jsem pak doslovně přepisovala citace. Při selekci výpovědí generalizací,
konstrukcí, vynecháním, integrací a seskupováním (Mayring 2002: 95) mi vznikaly
nové kategorie, na něž jsem dříve nepomyslela. Této selektivní transkripci Philipp
Mayring říká deskripce. Deskripcí a „rozstříháním“ jednotlivých rozhovorů výpovědi
sice pozbyly onu kontextuální naraci, avšak data získala novou hodnotu ve srovnání s
ostatními případy. Jednotlivé výpovědi jsem tedy „rozstříhala“, abych mohla rozhovory
porovnat mezi sebou a odpovědět tak na výzkumné otázky.
Kategorie, podle nichž jsem informace tematicky filtrovala jsou tyto:
uplatňovaný styl výchovy; charakteristika ideální výchovy; zda se podle ideální
výchovy rodiče chovali… (viz. následující kapitoly).
Průběh analýzy komplikovaly např. různé fáze nemoci u různých informantek a
tím pádem obtížnější srovnávání. Některé dívky se nacházely na počátku léčby, jiné se
léčily delší dobu a další byly již vyléčeny. V souvislosti s fází léčby se měnilo i
uvědomování si poruchy, její připuštění jako reálného problému, uznání naléhavosti
léčby a měnila se i snaha léčit se. Při srovnávání těchto případů bylo znát zaměření na
krátkodobější cíle (např. udělat maturitu, dokončit školu) u žen, které stále ještě nebyly
úplně ztotožněny s léčbou. Dlouhodobé cíle (např. být spokojená sama se sebou, mít
dítě) se promítaly u těch pacientek s vyzrálejším názorem, které se samy začaly léčit.
Vyléčená byla v šetření pouze jedna dívka, která chodí na kontrolu jídelníčku jen
několikrát do roka (již čtyři roky stabilizovaná). Kromě zmíněné vyléčené dívky se
většina případů s MA ocitá maximálně dva roky od propuknutí vážného stavu a
následné diagnózy u lékaře. Tři dívky s MB uvedly, že jejich diagnóza je provází již
delší dobu (tři roky, čtyři roky a pět let).
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8. Zjištění
Vzorek výzkumu je složen z devíti případů MA a tří případů MB, a tak mi
nedovoluje činit rozsáhlejší závěry a žádá si opatrnosti při interpretaci. Zjištění, ke
kterým jsem analýzou dospěla, jsou jen dílčí a neleze je brát jako určující pro rozvoj
PPP v rodině. Přesto se některé jevy vyskytovaly často a výrazněji než bych očekávala v
běžné populaci, proto je zde uvádím.

8.1 Profese matek a otců
Mezi profesemi rodičů (respektive matek) se promítá silné zaměření na tělo. Je
zde přítomna pediatrička léčící dětskou obezitu, majitelka fitness studia se stroji na
redukci hmotnosti a u tří rodičovských párů sportovně zaměřené profese učitelů (viz.
Příloha tabulka č. 3).
U tří manželských párů se oba partneři živili jako učitelé/ky tělesné výchovy
nebo trenéři/rky. Dvě matky připomněly, že manželé dříve reprezentovali republiku v
daném sportu (jachting, trampolína). Dvě ženy učily tělesnou výchovu, jedna z nich k
tomu trénovala gymnastiku. Třetí žena učila balet. Jeden otec učil tělesnou výchovu a
trénoval hokej, druhý byl reprezentantem a trenérem jachtingu, třetí byl reprezentantem
na trampolíně a trenérem gymnastiky.
Nejčastější profesí matek zde je učitelka. Celkem pět matek se zabývá/alo
pedagogickou činností ať už na ZŠ, SŠ nebo v Domě umění (balet). Dále se zde
vyskytly tyto profese: 1 vědecká pracovnice, 1 lékařka, 1 ekonomka, 1 úřednice, 1
obchodní referentka, 1 podnikatelka, 1 koordinátorka v logistice.
Matky samy reflektovaly jistou souvislost mezi svou profesí a osobním životem
Např. M6: „Když jsem najednou přestala s tím tréninkem, tak člověk má najednou jinej
obzor a najednou úplně jinej náhled na některý věci. Takže možná mi to i prospělo, že
jsem s tím skončila, protože říkám, když je člověk v jedný sociální skupině, tak tím musí
bejt nutně omezenej hranicema tý skupiny. Přebírá ty názory a žijete vlastně v tom.“
Častější zastoupení učitelek mezi matkami může být dáno malým vzorkem a ve
větším výzkumu by k němu možná nedošlo. Nicméně zde jde o téměř 50% matek z
našeho výzkumu, což nás nutí k zamyšlení, zda dcery učitelek, jsou ochotnější
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přistoupit na léčbu jakožto UČENÍ SE novým způsobům myšlení a zvykům a
následovat autoritu, když ne rodičovskou, tedy autoritu zvenčí - lékařskou. Nebo zda jde
skutečně o učitelství jako profesi, v níž dochází k neustálému srovnávání a porovnávání
a hodnocení žáků mezi sebou a to se nepřímo přenáší i na úroveň soukromou
rodičovskou.

8.2 Zaměření na tělo
Všechny matky v našem šetření připustily, že si hlídají nebo hlídaly váhu
(několikrát uvedly, že i manželé se kontrolují v konzumaci jídla nebo přímo drží diety).
V tomto ohledu jde o uvědomělé jedince, kterým není tak úplně lhostejné, kolik čeho
zkonzumují. Požadavky na štíhlou figuru se projevovaly v některých případech i ve
vztahu k dcerám.
Např. M5: „To je úplně jednoduchý, když je holka štíhlá, víc věcí jí sluší, má
větší sebevědomí. Když je sebevědomá, tak není tak protivná, není tak zakomplexovaná.
V určitým směru to maj jednodušší, bohužel.“ I: „Vychovávala jste v tom holky?“ M5:
„Ne! Ne! Ta nejstarší dcera má pěknou prdelku.“ I: „Jo? Nikdy jste jí to neřekla?“ M5:
„Já vždycky říkám: ,Ty si dáváš, viď?´A ona: ,Noo.´:) Říkám: ,Já ti závidím, jak to
neřešíš.´ A ona tam do sebe tlačí ty pudinky a vůbec to neřeší. :)“ I: „Tak ta taky nemá
problém se sebevědomím?“ M: „Má, ona má nízký sebevědomí, ale má malou
disciplínu. Ona zase než by si ten pudink odepřela, tak si radši koupí volný tričko. (s) Ta
to zas vyřeší jinak.“

8.2.1 Nahota
Ve třech hovorech (s případy MA) se stočila řeč na téma nahota. Dvě matky M6
a M7 samy uvedly, že doma chodí nazí. Třetí matka M1 upozornila na skutečnost, že
nemocná dcera byla v rámci volnočasové aktivity pro mládež pod vlivem deviantního
vedoucího, který je nutil hrát hry, při kterých se zúčastnění svlékali. Podle slov matky
se jednalo o homosexuálně pedofilního demagoga, který mj. podkopával autoritu rodiny
a hovořil o ní jako o přežitém fenoménu. Dcera matce sama zmínila, že její důvěra k
rodině tím byla silně podlomena. (Viz. Příloha č. 3) Ačkoli jsem neměla k dispozici
kontrolní skupinu k porovnání poznatků, tato zjištění mě vedou ke spekulaci, že vyšší
tolerance k nahotě ve skupině souvisí se zvýšeným zájmem o tělo.
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8.3 Sportovně založené rodiny
U osmi případů mi informant/ky sdělil/y, že dívky byly rodiči více či méně
vedeny ke sportu a v osmi případech dívky vykonávaly sport na vrcholové úrovni. Šlo o
tyto sporty: rock‘n‘roll, orientační běh, sportovní střelba, jachting, gymnastika, kung-fu,
latinskoamerické tance, aerobik. Tato zjištění se projevují jak u MA tak i u MB. (Viz.
Příloha č. 1)
Jedna dcera D12 a jedna matka M6 zmínily spor, když dcery chtěly se sportem
skoncovat. Matky se obávaly změny zájmů u dospívajících dcer. Dcery chtěly mít více
času na přátelé, jejichž význam v dospívání vzrůstá.
D12: „Máma, když jsem měla skončit s tím aerobikem, protože jsem se dostala
do puberty a chtěla jsem už to odpoledne trávit jinak, vadilo mi, že jsem nemohla bejt s
kamarádkama. Kvůli tomu jsme se s mámou taky dost hádaly, protože jsem s tím chtěla
skončit. Ona si to hned představovala, že budu s těma kamarádkama v tý partičce, že
kouříme, pijeme nějaký alkohol(…) Třeba byla i pyšná, že jsem v tom byla dobrá, že se
třeba i vytahovala kamarádkám nebo tak.“
M6: „Brečela a jako vpálila mi, že ony jsou takoví chudáci, že musej všechno
dělat, že ony maj mámu tělocvikářku. A tenkrát mě to tak zarazilo a zamrzelo (…) A od
tý doby sem ten sport neřešila. Nenutila jsem je, ale jako taky jsem si chodila do fitka
cvičit. Nenabízela jsem jí to, jsem říkala: ,Když nechceš, když chce raděj s holkama
chodit po kavárnách, no, tak já nemůžu nic dělat, že jo.‘“

8.3.1 Zákaz sportu
Zdá se, že vedení ke sportu a disciplína ve sportu přejímá funkci výchovy. Jak
jsem již zmínila, MA a MB se vyznačují sportuchtivostí. Toho se snažili využít rodiče
dívek s MA, kteří důsledně zakázali dcerám provozovat milovaný sport, protože jejich
váha příliš klesla (to se týkalo i dospělých dcer). Chtěli tím dceru nejen uchránit před
zkolabováním, ale především motivovat k léčbě. U MB jsem tento okamžik
nezaznamenala, především asi proto, že rodiče o nemoci dcery ve dvou případech
neměli tušení a možná i proto, že dcery netrávily s rodiči mnoho času. (Viz. Příloha č.
2)
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8.4 Výchova
Zjišťovala jsem výchovnou ideologii rodičů, podle níž si rodiče myslí, že své
děti (resp. dcery) vychovávali a podle které si dcery myslí, že byly vychovávány (viz.
příloha č. 4). Informant/ky uváděl/y vždy jeden typ či kombinaci dvou ze tří typů
výchovy (ideálních typů; viz. výše), které sice ne zcela odpovídaly skutečné výchově,
ale jejichž prvky ve výchově převládaly. Všechny tři slečny s MB v našem výzkumu a
matka jedné z nich označily jednoho rodiče za autoritativního. U případů mentální
anorexie se sklony k autoritativnímu stylu výchovy podle informanta/ek vyskytly jen
jednou a nebo častěji v kombinaci s demokratickým výchovným stylem. Celkově ale u
anorexie podle výpovědí převládal demokratický výchovný styl. Všechny tři případy
dívek s diagnózou MB v našem zkoumání vycházely z rodin, kde byli jejich rodiče
rozvedení a kde vládlo konfliktní rodinné prostředí. Tyto dívky byly v péči matek.

