Přiložené otázky
1. Jaké jsou tvé základní údaje? Jméno, věk, výška, popř. váha, dosažené vzdělání
a současné studium/ zaměstnání?
2. Jaké jsou tvé záliby, co ráda děláš ve volném čase?
3. Jaké bylo tvoje dětství? Dokážeš popsat tvoji rodinu – rodiče, sourozenci, vztahy mezi
Vámi?
4. Dokážeš zavzpomínat, jaké jsi měla sociální vztahy na ZŠ a SŠ? Jaký byl zhruba tvůj
prospěch?
5. Jak by ses charakterizovala jako typ člověka? Máš ráda přítomnost ostatních lidí?
6. Co považuješ za hlavní příčinu vzniku mentální anorexie?
7. Kdy se objevily a jakou podobu měly počáteční příznaky PPP?
8. Musela jsi podstoupit léčbu či nějaké jiné zdravotní opatření na vyléčení PPP?
9. Kdo Ti byl v době onemocnění největší podporou v cestě uzdravení se?
10. Jak se nyní cítíš a myslíš si nebo jsi přesvědčena, že si poruchu příjmu potravy
překonala?
11. Setkala si se před vypuknutím samotné PPP s problematikou PPP a setkala
si se v průběhu onemocnění nebo před onemocněním s prevencí ohledně PPP?

Příloha 1
Rozhovor č. 1
Jaké jsou tvé základní údaje? Jméno, věk, výška, popř. váha, dosažené vzdělání a současné
studium/ zaměstnání?
Je mi 22 leta jmenuji se Jana, nyní vážím 70 kg při výšce 170 cm. Studovala jsem ZŠ
a čtyřleté gymnázium v místě bydliště a nyní studuji VŠ na UK, kde se věnuji oboru Historické
vědy na škole.
Jaké jsou tvé záliby, co ráda děláš ve volném čase?
Vystupuju v pražském orchestru a mám ráda zdravou výživu a historii.
Jaké bylo tvoje dětství? Dokážeš popsat tvoji rodinu – rodiče, sourozenci, vztahy
mezi Vámi?
Mamka pracuje jako manager obchodní společnosti a taťka je profesionální hasič. Naši jsou
rozvedení. Mámo tři roky mladší sestru Míšu, která studuje stavební školu a chystá

se na ČVUT do Prahy. Nikdo z naší rodiny netrpí dědičným onemocněním
nebo metabolickou poruchou. Dětství jsem měla krásné a ráda na něj vzpomínám.
Dokážeš zavzpomínat, jaké jsi měla sociální vztahy na ZŠ a SŠ? Jaký byl zhruba tvůj prospěch?
Jsem citlivá, takže vždy ráda pomůžu. Občas je to na škodu. Vídám se pravidelně
se spolužáky z gymnázia. Můj prospěch se řadil mezi ty nejlepší ze třídy. Učila jsem se ráda
a také jsem ráda četla.
Jak by ses charakterizovala jako typ člověka? Máš ráda přítomnost ostatních lidí?
Jsem dost citlivý člověk a občas lidem důvěřuji až moc. Ráda se seznamuji s novými lidmi.
Co považuješ za hlavní příčinu vzniku mentální anorexie?
Když mi táta řekl, že mám větší zadek než máma hodinu před odletem do Egypta, tak moc mě
to ranilo, že jsem hned po příletu do ČR začala cvičit. Po osmi měsících jsem měla
o dvacet kg méně a anorexii. Poté jsem musela začít jíst sladkosti abych přibrala, což mi nutila
zase mamka, přičemž jsem se začala přejídat.
Kdy se objevily a jakou podobu měly počáteční příznaky PPP?
První příznaky se objevily asi po 4 měsících denního cvičení a hlídání jídelníčku. Občas jsem
si u babičky dala kousek koláče nebo buchty, ale vždycky jsem měla ohlídáno,
aby se mi to vešlo do denního příjmu. Už v téhle době jsem se začala hádat hlavně s mamkou,
která byla přímo nepříčetná z toho, že třeba při pečení cukroví jsem nechtěla ani olíznout nůž
od marmelády nebo ochutnat kousek vanilkového rohlíčku. Už v té době jsem se bála,
že přiberu, ale to jsem ještě nebrala jako to, že mám anorexii. Také jsem měla výčitky,
když jsem nešla cvičit každý den, byla jsem schopná vstávat jako první z rodiny i o víkendu,
abych byla první v posilovně atd.
Musela jsi podstoupit léčbu či nějaké jiné zdravotní opatření na vyléčení PPP?
Žádnou léčbu jsem nepodstupovala. Pouze jsem občas navštívila psychologa. A absolvovala
dvě prohlídky u praktického lékaře.
Kdo Ti byl v době onemocnění největší podporou v cestě uzdravení se?
Největší oporou mi byly určitě kamarádky, které jsem díky těmto nemocem poznala většinou
prostřednictvím Facebooku. Jako jediné můj problém chápaly a staly se z nás opravdu skvělé
kamarádky. Co se týče mé rodiny, tak jelikož nikdo z nich nezažil tyto stavy, nemohli mi být
takovou oporou, jakou určitě chtěli být. Když jsem trpěla anorexií a nechtěla jsem jíst nic
jiného, než co jsem si já sama naplánovala, hlavně s mamkou jsem se hodně hádala, což mělo
veliký dopad na mou psychiku.
Jak se nyní cítíš a myslíš si nebo jsi přesvědčena, že si poruchu příjmu potravy překonala?