8.4.1 Konflikty
Všechny dívky s MB v tomto šetření uváděly častější hádky a křik (pokud
bydlely u matky či po dobu, co u ní bydlely) a hovořily o matčiných hysterických
projevech, což dvě matky samy přímo potvrdily. Dvě dívky již bydlely samy a třetí
pobývala přes týden na koleji mimo domov. Všechny uvedly, že i tím zeslábl vliv
konfliktního vztahu. Konflikty se vyskytovaly i v rodinách žen s anorexií, avšak nebyly
tak markantní a matky ani dcery jim nepřikládaly takový význam a projevovaly se spíše
diskusí než křikem. (Viz. Příloha č. 5)

8.4.2 Strach z rodičů
Ženy s MB zmínily, že konfliktní rodinné prostředí přispělo k pozbytí rodinného
zázemí. Všechny tři dívky samy od sebe uvedly, že měly z jednoho z rodičů strach kvůli
trestům. Tuto skutečnost – strach z rodiče – pacientky s MA vůbec neuvedly. Šlo o toho
z rodičů, který podle dcer s nimi trávil méně času. Ve dvou případech to byly matky
„finanční tahounky rodiny“, pracovně velmi vytížené. Tyto matky i dcery zmínily, že
matky finančně táhly rodinu už v manželství (před rozvodem) a ve třetím případě se
jednalo o otce, který měl danou dívku od dvou let ve střídavé péči (o víkendu jednou za
14 dní). Společným znakem těchto rodin s případy MB je tedy to, že rodič, z něhož
měly dívky strach byl časově zaneprázdněna měl tedy i méně času na výchovu dcery a
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snad na budování důvěry ve vztahu. Následkem toho se zdá být i nedůslednost ve
výchově. Matky pacientek s MB kladly důraz především na výchovu k samostatnosti a
na morální zásadovost. (Viz. Příloha č. 6)
M11: „Nicméně ve chvíli, kdy už byla opravdu samostatný jedinec to znamená
ve chvíli, kdy už ona si byla schopná po sobě uklízet hračky, tak opravdu cíleně jsem ji
vedla k tomu,aby byla samostatná.“

8.4.3 Důslednost
Výchova dívek s MA se mi podle dat jeví spíše jako důsledná, zatímco u případů
s MB jako méně důsledná a spíše rozporná. Dcery trpící MB častěji zmiňovaly ve
výchově přísného rodiče, přičemž interpretace přísnosti se skládala z těchto tvrzení:
autoritativní výchova, rodiče přikazovali a nesmlouvali, neměli moc času na děti a na
vysvětlování. Byli zaneprázdněni prací. Autorita byla spíše vynucená. Nedůslednost
charakterizovaly jako nedostatek času na děti a rozpor mezi výchovnými styly obou
rodičů. Pozbyté zázemí v rodině potvrzovaly dívky nepřímo i tím, že přidělovaly
zásadní roli v motivaci k léčbě svému příteli, který jim poskytl kontakt na psychologa
apod.
V případech s MA se rodiče převážně shodli na výchovné strategii, a z
rozhovorů jsem nabyla dojmu, že na dcery měli více času, více se jim věnovali, hovořili
s nimi a budovali vztah založený na vzájemné důvěře. Nedocházelo tu k tak závažným
konfliktům jako v rodinách s MB. Zdá se, že tam, kde byli přítomní oba rodiče
(převážně u MA), byla výchova důslednější už právě díky přítomnosti rodičů. (Pro
ilustraci uvádím výpověď jedné pacientky s MB a druhé s MA a jejich matek. Viz.
Příloha č. 7)

8.4.4 Nedostatek času na děti
Nedostatek času tráveného rodiči s dcerou společně zmínila kromě dcer s MB
také jedna dcera s MA. Tato slečna upozorňuje na dnešní výkonově náročnou
společnost, kdy jsou rodiče od rána do večera v práci a děti doplácejí na to, že se rodiče
snaží udržet jistou sociální pozici „aby se rodina měla dobře“. Důsledkem toho, že se
má rodina tzv. dobře, je osamocené dítě.
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D12: „Máma mi říkala, že táta měl na ségru víc času, protože tenkrát jako za
komunistů pracovali všichni v Poldovce na Kladně, takže ve tři padla a všichni se mohli
věnovat svejm rodinám. No, ale já jsem se narodila do týhle doby, takže táta prostě už
začal pracovat od rána do večera, takže se mnou už moc nebyl, když jsem byla malá.
Máma taky vlastně, takže jsem byla přes den hodně sama doma. (…) Já jim tohle
nezazlívám, ale jenom, že ten rozdíl tam byl, že tam se ségrou byli možná víc, ale
protože mohli, protože oni pracovali, abychom se měli dobře.“

8.5 Ideální výchova? Ta naše.
Ptala jsem se matek, otčíma i dcer na to, jak podle nich vypadá ideální výchova a
co v ní nesmí chybět. Informantky a informant mi sdělili, že nic takového jako ideální
výchova neexistuje, protože na každého platí něco jiného. Tato odpověď mě
nepřekvapila. Svědčí o fenoménu postmoderní rodiny, který Singly nazývá
psychologizující výchovou. Na druhou část otázky také odpovídali víceméně všichni
shodně, ať už u MA či u MB. Zazníval termín ,důvěra‘ jako nezbytný předpoklad ve
vztahu rodič – dítě především u případů MA. (Viz. Příloha č. 8)

8.5.1 Generačně cyklící se výchova
Matky často zmiňovaly, že se snažily nedělat „chyby“ svých rodičů, jako např.
zřídkavá pochvala; slabší pouto ve vztahu rodič – dítě; puritánská výchova; nezdravá
tučná strava; výchova bez otce; tvrdé fyzické tresty. Právě tyto sklony vyhnout se
takzvaným chybám předků možná vedly k některým kritickým situacím, kdy se matky
pevně držely tohoto svého předsevzetí. Zdá se, že skrze špatné zkušenosti z dětství
matky bazírují na tom, čeho se jim samotným nedostávalo (a zapomínají na celkovou
pohodu v rodině) a přehlížejí, že se v nezamýšlených důsledcích vlastně blíží výchově
svých rodičů. Pro lepší porozumění uvádím níže několik příkladů.
Dcera D8 uvedla, že jí matka zakázala chodit se stravovat k babičce, která vařila
údajně příliš tučně a nezdravě. Matčiným argumentem podle dcery bylo to, že matka
chtěla, aby ona i dcera začaly žít zdravěji, aby nebyly tolik nemocné, a tudíž se dcera
měla vyhnout i babičkovské nezdravé stravě. Dcera začala konzumovat převážně
studenou stravu. Matka začala mít anorektické problémy a u dcery se postupem času
rozvinula MB. Dnes dcera přiznává, že si bude dávat pozor, aby šla jednou vlastní dceři
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dobrým příkladem a nevštípila jí divný postoj k jídlu a k tělu. D8: „Mám divnej vztah k
tý postavě si myslím, díky mámě. (…) jako divnej vzor. Nemyslím si, že je normální, že
se ráno všichni doma vážej a měřej se krejčovským metrem, kolik maj přes zadek, jo?
Tak to my jsme doma dělaly, no.“
V dalším případě nabývá na významu tělo jako takové. Matka M6 zmínila, že
sama měla, co se sexuální výchovy týče, puritánské rodiče a věděla, že to tak sama u
svých dětí nechce. „Já třeba mýho tátu nikdy neviděla nahatýho, jo? Tak to moje děti
říct nemůžou.“ Dále v hovoru přiznává, že možná větší pozornost věnovaná tělu mohla
přispět k dceřiným problémům. „asi bych si zpětně právě dala větší pozor na projevy,
jako docela dost jsme byli zaměřený na tu estetickou stránku figury. (…) i manžel si totiž
hlídá váhu.“ Dcera zmínila, že jednou bude vychovávat podobně jako ji vychovávali
její rodiče a dodala, že má strach, aby dceru nevedla k anorektickým sklonům. D6:
„Bojím se, abych pomalu nevychovala sama anorektičku.“
Ve dvou případech MB (R9, R11) se u dvou generací setkáváme s výpovědí, kdy
matky samy podle svých slov měly v dětství přísnou výchovu a byly tvrdě fyzicky
trestané. Proto se chtěly při výchově vlastních dětí fyzickým trestům vyvarovat. Jedna z
těchto matek proto uvedla, že je snad lepší křičet než bít. Dcery dosvědčují, že výchova,
kterou hodlají uplatňovat na svých dětech, bude na rozdíl od té, co zažily, bez křiku.
Vesměs dcery uváděly, že budou vychovávat stejně jako jejich rodiče, že to v
podstatě nebyla špatná výchova, jen by se snažily vyhnou některým negativům, které
samy zažily. Daly by si proto pozor aby dětem více projevovaly, že jsou milovány
takové, jaké jsou. Více by děti odměňovaly. Nechtěly by vychovat z dcery
anorektičku/bulimičku. Nechtěly by na děti křičet a trávily by s dětmi více času.
Matky podle svých slov usilovaly o tu nejlepší výchovu. Dalo by se říci, že
právě vlivem psychologizace výchovy rodiče neustále propadají nejistotě, zda
vychovávají správně a to je nutí k svědomité výchově, tedy té u níž cítí, že je podle
jejich názoru ta nejlepší, ideální.
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8.6 Co pomůže?
Matky i otčím soudí, že dcerám nejvíce pomůže důvěrný vztah s přítelem
(celkem to zmínili v sedmi případech), čímž dcera získá pozbyté sebevědomí. Dále
zmínili, že jim pomůže klidné domácí prostředí. Dcery, matky i otčím uváděl/y, že
podstatné je najít důvěru v někoho nebo něco, pro koho nebo pro co má smysl se léčit,
vidět perspektivu. Tou může být Bůh, přítel, potomci, lékař, rodiče nebo zajímavá
práce. (Příloha č. 9)
Dále slečnám pomáhalo pročítání odstrašujících případů MA a MB na webových
stránkách. Také si uvědomovaly nižší schopnost otěhotnět a motivačně působil i vztah s
přítelem, kterého nechtěly ztratit a proto se začaly léčit.
U případů s MA jsem zaregistrovala, že častěji se do léčby zapojila celá rodina a
PPP se stala celorodinným problémem. Pacientky to vnímaly jako znovunalezení
důvěry v rodině, kde se mohly opřít o své nejbližší. Tato zjištění se shodují i s odbornou
literaturou. Podstatné je spojenectví rodičů s terapeutem, neboť takto pacientka získá
pocit, že jí pomáhá silný tým. (Krch 2005:117)
Dívky s MB byly zdráhavější ke vměšování se rodiny do takzvaně jejich
problému a uváděly, že si musí pomoci samy. Od rodiny vyžadovaly v tomto směru
pasivitu. To, co si od rodiny přály, byly klidné vztahy a podpora ve formě tiché důvěry.
(Příloha č. 10)