Doufám, že jsem ji už nadobro překonala. Dnes už jím normálně, přičemž se nebojím sníst
cokoliv. Nebojím se toho, že přiberu a jím i tučné potraviny, což jsem si v době anorexie
nedokázala vůbec představit. Z 90 % jím zdravě, protože mi to chutná a mému tělu to dělá
dobře, každopádně z mého jídelníčku opravdu nevyřazuji i sladkosti či nějaké tučnější
potraviny. Když mám na něco chuť, bez výčitek si to dám. Můj vztah ke sportu se změnil
o 180 stupňů. Před tím jsem si nedokázala představit den bez sportování a naprostého
následného
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dnes

se

mi

stane,

že

i

klidně

měsíc

nesportuji,

protože na to, buďto nezbude čas, anebo jsem nemocná, jelikož i anorexie, přejídání
a mononukleóza mi zničily do značné míry imunitu. Každopádně sportování pořád miluju.
Setkala si se před vypuknutím samotné PPP s problematikou PPP a setkala si se v průběhu
onemocnění nebo před onemocněním s prevencí ohledně PPP?
Nikdy jsem žádnou zkušenost s těmito nemoci neměla. Nikdo v okolí je neměl a takřka nic jsem
o nich nevěděla. Nepamatuji si na žádnou prevenci ohledně PPP. Samozřejmě mi bylo známé,
jak hlavně anorexie probíhá a jak vypadají ženy, které jí trpí. V té době by mě
ani nenapadlo, že bych si to jednou mohla vyzkoušet na vlastní kůži.
Rozhovor č. 2
Jaké jsou tvé základní údaje? Jméno, věk, výška, popř. váha, dosažené vzdělání a současné
studium/ zaměstnání?
Je mi 24 let a jmenuji se Šárka, nyní vážím 50 kg a měřím 166 cm. Studovala jsem ZŠ
v místě bydliště, pak jsem nastoupila na zdejší gymnázium a nyní studuju pátý ročník
pedagogické fakulty UK, obor český jazyk.
Jaké jsou tvé záliby, co ráda děláš ve volném čase?
Ráda tancuji, poslouchám hudbu a miluji strávený čas s přítelem.
Jaké bylo tvoje dětství? Dokážeš popsat tvoji rodinu – rodiče, sourozenci, vztahy
mezi Vámi?
Jsem prvorozené dítě, mám o tři roky mladšího bratra Petra studující na VŠE. Mamka
vystudovala grafickou střední školu a nyní pracuje v Národní knihovně. Taťka vystudoval
VŠCHT a pracuje jako chemik ve farmacii. Rodiče jsou spolu již přes dvacet let. Nemoci ani
metabolické poruchy nejsou známy. Dědeček měl již třikrát infarkt myokardu. Dětství jsem
měla láskyplné.
Dokážeš zavzpomínat, jaké jsi měla sociální vztahy na ZŠ a SŠ? Jaký byl zhruba tvůj prospěch?
Na základce jsem byla spíše v jádru oblíbených a na gymplu nebyl kolektiv hierarchizovaný.
Se svými bývalými spolužáky se téměř nevídám. Můj prospěch ve škole byl vždy uspokojující
jak pro mě, tak i pro rodiče.

Jak by ses charakterizovala jako typ člověka? Máš ráda přítomnost ostatních lidí?
Jsem spíše introvert než extrovert. Nevyhledám větší akce. Preferuji setkání s těmi nejbližšími.
Co považuješ za hlavní příčinu vzniku mentální anorexie?
„Půda“ pro spuštění PPP však byla připravená už z dřívější doby. Již od základní školy jsem se
zaměřovala na svůj vzhled, vč. těla, a stěžovala si na tlustá stehna (aniž by na to kdokoli z okolí
kdy upozornil). Nijak výrazně to ale neovlivnilo můj jídelníček. Hlídala jsem
si, abych nevečeřela pozdě, ale to bylo vše. Tato soustředěnost na vzhled se připojila k faktu,
že jsem již od mala měla sklon neodhadnout míru sytosti a přejíst se. Už jako malá jsem vždy
snědla celý balíček (čehokoli), nebo nic. Řekla bych, že posedlost vzhledem a sklon
neodhadnout sytost posilují možnost podlehnout PPP.
Nyní zpět do doby gymnázia a situaci, kterou považuji za „přímý spouštěč“ PPP. Bylo to
v době, kdy jsem chodila asi do druháku. Jednou jsem v metru potkala kamarádku z dětství,
která měla stejně jako já vždy silnější stehna. Vždy jsem to, opět stejně jako u sebe, přičítala
genetickým předpokladům (obě naše mamky mají slovanskou postavu). V onen moment
setkání, jsem však na první pohled viděla naprostou změnu postavy, zejména štíhlé nohy,
o kterých jsem snila. Hned jsem se jí ptala, jak to dokázala, a ona odpověděla, že jí normálně,
akorát hlavně ovoce a zeleninu. Od tohoto momentu jsem měla jasný cíl – štíhlé nohy,
a to pomocí omezení jídelníčku.
Kdy se objevily a jakou podobu měly počáteční příznaky PPP?
První příznaky se objevily po setkání s hubenější bývalou kamarádkou z dětství. Začalo to
zákazem jíst po páté a už si nepamatuji další vývoj, jen konečný stav: jedla jsem zásadně brzy
ráno formou přejedení a pak jsem celý den nejedla nic. Ráno jsem se probouzela hladová a
těšila se na snídani. Někdy jsem se přejedla i přes den, ale často jen jednou potravinou, třeba
zmrzlinou. Také jsem v té době ráda připravovala jídlo ostatním, chystala svačiny, vařila, pekla
jsem. Ale sama jsem nejedla. Dále jsem kontrolovala kalorie/kJ potravin a počítala svůj příjem
za celý den.
Musela jsi podstoupit léčbu či nějaké jiné zdravotní opatření na vyléčení PPP?
Ne. Žádnou léčbu jsem nepodstoupila. Když už jsem vážila 43 kg při výšce 166 cm, bylo
na první pohled patrné, že mi vystupují kosti, a rodiče zasáhli tak, že mě poslali do centra
Anabell. Šla jsem tam spíš intuitivně než s očekáváním změny. Byla jsem na jednom sezení,
ale cítila jsem se, jako bych tam nepatřila, protože příběhy ostatních byly mnohem drsnější než
ten můj. Navíc jsem cítila velkou lásku a podporu svého nejbližšího okolí včetně přítele, a to
byl výrazný rozdíl oproti ostatním, kteří vztahy v rodině či blízkém okolí měly různě
porouchané.

Jednou v létě mě přítel vyfotil při čištění podlahy od rozlitého mléka, a když jsem fotku chtěla
vidět, zděsila jsem se. Pamatuji si, jak jsem se ptala: Ale ty kosti mám jen takhle
na fotce, protože jsem ohnutá, že jo? Ale přítel mi odpověděl, že takto je mám normálně. To
byl pro mě takový šok, že jsem se od té doby začala sama zajímat o řešení. Věděla jsem,
že musím začít víc jíst, a postupně jsem také začínala. Vedlejší projevy PPP však přetrvávaly
(kontrola kJ, příprava jídel). Načítala jsem si o PPP nějaké články, knížky. Přitom jsem
na internetu narazila na možnost stacionáře, který se měl konat na Psychiatrické klinice
1. LF UK a VFN vždy jednou za týden. Tak jsem se rozhodla napsat vedoucí tohoto programu
a posléze na ní zašla. Velmi mladá lékařka se mnou provedla připravený rozhovor, při němž
jsem se cítila lhostejně, neboť mi otázky připadaly prvoplánové (téma dětství, rodina,).
Očekávala jsem lidský rozhovor o stavu teď a odtud hledání příčin v kontextu,
např. v dětství, v rodině, ale ne rozhovor zřetelně tabulkový a formalistický. V rámci návštěvy
jsem se byla podívat i v denním stacionáři. Zřejmě vedoucí tohoto stacionáře, žena
pokročilejšího středního věku, mi ukázala, jak vypadá tamější provoz. Když mi podala ukázku
jídelníčku, jenž vypadal jako jídelníček pionýrského tábora (např. ráno: rohlík
a jogurt, svačina 1, oběd, svačina 2, večeře), věděla jsem, že tudy cesta nevede, že je to celé
zamrzlé někde v minulosti. Korunovala to situace, kdy za toutéž lékařkou z denního stacionáře
přišla dívka, vegetariánka, na první pohled v psychické nepohodě, které lékařka oznámila, že
musí jíst maso, jinak se nevyléčí. Dívka tedy odešla. Odcházela jsem s ní
a celou rozechvělou jsem ji utěšovala, že toto není jediná cesta. Krátkou cestou na tramvaj jsem
se dozvěděla o jejích životních strastech a po rozloučení ucítila tíhu toho, že lékaři, znalí
psychologie, nejsou s to, odhadnout rozpoložení člověka, a ještě mu přitíží, co se týká
zdravotního opatření, tak proběhla návštěva psychiatrie.
Kdo Ti byl v době onemocnění největší podporou v cestě uzdravení se?
Oporou mi byli všichni. A naopak? Asi já sama.
Jak se nyní cítíš a myslíš si nebo jsi přesvědčena, že si poruchu příjmu potravy překonala?
Ano, myslím si, že už jsem z toho „venku“. Poté, co jsem začala hledat alternativní možnosti,
jsem se dostala až k ajurvédskému léčiteli. Ten mi zpracoval list o vhodných potravinách
a časech pro stravování. Začala jsem se tím řídit a hodně se mi ulevilo. Zklidnila jsem
se. A vztah k jídlu se začal narovnávat. Tak že velké díky patří i léčiteli.
Setkala si se před vypuknutím samotné PPP s problematikou PPP a setkala si se v průběhu
onemocnění nebo před onemocněním s prevencí ohledně PPP?
Tuším, že jsem měla jen hrubou představu. Ve škole jsem se s tím coby tématem výuky
nesetkala. Jinak s touto problematikou jsem se setkala díky již zmíněné kamarádce z dětství,