8.6.1 Přítomnost obou rodičů
Přítomnost obou rodičů při výchově a jejich shoda je podstatným faktorem pro
zázemí dcer.
D3: „Rozhodně nás to hodně trápilo. Když nemohl jeden to psychicky zvládat,
tak tu byl druhej a řekl ,Prosím Tě, neblbni...‘ tak nějak. Ne, že bychom si tady hráli na
ideální manželství, tak jako samozřejmě někdy ty nervy pracujou, ale v podstatě teda
bez problémů celej život manželství. To si myslím, že jo. Bez kiksů.“
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8.7 Sourozenectví
8.7.1 Srovnávání
„Sourozenectví je vztahem, který se citově nezvládá snadno. (…) Žárlivost (…)
narušuje rovnováhu v sourozenecké skupině.“ (Singly 1999: 80) V našem průzkumu se
objevilo více takových případů, kdy se informantky s PPP srovnávaly s věkově
nejbližším sourozencem, často vnímaným jako úspěšnějším. U jedné dívky šlo dokonce
o návaznost na sestřinu PPP. (Viz. Příloha č. 11) Tato zjištění korespondují i s odbornou
literaturou. Tomanová a Papežová upozorňují, že podpora osobnosti je u sourozenců
nemocných významným preventivním opatřením. Bylo totiž popsáno mnoho případů,
kdy po uzdravení pacienta nebo v průběhu trvání jeho poruchy, propukla PPP i u jeho
sourozence. Vysvětlují to touhou dítěte po pozornosti rodičů, jež je často upírána právě
na sourozence s PPP. (2006: 359) Také Krch zmiňuje, že mezi pacientkami je mnoho
dívek, které se stále srovnávají s jedinci ze své referenční skupiny, „s dvojčetem,
soupeřivou matkou nebo s děvčaty ve sportovním oddíle.“ (Krch 2004: 5)

8.7.2 Sourozenecká konstelace - prvorozené
V tomto šetření jsem zaznamenala významnější zastoupení prvorozených dívek.
Celkem se jednalo o pět dívek. V dalších dvou případech šlo o dívky bez sourozenců.
Dále se tu vyskytly dva případy druhorozených (ze tří a čtyř sourozenců), a nakonec tři
případy benjamínků trpících PPP.
Tabulka Sourozenecká konstelace
Rodina

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

Počet dětí v rodině

4

4

2

2

3

2

3

1

2

2

1

2

Pořadí dcery s PPP
2. 4. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1.
1.
2.
První řádek tabulky označuje jednotlivé případy/rodiny. Druhý řádek uvádí celkový
počet dětí v každé rodině. V třetím řádku je pořadí dcery s PPP v sourozenecké
konstelaci. Šedě označené případy jsou rodiny s výskytem MB.
Prvorozené dívky s MA potvrdily, že chtěly svou hubeností upoutat pozornost
rodičů upřenou k mladšímu dítěti. Prvorozená dívka s MB tuto možnost odmítla.

40
Domnívám se, že na prvorozené potomky jsou kladeny vyšší nároky rodičů než na
mladší sourozence a to se může projevit vysokými nároky jedince v rámci MA.
Za zmínku stojí zjištění, že všechny případy dívek s MA měly alespoň jednoho
sourozence. Možná to souvisí s neustálou kontrolou, kterou nemocná vnímá ze strany
svého okolí a nutí ji se ovládat. Naproti tomu MB se vyznačuje epizodami přejídání se o
samotě, kdy žádná vnější kontrola nehrozí.

8.7.3 Gender u sourozenců
Dívky, které měly věkově nejbližšího sourozence sestru uvedly, že PPP hůře
poznamenala jejich dosud normální sourozenecký vztah (u čtyř případů). Zdrojem
konfliktu byl dojem, který měly obě sestry ,že se navzájem hlídají´, kolik která jí. (Viz.
Příloha č. 12)
Bratra, jako věkově nejbližšího sourozence dívky s PPP nevnímaly tak útočně
(pět případů) jako sestru. Ve vztahu s bratrem nezmiňovaly připomínky týkající se jídla
a rozhovor s bratrem nevzbuzoval tak silné pobouření jako hovor se sestrou. Bratři v
našem výzkumu měli jiné zájmy než dívky s PPP a z interpretace dívek a matek bylo
cítit, že panovala mezi těmito sourozenci nižší rivalita než v čistě dívčím
sourozeneckém vztahu. Dívky, matky i otčím uváděli, že tito bratři - synové jsou
flegmatici. Jde tedy možná i o přístup chlapců, kteří „to tolik nehrotí“ a i když mají
strach o sestru, spíše vše tiše pozorují zpovzdálí a méně vstupují do přímé konfrontace.
(Viz. Příloha č. 13)

8.7.4 Matky a pozornost věnovaná sourozenci
Některé matky si uvědomovaly, že nevěnovaly dcerám s PPP v dětství tolik
pozornosti jako jejich sourozencům, např. kvůli nemoci sourozence vyžadujícímu
matčinu dlouhodobou přítomnost v nemocnici; kvůli pracovní vytíženosti; nebo z
důvodu bezproblémovosti těchto dcer, což matky považovaly za samozřejmost a
nepřipouštěly si, že by PPP mohla potkat právě je. Proto také rodinná terapie klade
důraz na stejnoměrnou pozornost rodičů věnovanou dětem. „Rodiče se musí naučit
projevovat všem svým dětem pozornost ve stejné míře a mít na paměti, aby se porucha
příjmu potravy nestala cestou k privilegovanosti dětí v rodině. (…) Rodina se učí
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racionálně reagovat na případná nebezpečí a efektivně řešit problémy.“ (Tomanová J.,
Papežová H. 2006: 359) (Viz. Příloha č. 14)