která se z vleku PPP dostala dřív než já (také dřív začala). A později jsem z vyprávění
kamarádek poznala několik dívek, které prožily totéž.
Rozhovor č. 3
Jaké jsou tvé základní údaje? Jméno, věk, výška, popř. váha, dosažené vzdělání a současné
studium/ zaměstnání?
Je mi 19 let a jmenuji se Denisa. Nyní měřím 160 cm a vážím 45 kg. Základní školu jsem
navštěvovala v místě bydliště, a pak jsem přestoupila na soukromou střední školu, kam jsem
musela dojíždět každý týden. V současné době pracuji jako úřednice a později se chci živit
nutričním poradenstvím, proto se snažím v této oblasti čím dál více vzdělávat a navštěvovat tak
různé kurzy za získáním certifikátu.
Jaké jsou tvé záliby, co ráda děláš ve volném čase?
Věnuji se zdravé výživě a absolvuji různé kurzy za získáním certifikátu. Baví mě zahrádkářství,
proto jsem si vybudovala vlastní malou zahrádku s bylinkami.
Jaké bylo tvoje dětství? Dokážeš popsat tvoji rodinu – rodiče, sourozenci, vztahy mezi Vámi?
Mám o šest let mladší sestru Natálku. Natálka navštěvuje ještě ZŠ. Máme spolu moc hezký
vztah. Naši se často hádají, a tak s Natálkou často odcházíme někam ven. Mamka pracuje jako
zdravotní sestra, proto chodí často dost pozdě domů kvůli směnám. Taťka pracuje jako ředitel
firmy a často pracuje i doma, tzv. „home office“. Firmu převzal po našem dědečkovi a na chodu
firmy mu moc záleží. Celkově spolu netrávíme moc času, neboť oba rodiče dost pracují. Naši
jsou už 25 let manželé. Nemoci a metabolické poruchy v naší rodině nejsou známy. Na dětství
vzpomínám ráda, i když jsme jako rodina spolu netrávili moc času. Ráda jsem jezdila k tetě a
sestřenici na venkov.
Dokážeš zavzpomínat, jaké jsi měla sociální vztahy na ZŠ a SŠ? Jaký byl zhruba tvůj prospěch?
Svěřuju se pouze svojí nejlepší kamarádce ze základní školy Saše, která má pro mě pochopení.
Takto to bylo i na základní škole, měla jsem se všemi neutrální vztah. Zatím nevyhledám ani
partnerský vztah. Možná mě od toho odrazují trochu rodiče. Můj prospěch byl dobrý, většinou
jsem měla jedničky nebo dvojky.
Jak by ses charakterizovala jako typ člověka? Máš ráda přítomnost ostatních lidí?
Jsem spíše introvertní typ. Svoje problémy si ráda řeším sama. Myslím, že kdybych
se někomu svěřila, tak mi to moc nepomůže. Společnost lidí moc nevyhledám, většinou mám
problém s navázáním konverzace.
Co považuješ za hlavní příčinu vzniku mentální anorexie?

Hlavní příčinou byl asi balet. Balet a vše s ním společné mi vlezlo do hlavy natolik, až mě to
úplně pohltilo. Zlom nastal, když jsem měla v hlavě myšlenku, že bych chtěla jednou tančit
profesionálně. Denně jsem jsem tančila a běhala po večeři.
Kdy se objevily a jakou podobu měly počáteční příznaky PPP?
Příznaky mentální anorexie nastaly po přidání běhání po večeři a náročnějších trénincích, které
měly být přípravou na závody. Ráno jsem vypila malou kávu bez mléka a cukru a dvě sklenice
čisté vody bez snídaně, dopoledne jsem snědla dvě jablka a jeden plátek šunky
a oběd jsem většinou nestíhala kvůli dojíždění na trénink. K večeři jsem si vzala bílý nízkotučný
jogurt a šla jsem cca na dvě hodiny běhat. Dodržovala jsem to skoro půl roku
a bylo to už nesnesitelné.
Musela jsi podstoupit léčbu či nějaké jiné zdravotní opatření na vyléčení PPP?
Když jsem si uvědomila, že jsem vyhublá a měla bych něco přibrat, tak jsem začala přidávat
nové potraviny, abych měla alespoň tři porce jídla denně, ale hned jak jsem dojedla, tak jsem
musela jít zvracet. Vážila jsem 39 kilogramů. Když jsem si zjistila, že mi vynechává menstruace
a že mi čím dál více padají vlasy, tak jsem začala hledat pomoc na internetu. Našla jsem odborné
centrum Anabell, a začala jsem si o něm zjišťovat informace. Dokonce jsem si domluvila
návštěvu centra, ale neměla jsem odvahu jsem tam přijít. Říkala jsem
si, že přeci musí existovat cesta, jak si pomoci sama, a že rozhodně nejsem žádný béčko.
Nechtěla jsem si přiznat, že potřebuji odbornou pomoc. Mamka už se nemohla koukat,
jak likviduji své tělo a přivedla mě do nemocnice. Cesta do nemocnice byla hrozná, slibovala
jsem, že se změním, ale jen když budu doma. V nemocnici nám navrhli pobyt na pět týdnů v
ozdravovně v Hradci Králové. Já jsem nebyla zrovna dvakrát pro, ale mamce se tento návrh
líbil, a tak jsme na něj přistoupili. Druhý den mě mamka zavezla do ozdravovny, kde jsem
sdílela svůj pokoj s dvěma holkami. Říkali mi, že se to dá přežít, ale že do nich ošetřovatelky
furt něco cpou. Ze začátku pobytu jsem to tam nesnášela ale pak to začalo být lepší. Měla jsem
jídelníček na míru, denně jsme byli venku a lehce sportovali.
Kdo Ti byl v době onemocnění největší podporou v cestě uzdravení se?
Asi mamka a trenérka, které si všimly, že se semnou něco děje. Mamka začala jednat rychle a
rázně, za což jí sem zpětně velmi vděčná.
Jak se nyní cítíš a myslíš si nebo jsi přesvědčena, že si poruchu příjmu potravy překonala?
Cítím se fajn, ale mám stále obavy, že se u mě ještě někdy v budoucnu může mentální anorexie
a bulimie objevit.
Setkala si se před vypuknutím samotné PPP s problematikou PPP a setkala si se v průběhu
onemocnění nebo před onemocněním s prevencí ohledně PPP?