8.8 Rozvody
Polovina matek měla již zkušenost s neúspěšným manželstvím a měla za sebou
rozvod. Problémy mezi manželi jdou často ruku v ruce s neshodami ohledně výchovy
dětí či jsou s dětmi jinak spojené a dlouho neřešené nakumulované neshody vyústí v
rozvod. Toto naše zjištění potvrzuje i literatura. (Novák 2010: 26)
Oslabení rodiny (např. rozvodem) zapříčiňuje snížení jejího vlivu na dítě. Tuto
volnou pozici v pubertě nahrazují vrstevníci a média, kteří se stávají zástupnou rodinou.
(Možný 2008: 168) Snad proto bulimické dcery vyžadují ohledně léčby určitou pasivitu
ze strany rozvedených rodičů. (Viz. kapitola Co pomůže?)
Tři matky potvrdily, že se jim manželství začalo sypat souběžně s propuknutím a
trváním dceřiné nemoci. (Viz. Příloha č. 15)
Ať už šlo o rozvodové řízení z doby dávno před narozením námi zpovídané
dcery či přímo o rozvod jejich rodičů, informantky zmínily, že u rozvodu hrály roli
vedle vztahových neshod i socioekonomické aspekty.
Všechny dívky s MB se doma setkávaly s dalšími rizikovými jevy. Jedna
zmínila alkoholismus u otce, druhá dlouhodobou PPP u matky a třetí dívka s MB uvádí
matku, která střídala partnery. (Viz. Příloha č. 16) Dívky s MA podobné jevy neuvedly.
Interpretace rozvodu matkou M11 a dcerou D9:
M11: „Člověk nevytušil, že i v těch sedmnácti, ač byla skoro dospělá, že to
rozdělení těch rodičů tolik zasáhne. My jsme si s ní sedli s manželem a v klidu jí
vysvětlili, že ona za nic nemůže, nic nezpůsobila, akorát my s tatíkem, nám se něco stalo
(…). Tím, že jsem byla iniciátorem rozvodu já, tak jsem byla já ta špatná. Ale jí bylo
sedmnáct, takže byla v podstatě dospěla. M11: „Manžel měl strašně jednu velkou
nevýhodu. On ač ji měl strašně rád, tak to neuměl dát najevo. To samozřejmě já jsem se
snažila to Klárce doplnit za manžela. Nicméně ve chvíli, kdy už byla opravdu
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samostatný jedinec, to znamená ve chvíli, kdy už ona si byla schopná po sobě uklízet
hračky, tak opravdu cíleně jsem jí vedla k tomu,aby byla samostatná.“
Dceru D9 přinutil rozvod rodičů k rozchodu s chlapcem.
D9: „Říkám jí ,Mami, nevyčítej si to. Jednak to nevrátíš, jednak já to chápu, já
jsem to pochopila, samozřejmě v tu chvíli mi to bylo líto, že pak jsem se s tím klukem
rozešla, protože jsem vůbec neměla sílu s někým bejt, aby mi to bylo pak vyčítaný. Takže
fakt jsem se omezila jako na maximum. Ale samozřejmě to chápu a oběť padla tomu
všemu, že se tady pokazil ten vztah, no.´ A za to nemůže moje máma, ale můj otec.“

8.9 Mezigenerační vztahy
Některé informantky (M3, M6, M7, M9, D8, D10) zmiňovaly babičku jako
takzvanou „vykrmovačku“ a jako fenomén působila vydatná „babičkovská“ strava.
Babičky figurovaly ve vyprávění častěji tam, kde vypomáhaly pracovně vytíženým
nebo rozvedeným rodičům a trávily s dětmi odpoledne. Babičky se snažily dětem
vyvářet, z čehož plynuly neshody s osvícenými matkami (resp. s pěti matkami a s
jednou dcerou), které si to nepřály, protože se obávaly neblahých zdravotních důsledků
a estetických projevů na postavách svých dětí. Jelikož tyto neshody (většinou mezi
matkou a babičkou) nezůstaly dcerám zamlčeny, mohly u nich opět akcentovat
pozornost k tělu a stravovacím návykům. Napětí mezi mezigenerační solidaritou a
rodinnou autonomií výstižně popisuje dcera D10 s MA.
D10: „Vždycky vařila babička, nezdravě tučně. Kdybychom taky bydleli my čtyři
sami jako normální rodina, mamka by vařila a nemusela bych mít strach, že babička má
třeba špinavý hrnce a mně to vadí. (...) Hlavně mě u nás štve to, že takhle žijeme
dohromady, i když vím, že je to na jednu stranu dobře, že jsme dohromady s babičkou a
dědou, ale zas na druhou stranu to nedělá dobrotu.“

8.10 Sebereflexe
Práci považuji za přínosnou v tom, že se snaží na problematiku nahlížet
především ze sociologické perspektivy na rozdíl od většiny prací, které jsou
psychologického rázu. I v teoretické části jsem se snažila zaměřit na sociální rizikové
faktory onemocnění a problematiku pojmout v širších sociologických souvislostech ač
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převážná většina prací k tomuto tématu je psychologická či medicínská. Zároveň se
však z důvodu multifaktoriálního původu onemocnění nelze ostatním aspektům
(především psychologickým) zcela vyhnout. I zpětně hodnotím jako vhodně zvolenou
formu narativních rozhovorů, protože mi pomohla proniknout hlouběji do okolností
vzniku a průběhu těchto komplikovaných onemocnění, která stále provází řada otazníků
a byla i pro mě osobně obohacující zkušeností. Potěšilo mě, že jako obohacující
hodnotily často naše setkání i samy informantky.
Je zde možnost, že jsem samotnou svou přítomností ovlivnila výpovědi
zúčastněných a že přede mnou otevírali témata, o nichž si mysleli, že mě především
budou zajímat a o jiných pomlčeli. Také se domnívám, že jejich výpovědi byly do určité
míry ovlivněny i vstřebanou literaturou, protože jejich znalosti o tématu byly v
některých případech značné. Doufám

že se mi podařilo vyhnout se směrování

interpretace komunikačního/ch partnera/ek do mnou vykonstruovaných představ a že
poměrně důkladné výpovědi odrážející se v délce rozhovoru u více osob napomohly
vyvarovat se zkratkovitým závěrům. Data mohou být též zkreslena výběrem
informanta/ek – diagnostikovaných a léčených (viz výše), nepoměrem v zastoupení
dívek s MA a MB a zvláště pak malým počtem pacientek s MB. Tento nedostatek mi
znemožnil činit závěry, ve kterých bych stavěla výchovné tendence u jedné poruchy
proti výchovným tendencím u té druhé. Toto porovnání znesnadňuje i fakt, že v
některých případech může MA přecházet v MB a naopak.

8.11 Shrnutí
Základní okruhy výzkumných otázek, které jsem si vytyčila ve své práci, se
týkaly výchovného stylu, důslednosti a konceptu ideální výchovy v rodinách dívek s
PPP. Výzkum nepotvrdil hypotézu o liberálnější výchově dívek s MB a autoritativnější
výchově dívek s MA. Přes malý vzorek rodin dívek s MB se však jisté rozdílné
výchovné tendence ukázaly.
V rodinách dívek s MA se podle tvrzení informanta/ek uplatňoval spíše
demokratický a liberální výchovný styly a informant/ky uvedl/y, že rodiče se na těchto
stylech víceméně shodli. V těchto rodinách panovalo důvěrnější rodinné prostředí s
méně konflikty. Rodiče často hráli podstatnou úlohu při léčbě dcery, protože jí
poskytovali jisté zázemí. Rodina chápala dceřinu nemoc jako celorodinný problém.
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Naproti tomu v případech rodin dívek s MB jsem zaznamenala rozpornou
výchovu, při níž jeden rodič zaujímal pozici autoritativního, zatímco druhý rodič byl
pokládán za výchovného liberála (popř. demokrata). V těchto rodinách panovalo
konfliktní prostředí bez větší důvěry. Dcery přiznávaly, že jim pomůže, pokud se rodina
nebude vměšovat do problému (MB), který považovaly za svůj vlastní.
Ačkoli téměř všechny matky (u MA i u MB) uvedly, že s manželem byli
nedůslední, důslednost se projevila spíše u případů rodin dívek s MA, než MB. V
rodinách dívek s MA rodiče trávili více času s dětmi a důraz byl kladen na důvěru ve
vztahu rodič - dítě. V rodinách dívek s MB rodiče trávili méně času s dětmi a byli ve
všech případech rozvedení. Dcery zmínily, že s autoritativním rodičem trávily méně
času a bály se ho. Důslednost se tedy ve formě kontrol projevila spíše v rodinách dívek
s MA, kde měli rodiče přirozenou kontrolu, protože s dětmi trávili více času.
Autoritativní rodiče dívek s MB, kteří zdůrazňovali ve výchově vedení k samostatnosti
a předání morálních hodnot, nemohli být důslední, protože s dětmi trávili méně času,
tudíž méně kontrolovali.
Z vyprávění jsem nabyla dojmu, že prostředí, v němž vyrůstaly ženy s MA, se
zdálo příznivější a emočně vyrovnanější než konfliktní prostředí rodin s případy MB.
Pojem ideální výchova informant/ky často nejprve odmítl/y s tím, že
taková neexistuje, neboť na každé dítě platí něco jiného. Následně však matky a otčím
připustili, že ideální výchova je ta, podle které oni sami své děti vychovávali, protože
každý se snaží vychovávat co nejlépe a svědomitě. I dcery většinou považovaly za
ideální výchovu tu, která na nich byla uplatňována, avšak s výhradami k jednotlivým
chybám svých rodičů. Zde jsem zaznamenala jakési mezigenerační cyklení. Dcera se
chce vyhnout chybám své matky, přitom tyto tzv. výchovné chyby plynou z nejlepšího
přesvědčení matky vyvarovat se chybám své vlastní matky (babičky).
Ve snaze o komplexnější zmapování rodinného prostředí jsem použila
metodu narativních rozhovorů a následné deskripce dle Mayringa. Krom základních
výzkumných otázek mi tak na základě následné analýzy rozhovorů vznikly další
zajímavé kategorie. Takto se například ve výzkumu projevily v rodinách s případy MA i
MB časté spory mezi generacemi právě kvůli jídelním zvyklostem ještě před
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propuknutím PPP. Naznačena byla také souvislost mezi počtem dětí v rodině a jejich
sourozeneckou konstelací a výskytem MA nebo MB.
Prokázalo se též shodně s odbornou literaturou, že v rodinách dívek s MA i MB
bývá kladen důraz na sport a na estetickou stránku těla. Rodiče vedou dívky ke sportu,
sport se často objevuje i v profesích rodičů těchto dívek a je využíván i k výchovným
taktikám například formou zákazu sportu, který má dceru motivovat k léčbě. Tyto
taktiky jsou uplatňovány v rodinách důslednějších rodičů dívek s MA.
U rodičů všech dívek s MB se vyskytl ještě další výrazný rizikový faktor.
Byly to PPP u matky, alkoholismus u otce a ve třetím případě časté střídání partnerů. U
čtyř případů MA se u některého člena rodiny vyskytla další nemoc (jiná než PPP), což
podle slov komunikačních partnerek rodinu spíše posílilo a stmelilo.
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Závěr
Výzkum v rámci této bakalářské práce prokázal jistou souvislost mezi stylem
výchovy a s ním spojenou důsledností, rodinným prostředím a poruchami příjmu
potravy. Spíše než o samotnou výchovnou strategii v užším slova smyslu jde však o
komplexní působení rodinného prostředí a jeho členů – tedy o výchovu v širším slova
smyslu. V souladu s odbornou literaturou výzkum potvrdil řadu rizikových faktorů, jako
jsou zvýšená pozornost k tělu a ke stravovacím návykům u rodičů, nedostatek pochvaly
od rodičů, souvislosti se sportem aj. Práce neobjasňuje příčiny vzniku poruch příjmu
potravy, pouze upozorňuje na možné rizikové tendence spojené s rodinným prostředím.
Ty však představují jen část (i když podstatnou) sociálních rizikových faktorů. A
sociální rizikové faktory představují opět jen část rizikových faktorů těchto závažných
biopsychosociálně podmíněných civilizačních nemocí.

Summary
The research carried out within the frame of this bachelor thesis has
demonstrated certain connection between the educational style and the associated
consistency, family environment and eating disorder. Rather than the actual educational
strategy, it is a complex effect of family environment and its members, i.e. education in
the broader sense, what affects the disposition to the given disorders. In agreement with
literature, current research has confirmed a number of risk factors, such as increased
attention to the body and the eating habits of parents, lack of praise from parents,
connections with sport activities, etc. The thesis does not explain the causes of eating
disorders, it only highlights the potential risks associated with the family environment.
However, it represents only a part (though significant) of social risk factors. And these
factors again represent only a portion of the risk factors for these serious
biopsychosocial lifestyle diseases.
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Přílohy
Příloha č. 1: Vedení ke sportu rodiči (tabulka)
D2: „Byla jsem v tom rock’n’rollu dobrá.“ M2: „My jsme ji vedli od začátku ke
sportu.“
D3: „My jsme dělaly tenis od malinka, k
tomu nás vedla máma.“
D4: „Já jsem toho vystřídala strašně moc.
Chodila jsem na step, s bráchou jsme
chodili na balet a teď dělám tu střelbu a
brácha ping pong.“
D5: „Dělali jsme společnej sport a věnovali M: „Rodina stála hodně na sportu: A
naši nám opravdu veškerej čas, co měli.
vlastně v pátek se u nás odjíždělo na
závody a přijíždělo se v neděli pravidelně
od nějakýho dubna do října, každej
víkend.“
„Manžel byl reprezentant, on dokonce byl
na Mistrovství světa. A holky trénoval,
byl dokonce s nima, s Bárou jako trenér
na tý dětský olympiádě v Brně.
D6: „Od tří let jsem se věnovala sportovní
gymnastice, protože táta vystudoval na
FTVS trenéřinu.“

D8: Máma mě od mala brávala na cvičení.
D10: „Vždycky jsme chodili hodně na
vejlety nebo na brusle a to mě hrozně
bavilo.“
D12: „Na ty tréninky se mi někdy nechtělo,
tak mi řekli, že bych měla jít. já byla
takový dítě, jako mohli se mnou
manipulovat, protože jsem věděla, že pro
mě chtěj to nejlepší.“

M6: M: My jsme v podstatě taková
rodina, která byla vždycky založená
sportovně. Faktem je, že manžel dělal
vrcholově sport a já v podstatě taky a oba
jsme studovali Fakultu tělovýchovy a
sportu.
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Příloha č. 2: Zákaz sportu (tabulka)
Rodiče zakázali sport
MB 0 případů

Rodiče nezakázali sport
3 případy
(Např. M11: „Začátek tý bulimie
datuju k tomu okamžiku, kdy mi o
tom řekla, že se léčí.“)

MA 9 případů
0 případů
(Např. D3: „zakázali nám sportovat, ale to
bylo spíš, že měli strach o zdraví. To
nebylo jako, že za trest.“ M3: „jako
pětatřicet kilo nemůže běhat. Prostě se
muselo skončit, to nešlo.“
D6: „A táta mi potom ale řekl, že když
nepřiberu na nějaký ty kila, tak že nebudu
moct nastoupit do školy po tom
zkouškovým, že to jako nezvládnu,
protože mně ubyla hrozně moc ta svalová
hmota.“
D4: „A máma se rozbrečela, že jestli se
nepůjdu léčit,že skončím se střelbou a že
jestli to takhle půjde dál a nepůjdu se léčit,
že umřu. No, tak jsem řekla, že teda
půjdu.“)
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Příloha č. 3: Vzdělání a profese matek a otců (tabulka)
Vzdělání Profese
R1 otec
matka

vš
vš

vědecký pracovník (dříve kariéra v zahraničí)
vědecký pracovník

R2 otec
matka

vš
vš

učitel tv, trenér hokeje
učitelka tv a čj na zš (+korektury časopisů)

R3 otec
matka

vš
úšo

obchodník
ekonomka

R4 otec
matka

?
sš

?
úřednice

R5 otec
otčím(vychovávající dceru
od dvou let věku)
matka

?
sš

úředník
dříve reprezentant, dnes trenér jachtingu

sš

dříve učitelka baletu, dnes v domácnosti, rentiérka

R6 otec

vš –
FTVS
vš FTVS

dříve trenér gymnastiky v usa, m: dnes „vysoký
manager“ (jednatel), reprezentant

R7 otec
1. otčím
2. otčím
matka

sš
sš

nástrojář
obchodní referentka

R8 otec
otčím

vš
vš

matka

vš

Dříve správce sítě, dnes zástupce ředitele knihovny
Dříve jaderní fyzik-kariéra v zahraničí, dnes učí na
sš
Učitelka m, deskriptivní geometrie a výpočetní
techniky na sš

matka

dříve trenérka gymnastiky, dnes učitelka tv na sš

R9 otec
matka

sš
vš - LF

D: „vychovatel v pasťáku“
pediatrička se zaměřením na obezitu

R10 otec
matka

vš
vš

zaměstnanec drah
učitelka na prvním stupni

R11 otec
matka

sš

D11: „stěhovák“
podnikatelka (provoz vlastního fitness studia se
stroji na redukci hmotnosti)

R12 otec
matka

sš
sš

manažer
koordinátorka v logistice
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Příloha č. 4: Nahota (tabulka)
M1: „Dceři se tam, nic nestalo, akorát mi přiznala taky až potom, že se tam vlastně
museli svlíkat a hrát nějakou hru vlastně nahý. Takový, co ale člověku nějak
nedocházelo, že tam měli pravidelně saunu, tak tam taky (...) a teďko, když jsme
narazili a přemýšleli jsme, co teda mohla bejt příčina. Tak ona řekla, že tam ji
jakoby naočkovali tu nedůvěru k tý rodině. Že proto se nám nesvěřuje.
M6: „Manžel je velice otevřenej, vždycky jsme chodili nahý doma, koupali jsme se
nahý, nikdy jsme neměli žádný problémy.“
M7: „Ještě s tím prvním manželem, my jsme se nikdy před dětma nestyděli, takže já
třeba do těďka chodím před dětma nahá.“
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Příloha č. 5: Výchovné styly v rodinách podle dcer, matek (otčíma) a rozvody
(tabulka)
DOTAZNÍK

Interpretace
dcery

Interpretace
matky/otčíma

1. PŘÍPAD
MA

m:
o:

m: L s hranicemi
o: L

2. PŘÍPAD
m: D
MA
o: D
Rozvod (matka podruhé vdaná - s otcem dcery)

m: L
o: L

3. PŘÍPAD
MA

m: D
o: D

m: D
o: D

4. PŘÍPAD
MA

m: D
o: D

m: D
o: D

5. PŘÍPAD
MA
Rozvod (matka se rozvedla s druhým
manželem- otčímem dcery)

m: L+D
o: L+D

m: D
o: D

6. PŘÍPAD
MA

m: A+D
o: A+D

m: D
o: D

7. PŘÍPAD
MA
Rozvod (matka potřetí vdaná – s druhým
otčímem dcery)

mo-

m: D
o: A, A, L
2. OTČÍM:
m: A
o: L

8. PŘÍPAD
MB
Rozvod (matka rozvedená s otcem dcery a žije
s přítelem)

m: D
o: A

m:
o:

9. PŘÍPAD
MB
Rozvod (matka rozvedená s otcem dcery)

m:A
o:L

m:A
o: D

10. PŘÍPAD
MA

m: D
o:D

m: D +A
o: D +A

11. PŘÍPAD
MB
Rozvod (matka rozvedená s otcem dcery)

m:A
o: L

m:A
o: L

12. PŘÍPAD
m: D
m:
MA
o: D
o:
Případ označuje vždy jednu rodinu. MA/MB – dcera v této rodině trpí/ěla mentální
anorexií/bulimií. m: - matka. o: - otec. A – autoritativní výchovný styl. L – liberální
výchovný styl. D – demokratický výchovný styl.
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Příloha č. 6: Konflikty (tabulka)
D8: „My se s mámou vždycky na sebe vykřičíme, vyčistí se vzduch a je to zas dobrý.“
D9: „a teď už vlastně jsem doma tady, takže jako to už jako že mě máma hlídá nebo
nadává mi.“
Sebereflexe matky M9: „Já si říkám, že je lepší na děti křičet, když už, než je řezat, i
když ono to pak vlastně asi stejně bolí, tak nevím.“
D11: „My i samy s maminkou jsme měly dosti špatný vztah, ona prostě hodně křičí. A
já jsem taková povaha, že si moc nenechám líbit. Takže ten vztah byl od začátku
špatný. On se uklidnil až tehdá, když se vlastně rozvedli a když máma začala žít
vlastním životem.“
Sebereflexe matky M11: „To že byla Klárka taková vzpupná celej život, tak to byla
bohužel po mně. A o co víc ona byla vzpupná, o to já jsem jí víc musela dokázat nebo
přesvědčit o tom, že to bude tak, jak to chci já, už jenom proto, že ta rodina má nějaký
pravidla a dodržujeme je všichni. Takže jako jestli Klárka má pocit, že jsem na ni byla
tvrdší, tak jsem určitě na ni byla tvrdší.“
D – přímá řeč dcery. M – přímá řeč matky. Číslo u každé informantky označuje číslo
případu/rodiny. Pořadí rodin je v celé práci zachované.
Příloha č. 7: Strach (tabulka)
D8: „Mamka ani nebyla přísná, táta jo. Já jsem se ho bála.“
D9: „Mámy jsme se spíš báli, kvůli špatným známkám. (…) Jo, když byla nějaká trojka,
čtyřka tak jsem to zatajovali tak dlouho, jak to šlo, až do třídních schůzek, protože
jinak by bylo zle. Když byla špatná známka, šlo se za tátou, ten to tak nehrotil, máma
nás držela na uzdě.“
D11: „A jakoby já jsem z táty respekt měla ale jiným způsobem než z mámy. Jakoby
z mámy jsem měla svým způsobem strach. Když jsem dostal špatnou známku tak jsem
se bála mámy.“ D11: „matka byla přísná jako nemilosrdná...“
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Příloha č. 8: Důslednost I (tabulka)
D9: „Protože když mě nikdo neuhlídá nebo když nade mnou nikdo nebude stát s tím
bičem, tak já se prostě nebudu hlídat, že jo? Já takovou pevnou vůli na to mít nebudu
třeba.“
M9: „To potom prostě musí člověk vytyčit, kdo je kdo. Já ještě synovi jsem teď říkala:
,Hele můžeš mít názor jaký chceš, ale musíš si uvědomit, že já jsem matka. A když se
nemůžeme shodnout, tak já mám vždycky pravdu.´ (smích) Jako s tím nic nenaděláš,
prostě já jsem máma a když by ses stavěla na hlavu a když se má rozhodnout, kdo má
pravdu, tak to budu já. S tím neuděláš nic. Na to není argument.´“
D5: „Třeba sladký, že bych si dala, tak pro mě to je svým způsobem prohra, že jsem si
dala něco, co nechci. Ale horší by bylo, kdybych to vyzvracela. Takhle vím, že když se s
tím vypořádám, tak na sebe můžu být pyšná.“ „Kdybych tu cílevědomost neměla,
neměla tu zarputilost, tak jsem bulimička. I: Čemu vděčíte za tu svoji sebedůvěru,
cílevědomost? D5: (…) A i si myslím, tím že jsem byla od malička stavěná, že jsem se
musela prát. Že jsem díky tý noze musela vydržet hodně bolesti nebo tak. (pozn. aut.:
vrozený defekt dolní končetiny) A být statečná, tak jako to si myslím, že mi už hodně
dalo.“
M5: „Tak samozřejmě, když vidíte, že to dítě na to má, tak ho tlačíte, aby svým
lajdáctvím nebo svým laxním přístupem to neprošvihlo, ale jako říkám, tam to fakt
nebylo potřeba. Když jsme jeli na závody a bylo tam padesát lodí, tak mi bylo jedno,
jestli bude třetí nebo šestá, když vím, že to je i o štěstí. Ale kdyby řekla: ,Moc nefouká
nejedu´ Tak to by nám vadilo, no.“
M5: „No, zaprvé má hodně silnou vůli, protože bulimičky jsou slaboši, takže se
přecpou a vyzvracej to. To s odpuštěním umí každej blbec. M5: 29 kilo. To je strašný,
co? Tam je i paradox, že když ležela úplně poprvé v nemocnici a já jsem přemejšlela,
co do ní dostat k jídlo, tak já jí říkám: ,Tak já ti přinesu třeba alespoň melouna.´ Vždyť
jako kdo vám odmítne z dětí meloun, vždyť to je voda a ona: ,Ten se taky kouše.‘ Jako,
že to je taky jídlo.“
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Příloha č. 9: Důslednost II (tabulka)
M1: M1: určitě jsme kladli důraz na to vzdělání. (…) my jsme nikdy netrestali děti za
to, že něco vzdaly. my jsme právě dost nedůsledný ve výchově. Takže my moc jako
netrestáme.
M2: Určitě jsem nedůsledná, (...) Na druhou stranu já se domnívám, že potom místo
výchovy nějakou rétorikou, že je strašně důležitý osobní příklad. Že jako si myslim, že
když my se budeme určitym způsobem s manželem chovat, tak že ty děti to jako
nápodobou pochopěj, jo? ...to je výchova, no. (…) a hrozně moc to dělá i manžel,
kterej když jako kdykoli na mě děti chtěly zvýšit hlas, tak jako na to řekne: ,a takhle se
mluví s maminkou?´ že spíš takhle jsme je vychovávali, aby prostě věděly, co je dobře a
co je špatně, no. Důslednost je asi, když když máme na nich nějakej požadavek, tak
jako, že bychom důsledně chtěli, aby to splnili. M: Nó, my jsme moc nevychovávali,
no. (smích)
M3: No, tak asi jsme se soustředili s manželem na to, aby měly vzdělání, aby mohly
dělat to, co chtěj. „Aby byly úspěšný, aby se jim dařilo, aby byly spokojený s tím, co
dělaj. Aby dělaly školu, která je baví. Aby měly možnost se třeba nějak dál rozvíjet.“
D3: Rodiče byli poměrně nároční a mezi nima jsem je viděla strašně málo jako dávat
si najevo prostě jako nějakou lásku nebo něco takovýho.
M4: Chtěla jsem, aby děti byly slušně vychovaný, aby se chovaly férově, aby z nich
byly slušný lidi se vším všudy a v každém případě, a aby se nikomu nevysmívali. (…) S
manželem se shodneme.
M5: Tak samozřejmě, když vidíte, že to dítě na to má, tak ho tlačíte, aby svým
lajdáctvím nebo svým laxním přístupem to neprošvihlo, ale jako říkám, tam to fakt
nebylo potřeba. Když jsme jeli na závody a bylo tam padesát lodí, tak mi bylo jedno,
jestli bude třetí nebo šestá, když vím, že to je i o štěstí. Ale kdyby řekla: ,Moc nefouká
nejedu´ Tak to by nám vadilo, no.
D5: nikdy z nás neždímali to nejlepší, aby prostě měli s čím se chlubit jako ,moje
dcera...´, né. Prostě oni byli pyšný na nás. Ve výchově se rodiče shodli a dost se nám
věnovali i teď.
M6: My jsme s manželem v tomhle zajedno, že skutečně je potřeba každýmu, nejenom
mladejm, nastavit limity odkud kam, a pak už se tam dá mezi tím pracovat, ale
rozhodně tam musí být hranice, přes kterou to nemůže jít.
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D6: já si spíš myslím, že ostatní měli hodně volnou výchovu, spoustu lidí okolo mě.
Jako byla přísná, když jsem to celej život srovnávala s ostatníma, ale zase nebylo to
jako nějak příšerný.
M7: Já jsem jí hodně kontrolovala. (...) Já si teda myslím, že jsme na ni byli spíš
přísnější a to jsem se i přistihla, že občas až, já tady to řeknu, až to je ošklivý, až ji
nemám ráda. Tak mě hrozně vyčerpávala tou nemocí a tím věčným přesvědčováním. Já
nejsem důsledná. Byla jsem s nima do 6 let jejích na mateřské.
D8: „Já jsem opravdu byla ráda, že s tátou nejsem, protože mně přišel jakoby úplně
jinej než máma a třeba jsem věděla, že kdybych byla s ním, nebo kdyby byl s náma, tak
že by to právě byly takový ty zákazy, příkazy a tohle musíš a tamhleto nesmíš a to.
Alespoň tak na mě působil, že byl jako hodně přísnej, až tak jako pedantskej, si
myslím.“
„Rodiče myslím, nebyli úplně důslední. Otec by byl víc důsledný než matka, ale moc
nemohl.“
M9: „Myslím, že jsem byla s dětmi dost. Do dceřiných dvou let jsem s nima byla doma,
synovi bylo půl roku, když nastoupila do práce a to jsem měla i služby, noční. (…) Měli
jsem dost málo volnýho času.
„Já jsem ráno třeba něco řekla a pak jsem musela do práce, vrátila jsem se za dva
dny a už nemělo smysl to kontrolovat nebo to jsem už opravdu vzala tak benevolentně.
Takže tam to vázne.“
Chtěla jsem, aby to vrátila a muž řekl, že to je prkotina, že to dcera vracet nebude, že
o tom stejně nikdo neví, že to ukradla.
D9: Máma byla přísnější, otec chtěl být s náma spíš ten kámoš, on dovoloval, nebo
když věděl, že by neměl dovolit, tak nás poslal za mámou, aby byl z obliga . Když jsme
chtěli něco dovolit, šli jsme za ním. Otec by nás tak nevychoval. S bráchou nejsme
úplně čestný, tak morálně zásadový, to jsme se asi máme po tátovi, máma je rozhodně
morálnější než my.
M10: Ve výchově jsme se většinou shodli.
D10: Rodiče se nám vždy hodně věnovali, nebyl problém. Takže já to neberu jako
přísnost, protože to je vlastně strach toho rodiče. (pozn. aut.: nepustili na diskotéku)
M11: „Já teda nemám čas na tu rodinu po tý stránce. My jsme s manželem jako úplně
v podstatě jinýho ražení. Ale podle mého názoru jsme plnili funkci rodiny vůči Věrce,
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že kdykoli ona potřebovala, tak tam jsme byli oba dva.“ Manžel teda na to jak byl
skvělej chlap, tak byl mizernej kuchař. (…) I: A vařila jste teda každý den? M: Já si
myslím, že možná ani ne, protože já jsem hodně jezdila na služební cesty, takže tam
samozřejmě se musel starat i manžel.
D11: Maminka je velice pracovně vytížený člověk. (…) tatínek je flegmatik, matka
cholerik – tatínek mi promlouval do duše, takže to byla rozvrácená rodina od
prvopočátku.
D12: Rodiče nejsou moc důsledný, tím, že museli i do práce, tak to ani nemohli
kontrolovat, jestli koukám na TV nebo ne.
Příloha č. 10: Důvěra (tabulka)
M2: „Já jsem se řídila, i když jsem učila, že dětem je zapotřebí věřit. (…) Brát je jako
partnery, který jako jsou důvěryhodní. A teprve v okamžiku, kdy se na tom někde něco
pokazí, tak že je zapotřebí ty děti nějak nějakým způsobem někam směrovat.“
D3: „Chtěla bych svým dětem jednou dát víc najevo víc, že si jich vážím takovejch,
jaký jsou, a že se kvůli mně nemusej měnit v něco, co nejsou.“
M4: „Sama jsem si říkala, že já budu blíž těm dětem než nám byla naše máma. A budu
se jich ptát, aby prostě věděly, že můžou kdykoli s čímkoli přijít a nebát se.“
M5: „Tak pro mě bylo důležitý, aby se nás holky nebály.“
D5: „Tak myslím si, že stejně budu vychovávat asi jako naši, protože tam to je hodně
důležitý, aby se nebály.“
M6: „Aby věděly, že u nás maj vždycky dveře otevřený. Aby prostě když je nějakej
problém, první kde se to řeší , je v rodině.“
D11: „Tak to už mám takový obrázek toho, že nechci být jako svoje maminka. Nebo
prostě nechci si únavu, stresy vylejvat na svoje dítě. (...) Nikdy nechi být cholerická a
nechci řvát na svoje děti. Určitě ne.“ „Ale zase jako z druhý stránky musím říct, že
díky tomu, že na mě byla takhle tvrdá, tak že se o sebe alespoň dokážu postarat.“
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Příloha č. 11: Co pomůže (tabulka)
D2: „Pomohlo mi pročítání těch webovek a porovnávání toho jak mi je teď a jak mi
bylo. A zas v tom nejhorším stádiu jsem si říkala, že dřív mi bylo líp. Buď můžu být
hubená, ale smutná nebo šťastná tak, jak jsem byla.“
M5: „Upřímně mi to v tu chvíli docela vyhovovalo, že se taťka odstěhoval. My jsme se
přestěhovaly do nového bytu... (p) (...) Mně to vyhovovalo, protože za prví já jsem šla
do novýho bytu, takže jsem jakoby odřízla tu anorexii, kde jsem teda věděla, v tom
starým bytě, jak můžu u toho stolu podvádět, (...) Tak jsem začla i v novým prostředí,
(...), to byla výhra. A pak to šlo líp.
D6: „Občas jsem fakt na zabití. Je z toho hotovej, už mu docházej síly a myslím si, že
je to hodně dobrej chlap, takže bych o něj přišla nerada.“
M6: Já myslím, že opravdu jí nejvíc nakoplo, že jí strašně zvedlo sebevědomí teďkon ta
práce v tom fittku. (...) cizí ženský choděj za ní, jak je skvělá, že to dělá dobře. (…) Na
tu práci pro druhý.
I: „Co by jí pomohlo k tý sebedůvěře?“ O7: „Přítel.“ M7: (kývá) I: „Má nějakýho?“
O7: „Zatím ne. A to si myslím, že by jí pomohlo, protože když bude pořád sama, tak tu
sebedůvěru těžko získá. My jí to do hlavy nenacpem.“
D10: „Teďkon vždycky mamka mi nandá porci a tak vždycky jako řekne, že to je
normální porce a prostě potřebuju vždycky to ujištění, že ta porce je taková přijatelná
pro mě a pro normálního člověka a já to pak sním.“
M11: "Nejvíc jí pomůže, myslím, když bude její současný partner a náš vztah v pohodě
a i tatínek s dcerou.“
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Příloha č. 12: Můj problém (tabulka)
D8: „Sama si musím pomoct.“
D9: „No, asi mi nejvíc pomůže, když nebudu pod jedenácti atmosféram a když mi
nebudou říkat nažer se, a přítel k ní bude mít větší důvěru.“
D11: „Důležitý je najít si důvod, proč to nedělat. Mít pravej důvod. Protože do tý doby
to opravdu nemá pravej význam. Ten člověk nemá důvod proč přestat, najít smysl,
nějak prostě nějakýho boha, do čeho chceme dojít.“ I: „Věříte v Boha?“ D: „Věřím,
ale nemodlím se. Nebo jako že nejsem pobožná, ale ve svý podstatě věřím.“ I: „A
rodiče?“ D: „Netuším, nevím, nikdy jsme nechodili do kostela, nic takovýho, takže si
myslím, že určitě nejsou.“ I: „A Vy jste k tomu přišla jak teda?“ D: „Tak když jsem
byla mladší, tak jsem se několikrát modlila, aby mě mamka nepotrestala za tu pětku, co
jsem dostala ve škole, tak se mi to fakt vydařilo (smích). Takže tímhle způsobem jsme
přišla na to, že asi fakt existuje.“
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Příloha č. 13: Srovnávání se (tabulka)
Dcera