Nesetkala jsem se nikdy s prevencí doma ani ve škole. Jen jsem si sama zjišťovala základní
informace o PPP.
Rozhovor č. 4
Jaké jsou tvé základní údaje? Jméno, věk, výška, popř. váha, dosažené vzdělání a současné
studium/ zaměstnání?
Je mi 22 let a jmenuji se Sabina. Nyní vážím 70 kg a měřím 162 cm. Základní školu
a gymnázium jsem vystudovala ve městě vzdáleném cca 10 km od mého bydliště, tudíž jsem
byla denně doma. Nyní studuji na Pedf – UK, kde se věnuji oboru Biologie. Přivydělávám si
při ZŠ jako asistentka pedagoga na jedné základní škole v Modřanech.
Jaké jsou tvé záliby, co ráda děláš ve volném čase?
Přivydělávám si při ZŠ jako asistentka pedagoga na jedné základní škole v Modřanech. Miluju
děti a mým vysněným povoláním byla vždy učitelka. Mám ráda sport a zvířata.
Jaké bylo tvoje dětství? Dokážeš popsat tvoji rodinu – rodiče, sourozenci, vztahy
mezi Vámi?
Jsem prvorozené dítě. Mám o dva a půl roku mladšího bratra Patrika. Vystudoval střední
zemědělskou školu zakončenou maturitou a nyní už pracuje. Máme spolu velmi pěkný vztah.
Je to moje „vrba“. Mamka je švadlena a pracuje v místě bydliště a taťka je elektrotechnik
v jedné české firmě. Rodiče jsou již přes dvacet let svoji a mají pěkné manželství. Máme
v rodině moc hezké vztahy. Pravidelně se navštěvujeme a trávíme spolu rádi volný čas.
Prarodiče trpí diabetes prvního typy a hypofunkcí štítné žlázy. Jiné nemoci a metabolické
poruchy nejsou známy. Dětství jsem měla krásné a moc ráda na něj vzpomínám. Trávila jsem
každé letní prázdniny u prarodičů. Bylo to mé nejkrásnější období v životě.
Dokážeš zavzpomínat, jaké jsi měla sociální vztahy na ZŠ a SŠ? Jaký byl zhruba tvůj prospěch?
S bývalými spolužáky ze ZŠ se vídám celkem pravidelně, a co se týče gymplu, tak tam nebyl
zdaleka tak skvělý kolektiv jako na základce, možná je to i proto, že jsem právě na gymplu
prožívala svoje nejtěžší období vůbec. Tam jsem totiž byla dost uzavřená a nešťastná. Můj
prospěch byl uspokojivý. Většinou jsem měla vysvědčení s vyznamenáním.
Jak by ses charakterizovala jako typ člověka? Máš ráda přítomnost ostatních lidí?
Jsem extrovert. Miluju poznávat nové lidi a nové kultury. Jsem už od mala ráda středem
pozornosti. Ráda se směju a jsem často vyhlášena ve společnosti jako komik
Co považuješ za hlavní příčinu vzniku mentální anorexie?
Na konci deváté třídy se mému taťkovi stal vážný pracovní úraz, při němž přišel o oko. Byla to
velká tragédie a ohromné zavinění a totální selhání lékařů. Tento fakt považuji za hlavní příčinu
vzniku mentální anorexie. Přispěla k tomu i soutěž ve zdejším městě, kde jsem vyhrála druhé

místo. Tehdy jsem si ale říkala, že na první místo to nestačilo. A tak jsem
se rozhodla, že už nebudu dělat aerobik jen rekreačně ale začnu se věnovat aerobiku závodně.
Kdy se objevily a jakou podobu měly počáteční příznaky PPP?
Pamatuji si ten zlom, když jsem se vrátila z podzimního soustředění a chtěla zhubnout a být
nejlepší v aerobiku. Začala jsem radikálně měnit svůj jídelníček. Nejdříve jsem jedla jen
zeleninu, suchary a občas šunku nebo sýr ale uvědomila jsem si, že tohle mi tolik nezaplní
žaludek, a proto jsem paradoxně přešla na tmavé pečivo s plátkovým sýrem a zeleninou. Věděla
jsem, že po tom nepřibírám, a přesto nemám tolik hlad, a to mi vyhovovalo. Přísahám, že jsem
si za celé dva roky nedala do pusy ani drobeček něčeho jiného. Byla jsem si jistá, že když
přidám jedinou potravinu navíc, mohla bych ztloustnout, a to jsem si tehdy nemohla dovolit.
Přesto jsem ráda připravovala a chystala jídla ostatním, i když jsem sama nikdy ani neochutnala.
Měli jsme většinou pětkrát v týdnu tréninky a o víkendech většinou závody, a i když už tohle
tempo bylo náročné, tak jsem cvičila ještě hodiny doma. Vstávala jsem kolem půl páté, abych
si stihla do sedmi hodiny zaběhnout až 20 km. Po tréninku jsem ještě cvičila doma. Většinou
když už všichni spali, tak jsem posilovala do vyčerpání. Něco v hlavě mi říkalo, že dokud
neudělám 1 000 sedů-lehů, tak se stane něco zlého. Při čekání na autobus jsem nestála v klidu
ani minutu, musela jsem pořád chodit a hýbat se nebo jsem dřepovala u čištění zubů. Něco mi
také říkalo, že musím klepat nohami, když jím. S těmito hlasy jsem se setkávala denně. Děsilo
mě to.
Musela jsi podstoupit léčbu či nějaké jiné zdravotní opatření na vyléčení PPP?
Nikdy nezapomenu na ten den, kdy jsem nemohla ani vstát z postele, jak moc jsem byla slabá.
Tehdy jsem při váze 40 kg na 162 cm onemocněla chřipkou. Byla jsem malátná
a maminka mě musela vzít do náručí, protože jsem nebyla schopná téměř kroku a odvezla
k mé praktické lékařce, ta se už ve dveřích zhrozila, jak vypadám. Po zvážení mě okamžitě
chtěla poslat do anorektické léčebny, což jsme odmítli a navrhli ji prozatímní řešení
a to, že se u ní budu pravidelně vážit v ordinace. První návštěva spočívala v tom, že jsem
si musela sundat i náušnice a zcela nahá se postavit na váhu. Měla jsem motivaci přibrat, neboť
jsem nechtěla do léčebny, proto se mi tehdy povedlo přibrat dvě kila za týden. Bohužel mi to
má bývalá praktické lékařka nevěřila a tvrdila mi, že jsem určitě musela vypít
před vstupem
do ordinace tři litry vody. Po této zkušenosti jsme ukončili spolupráci s praktickou lékařkou a
rozhodla jsem se mentální anorexii porazit sama. Žádnou léčbu jsem tedy nemusela podstoupit.
Kdo Ti byl v době onemocnění největší podporou v cestě uzdravení se?