Matka
M1: „nejstarší dcera studuje vysokou školu
francouzsky v Londýně (…) Monika k ní
vzhlíží jako k úspěšné.“ „Jednak se tam na
to gymnázium dostala, a myslím, že tam
chtěla, aby si dokázala, že je stejně dobrá
jako Zuzka, přitom já bych jí tam jako
nedávala. No, ale ona i tak chtěla.“

D2: „Bráchovi všechno jde, já se drtím
do školy a pak mám taky ty výsledky.“

M2: „Syn je nadaný, ale fláká se, zatímco
Adélka dře.“

D3: „To byl takovej jeden důvod, co
jsem hrozně cejtila, že jsem chtěla bejt
někdo jinej, aby mě víc brali. (…) Mladší
sestra měla v tý době anorexii a měla
jsem tehdy pocit, že si mě nikdo nevšímá
a že být jako ona by mohl být způsob,
abych prostě doma trošku doma upoutala
pozornost a aby mě lidi ve škole víc
brali.“

M3: „ta mladší byla víc taková šikovnější v
uvozovkách, na ten sport a ta starší, se jí
snažila připodobnit, být stejně dobrá. “
„Jedna má jakoby navrh a druhá ne a je
hrozně obtížný, aby si obě uvědomily, že je
každá jedna osobnost samostatná, ne že
pořád jako ,Co ta druhá´, to je špatný.“

D4: „Spíš byl takovej no. Honzíček tady
to. Tak to mi vadilo. Já jsem jim říkala,
že mě jako nemaj rádi, že maj radši
bráchu. (...) Já jsem se taky chtěla nějak
zviditelnit tím, že taky jsem doma.“

M4: „(...) i moji starší sourozenci si myslí,
že jsem rozmazlená, samozřejmě a je to tak
normální, ale neřekla bych, že je to
objektivní.“ „Mně se ani nezdálo, že by na
sebe chtěla nějak upoutat pozornost.“
M5: Ale spíš se jí dotklo, že babička se ptala
co Elišku, protože tancuje v Národním
divadle, aby se mohla chlubit kolegyním v
práci. Ale že má Silvu na psychiatrii na to se
nezeptá, jak jí je. Za to se jakoby stydí.
Protože oni jsou z malýho města a tam
prostě psychiatr znamená, že seš cvok.“

D6: „Že mám pocit, že ta ségra je ta
starší úspěšnější a je na tý medicíně, že je
ta doktorka. A já jsem s prominutím blbá
tělocvikářka. Přitom naši to tak fakt
neberou. Berou to v pohodě,
rovnocenně.“