Největší podporou pro mě byla rodina, která mi věřila, že to zvládnu i bez odborné pomoci. A
během přibírání jsem si našla i nového přítele, který mě tehdy přivedl na jiné myšlenky
a byl mi velkou oporou.
Jak se nyní cítíš a myslíš si nebo jsi přesvědčena, že si poruchu příjmu potravy překonala?
Nyní bojuju s hypofunkcí štítné žlázy, takže jsem bohužel přibrala 20 kilogramů, které se mi
ale daří shazovat. Jsem přesvědčena, že jsem mentální anorexii nadobro porazila a nyní
se cítím velmi dobře.
Setkala si se před vypuknutím samotné PPP s problematikou PPP a setkala si se v průběhu
onemocnění nebo před onemocněním s prevencí ohledně PPP?
Nikdy by mě nenapadlo, že zrovna já se budu potýkat s tak zákeřnou nemocí, neboť jsem
do té doby byla velmi šťastná a bezstarostná. Nikdy jsem o žádné prevenci jak ze strany rodičů,
tak učitelů neslyšela ani slovo.
Rozhovor č. 5
Jaké jsou tvé základní údaje? Jméno, věk, výška, popř. váha, dosažené vzdělání a současné
studium/ zaměstnání?
Je mi 20 let a jmenuji se Tereza. Nyní vážím 50 kg při výšce 165 cm. Studovala jsem základní
školu v místě bydliště a poté jsem přestoupila na střední hotelovou školu do jiného města.
Musela jsem být tedy přes týden na internátu. V současnosti pracuji jako recepční
v nejmenovaném hotelu.
Jaké jsou tvé záliby, co ráda děláš ve volném čase?
Mám ráda cestování, poznávání nových kultur a jídla.
Jaké bylo tvoje dětství? Dokážeš popsat tvoji rodinu – rodiče, sourozenci, vztahy
mezi Vámi?
Jsem druhorozené dítě a mám o pět let staršího bratra Martina a o jeden rok mladší sestru Dianu.
Se sestrou mám lepší vztah než s bratrem. Martin se živí jako řidič kamionu. Dianka studuje
střední zdravotnickou školu a po prázdninách se chystá na Vysokou zdravotnickou školu v
Praze. Mamka pracuje v cestovní kanceláře a svojí práci má moc ráda a taťka je vedoucí malého
strojírenského podniku. Naši jsou nadále svoji. Metabolické poruchy a jiné nemoci nejsou v
naší rodině diagnostikovány, jen babička z mamky strany trpí osteoporózou. Na dětství
nevzpomínám dvakrát nejlépe, neboť jsem byla pod neustálým tlakem mamky, abych byla v
atletice nejlepší a vykompenzovala ji tak její neúspěch z mládí.
Dokážeš zavzpomínat, jaké jsi měla sociální vztahy na ZŠ a SŠ? Jaký byl zhruba tvůj prospěch?
Na základní škole jsem nebyla zrovna dvakrát oblíbená, trávila jsem čas hlavně s mojí nejlepší
kamarádkou Bětkou. Na hotelové škole jsem měla lepší kolektiv. S bývalými spolužáky z

hotelové školy jsem stále v kontaktu a ze základní školy jsem v kontaktu pouze s Bětkou. Můj
prospěch byl dobrý. Vždy jsem s ním byla spokojená já i rodiče. Většinou jsem měla na ZŠ
vysvědčení s vyznamenáním. Mám ráda festivaly a celkově hudbu. Mám v plánu se naučit hrát
na některý hudební nástroj. Vyhledám inspirativní lidi, kteří mi něco předají a já zas jim.
Jak by ses charakterizovala jako typ člověka? Máš ráda přítomnost ostatních lidí?
Jsem flegmatik. Razím heslo, že to všechno nějak dopadne a co se má stát se stejně chtě nechtě
stane. Ráda poznávám nové lidi a inspiruji se od nich.
Co považuješ za hlavní příčinu vzniku mentální anorexie?
Za hlavní příčinu považuji ambicióznost mojí mamky, která ze mě toužila mít světovou
atletickou závodnici. Sama kdysi závodila v atletice, ale nikdy nedosáhla medailové pozice.
Netvrdím, že mi atletika nešla, ale díky mamce jsem skončila, neboť její přehnané nároky
a cílevědomost se nedaly vydržet dlouho. A jako další příčinu vzniku PPP považuji
i přestěhování se na internát, kde jsem většinu času trávila sama.
Kdy se objevily a jakou podobu měly počáteční příznaky PPP?
Když jsem hledala výplň zbytku dne, tak jsem se začala zajímat o zdrav životní styl a fitness.
Pamatuji si, jak jsem listovala časopisy a obdivovala slečny, co soutěžily v kategorii Bikiny –
Fitness. Chtěla jsem být jednou z nich, a tak jsem si vyhledala trenéra, který mi sestavit
stravovací a tréninkový plán. Později jsem trenérovi oznámila, že to zvládnu sama. Se svým
režimem a cvičením jsem se dostala na 45 kg při výšce 165 cm. Měla jsem téměř pořád špatnou
náladu, což u mě zaznamenávala především sestra. Společné obědy a večeře
se pro mě tehdy stávaly noční můrou. Jedla jsem buď u sebe v dětském pokoji a jídlo jsem
dávala většinou našemu psovi Maxovi. Když jsem musela jíst u stolu se všemi, tak jsem
předstírala, že koušu jídlu a polykám ho, ale když se rodiče a nikdo u stolu nedíval přímo
na mě, tak jsem soustu vyplivla do papírového kapesníčku a později ho vyhodila do koše. Jedla
jsem pouze Cottage sýr se zelenou zeleninou. Ráda jsem připravovala jídla pro ostatní.
Musela jsi podstoupit léčbu či nějaké jiné zdravotní opatření na vyléčení PPP?
V průběhu mentální anorexie jsem se ale začala míň a míň hlásit o hodinách a byla jsem stále
unavená, toho si všimla moje třídní učitelka. Později si mě pozvala do kabinetu, kde mi nabídla
odbornou pomoc. Naštěstí jsem už v tuto dobu věděla sama, že se sebou musím začít něco dělat.
S pomocí jsem tedy souhlasila a oznámila to ten den rodičům, kteří nebyli
pro ani proti. Řekli mi, že když mi to pomůže, tak proč ne. Začala jsem docházet
na pravidelné prohlídky, kde mi sestavili jídelníček s doporučenou fyzickou aktivitou. Tyto
kontrolní prohlídky u učitelky známé odbornice na PPP mi velmi pomohly, a proto jsem
se rozhodla ještě zkusit skupinové terapie. Věděla jsem, že nejsem zdaleka jediná, kdo touto

nemocí trpí. Na skupinovou terapii jsem docházela po dobu šesti měsíců a velmi mi to pomohlo.
Dokonce jsem si tam našla i nové přátele, se kterými se vídám dodnes.
Kdo Ti byl v době onemocnění největší podporou v cestě uzdravení se?
Velkou oporou mi byla moje sestra Dianka, která si jako první všimla, že semnou není něco v
pořádku, a že to, jak jsem se chovala, nebylo bezdůvodné. Rodiče moji vyhublost přisuzovaly
k přestěhování se na intr a že nemám domácí stravu, ale to nebyla tak úplně pravda. A klíčem
k uzdravení se považuji mojí skvělou třídní učitelku.
Jak se nyní cítíš a myslíš si nebo jsi přesvědčena, že si poruchu příjmu potravy překonala?
Cítím se skvěle, protože jsem začala cestovat se svým přítelem. Na loňské Vánoce jsme byli v
New Yorku a o velkých letních prázdninách se chystáme do Vietnamu. Cestování mě nabíjí a
zároveň uklidňuje. K jídlu a ke sportu jsem si našla zdravý vztah a jsem přesvědčená,
že jsem mentální anorexii překonala.
Setkala si se před vypuknutím samotné PPP s problematikou PPP a setkala si se v průběhu
onemocnění nebo před onemocněním s prevencí ohledně PPP?
Setkala jsem se s prevencí na téma PPP v sedmé třídě na ZŠ. A po mojí zkušenosti s mentální
anorexií se moje třídní učitelka na střední škole rozhodla uspořádat prevenci na téma poruchy
příjmu potravy kolem nás pro celou školu. Jinak nikdo z mého okolí žádnou PPP netrpěl, nebo
o tom alespoň nevím.