M6: „Ale vím, že Nelka musí celoživotně
trpět nějakým handicapem proti Lence.
Protože Lenka se nikdy neučila a vždycky jí
to šlo, zatímco Nelka byla úžasně pilná,
ctižádostivá holka.“
M7: „Měla jsem dojem, ne, že by to nebyla
nemoc, ale že to začala dělat schválně. Jako
abych si ji začala všímat, když všechna
pozornost šla tomu nemocnýmu bráchovi.“
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Příloha č. 14: Sestry (tabulka)
M1: „Starší dcera nás na to, že ségra blbne s jídlem, taky upozornila jako první.“
D3: „(...) pak jsme se v tý pubertě začly obě dvě hádat a trošku jsme se asi nesnášely.
(…) to nebylo dobrý.“ „My jsme měly obě pocit, že ta druhá hlídá.“
M3: „(...) nabouralo jejich vzájemný vazby, sestry mezi sebou nemluvily, jedna si o
druhý myslela, že ji hlídá. (…) takovýhle hašteření. Přestaly spolu mluvit.“
D5: „S tou jsme teda teďka ten poslední rok měly docela špatnej vztah. To jsme se
jako hádaly, protože já jsem v ní měla takovýho toho soupeře. Ona prostě do mě nutila
jídlo. (...) Teď už je to zase dobrý. Jako to období (...) jsme si byly opravdu skoro cizí.“
D6: „Tak ségra asi ze všech nejhůř, to prožívá se mnou. Protože my jsem se ségrou
totiž celej život vyrůstaly spolu a měly jsme vždycky jako skvělej vztah. Samozřejmě tou
nemocí se to asi taky trošku změnilo, ale prostě v tom základu určitě ne. (...) Ta to jako
vlastně i našim furt jako říkala, že to není normální.“
M6:„No, největší problém, trhlinu tahle porucha měla, byl vztah mezi holkama
navzájem. Já si myslím, že Nelka nabyla dojmu, že jí Lenka závidí, že je štíhlá.“
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Příloha č. 15: Bratři (tabulka)
D2: „Že poprví v životě jsem měla pocit, že mu na mě jakoby záleží, že to dal (…) že
dřív to bylo takový to kamarádský, jakoby souroz... my jsme měli dobrej vztah, ale
takovej ten prostě brácha – sestra. tohle bylo poprví takový, kdy jsem si všimla, že on
se ke mně fakt snaží chovat mile, že už asi chápe, že to bude vážnější nebo...“ „A
brácha to je takovej flegmatik, ten se nikdy k ničemu nevyjadřuje.“
M4: „Bratr je spíš takovej tichý pozorovatel (...) Až jsem si říkala, že to musí taky
zrovna na něm něco zanechat.“
M7: On je takovej flegmatik.
M9: „Takže teď mi to právě přišlo dobrý, že spolu kecáme,(...) my si toho svěřujeme
docela dost. (…) Já mu o sobě taky neřeknu všechno, ale víme toho o sobě teda
rozhodně víc, než o nás ví máma, no.“
D10: „Bratr je úplně jinej než já. On je takovej flegmatik, jemu je všechno jedno.“
M10: Ona má strašně pěknej vztah k němu i se k němu strašně hezky chová. Nebo se
mu snaží hodně pomoct, ale Matěj právě, že tu pomoc nechce. Protože si chce dokázat,
že to zvládne sám. (pozn. aut.: bratr je s tělesným handicapem)
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Příloha č. 16: Věnovaná pozornost (tabulka)
M1: „Ona se jevila jako bezproblémový sluníčkový, že člověk neměl pocit, že něco
takovýhleho by zrovna jí mohlo potkat.“ „Když se narodili kluci, tak ona mi potom
zpětně řekla, že jí skončilo dětství.“
M2: „když přišla ta anorexie, tak jsem řikala, tak jediná holčička, u který jsem měla
pocit, že jako všechno půjde normálně, protože je to normální, tak prostě ještě přidělá
tohle, jo?“
M7: „Týna byla prvorozený chtěný dítě. Já jsem jí měla, ještě mi nebylo dvacet.“
„To si myslím, že od malinka u toho dítěte, když se narodí a není mu věnovaná taková
ta pozornost, která by měla být, ať už je to tím, že se rodiče rozvedou, nebo tím, že se
narodí sourozenec, tak je to špatně. A to Justýna měla od toho roku a půl. Ještě měla
ten problém, že se vlastně vyvíjela hrozně dobře jako dítě.“„V půl roce už byl syn v
nemocnici pod narkózou hospitalizován na bronchoskopii, takže v podstatě od
malinka, já si myslím, že ten život se víc točil kolem toho bráchy než kolem Týny. A ve
finále teda začal bratr přibírat, to znamená, že my vlastně chodíme se léčit na
obezitologii, takže víceméně mám trošičku z toho pocit, že se cítila z naší strany i
trošičku odstrkovaná. Že ta větší pozornost byla věnována tomu nemocnýmu dítěti.“
(pozn. aut.: Matka dívky s obézním a nemocným bratrem užívá v rozhovoru ve vztahu k
dceři velmi často výraz ,hrozný´, zatímco o synovi hovoří téměř v superlativech.)
M: „Tím, že trpěla těma poruchama učení, tak jsme první třídou teda proplouvali. To
bylo hrozný.“ „Kluk se nám naprosto perfektně integroval. Já jsem z toho měla strach,
tím, že odmala trpí obezitou. Stahali jsme to vlastně na metrák, takže jako fakt je
pěknej. (…) Teď ukončil první ročník, půjde do druháku a naprosto bez problémů.
Takže ten zas naopak má sebevědomí poměrně slušný.“
M9: „Ale ona když byla menší, tak fakt neměla tu potřebu, abych ji musela
povzbuzovat.“
M10: „Nebyly žádný problémy s Terkou, učila se dobře, ve škole prostě úplně
bezproblémová holka. Jako fajnová, takže jsem to tak nějak vypouštěla a brala jsem to
jako samozřejmost a tam asi byla ta chyba.“ (pozn. aut.: Bratr s tělesným handicapem
vyžadoval nadstandardní péči matky.)
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Příloha č. 17: Rozvody I (tabulka)
M5: Všechno se to nahromadilo. Silva, hodně, (p) ta jeho nevěra. Ta byla v průběhu tý
anorexie, (…) už jsem cejtila, že nemám sílu na to bojovat s ním, když bojuju s ní,
která je vlastně ovlivněná tou nemocí. Odstěhovaly jsme se vloni v červenci. To byla
úleva, pročistil se vzduch. (...) mně se vlastně začalo sypat to manželství, v tý době,
když Bára začala blbnout s tím jídlem. Ty Silviný problémy a manžel začal strašně
bagatelizovat a vlastně jsem věděla, že jedinej způsob a pak se mi ukázalo, že je
správnej, jak tu Báru z toho dostat, že ona se před tím tátou, ani dneska se před ním
nenají. Dneska, když je holky pozve na pizzu, tak Silva se předtím nají a řekne: ,řekni
taťkovi, že jsem předtím jedla.´ Nenají se před ním.
M7: „To se právě léčila s tou anorexií, takže to byl vlastně další takovej ten tlak v tý
rodině, kdy my jsme ji museli hlídat s jídlem. Takže toho asi bylo na toho manžela
hodně.“ „Čím dál tím víc jsem vstupovala mezi něj a děti, protože mi pak přišlo, že je
osočuje neprávem. On byl zákeřnej. Ale teda byla to taková povaha člověka, že třeba
psychicky týral i mě. Vracel to prostě dětem v momentě, kdy už to prostě nebylo
adekvátní.
M9: „Po hádce s manželem jsem šla po chodbě a slyšela jsem ze záchoda zvracení.
Říkám ,tady snad někdo zvrací!?´“
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Příloha č. 18: Rozvody II (tabulka)
M2: „My jsme se rozvedli, protože on mě neustále psychicky deptal. (...) my jsme se
seznámili, když jsem byla na vysoký a on byl vyučenej. A když jsem byla na vysoký a on
mě jakoby živil a podporoval, tak jako ty vztahy byly vyrovnaný a jako v okamžiku, kdy
jsem začala pracovat, tak on měl pocit jako, taková ta chlapská ješitnost, ten
mačismus, ta ješitnost nebo to, prostě že v ten okamžik je jako níž než já a že prostě mě
neustále mě psychicky, ten psychickej teror, taková psychická šikana, no. Já jsem se, já
jsem požádala o rozvod.“
M5: „Když je to dítě takhle nemocný (pozn. aut.: dceřin vrozený tělesný handicap), ten
chlap z toho v devadesáti procentech vycouvá. Pro něj je jednodušší zaplatit alimenty a
založit si novou rodinu se zdravým děckem.“
M7: „Pomohli jsme si i finančně. V tom prvním manželství těch prostředků moc
nebylo. Druhý manžel mohl nabídnout dětem větší komfort, výlety, dovolený a tak.“
M9: „Manžel lhal, podváděl, dělal dluhy, pil. Pak mi přišel anonym od jeho milenky,
která se kvůli němu rozvedla.“ (Pozn. aut.: Matka táhla finančně domácnost již v
manželství, platila dvě hypotéky ze svého platu. Matka M9 se sama dále vzdělávala a
dcera uvedla, že to bylo trnem v oku nadřízenému, který zahlížel.)
D9: „Táta má střední školu s maturitou nějakou zemědělku a máma ho dokopala na
vejšku a dělal ji ale nevím jak je na tom teď. Docela mě překvapilo, že i takovej feťák
se tam může udržet.“
D11: „Maminka sama si dodělávala střední školu za mě, dva roky přede mnou ji
dodělala. Sama ji neměla kvůli tomu, že měla mě v 18. Nestihla to.“ (Pozn. aut.: Touto
dobou se rodiče rozvádějí a matka odchází za novým partnerem.)
D11: „Maminka finančně táhla rodinu a večer přišla utahaná domů a křičela, že tam
není umytý nádobí (...) táta na gauči sledoval televizi a já jsem byla na počítači.“
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Příloha č. 19: Rizika (tabulka)
D8: „(...) pak byla mamka strašně hubená příšerně vypadala a nemenstruovala. (…)
No, bych si řekla jako divnej vzor. Nemyslím si, že je normální, že se ráno všichni
doma vážej a měřej se krejčovským metrem, kolik maj přes zadek, jo? To my jsme
doma jako dělaly, no.“
D9: „Máma si vyčítala, že nám zkazila dětství a já jí říkám: ,ale ne mami, prosím Tě,
já vůbec o ničem nevěděla, ne, neviděla jsem do hloubky, ty problémy, kdy začne otec
chlastat, já měla spokojené dětství s bráchou, bez starostí, až asi na pět let v tomhle
domě.´“
M9: „U manžela Vám to řeknu takhle, ten kdo se mu líbil, s tím se vyspal.“
D11: „Bydlela jsem s maminkou, vlastně jsem byla celou dobu v její péči. Ale myslím
si, že ona žila tak jako že po svých přítelích, takže bych neřekla, že jsem byla zrovna
moc vychovávaná. No, ale to trvalo už delší dobu. (...) máma třeba hodně přespávala u
kamarádek. Jestli to byly kamarádky.“

