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Úvod 

 

Tuhle ročníkovou práci jsem si vybrala, protože jsem měla jednou dobu určité 

období, kdy jsem nejedla, a nešlo mně jíst, i přestože jsem se snažila. Pořád jsem se 

cítila najezená. Pomohli mi z toho rodiče, když mi to jídlo nutili. Tohle téma mě 

strašně zaujalo, protože mě zajímá, jak se lidé s poruchou příjmu potravy cítí a jaké 

následky mají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika 

 

Jedná se o psychické onemocnění. To znamená, že chování spojené s anorexií či 

bulimií od určitého stádia nemocný člověk není schopen ovládat a tedy se i sám bez 

pomoci druhých nemoci zbavit. Nemoc bývá doprovázena ztrátou zájmu o kontakt s 

blízkými, nesoustředěností a náladovostí. Člověk používá jídlo k řešení 

emocionálních problémů.  
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Věková hranice 

 

Poruchami příjmu potravy může trpět opravdu každý ženy i muži, bohatí i chudí. 

Dokonce i věkové hranice začátku onemocnění jsou velice rozmanité. Poruchou 

příjmu potravy nejčastěji trpí dívky v období puberty, ale vyskytují se i případy, kdy 

onemocní i lidé ve 40-ti letech. 

 

Rizika 

 

Nemocní jsou na tom obvykle velice špatně i po fyzické stránce.  

 

Psychické problémy: 

 deprese, výčitky, podrážděnost, nesoustředěnost, závratě, nízký tlak, strach z 

tloustnutí, uzavření se do sebe, ztráta zájmu o okolí, únava a selhání srdce. 

 

Fyzické problémy: 

 problémy žaludku a střev, řídnutí kostí, zvýšená kazivost zubů, ztráta menstruace a 

pozdější problémy s plodností, snadný vznik modřin, suchá praskající kůže, poruchy 

paměti a dehydratace. 

Poruchy příjmu potravy jsou zdraví velmi nebezpečné, nejsou-li léčeny, mohou 

nakonec způsobit smrt. 
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Typy nemocí  

 

Mentální anorexie 

Mentální anorexie vzniká nejčastěji ve věku mezi 14 -18 lety, ale může se objevit 

dříve i později. Často začíná jako reakce na nějakou novou životní situaci či událost, 

se kterou se jedinec nedokáže vypořádat např. přechod na střední či vysokou školu, 

rozvod rodičů nebo úmrtí v rodině. 

 

 Zdravotní následky anorexie 

Většina anorektiček popírá jakékoli problémy, přestože anorexie je těžká porucha, 

která může způsobit vážné zdravotní problémy a dokonce i smrt. Postižené trpí 

závratěmi, omdlévají z podvýživy, ale tvrdí, že nemají hlad, že je jim dobře a problém 

mají jedině s tím, že jsou příliš tlusté. 

 

Jak rozpoznat anorexii  

Součástí anorexie je tajemnost a stranění se ostatních. Anorektičky se pomocí 

rutinního režimu složeného z diet, cvičení a pročišťování snaží vyrovnat s pocity, 

kterým se bojí čelit přímo.  
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Fyzické příznaky anorexie 

 

 Závratě 

 Podrážděnost 

 Nespavost 

 Snížená citlivost v rukou a nohou 

 Deprese - pocity beznaděje a zoufalství 

  Infekce, které se nehojí 

 Podlitiny 

 Nízký tlak 

 Selhání srdce 
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Mentální bulimie 

Nemoc postihuje především dívky a ženy ve věku dospívání. Ženy postižené bulimií 

většinou vnímají svůj problém jako osobní selhání, nikoliv jako nemoc, která se má a 

dá léčit. Po záchvatu se samy za sebe stydí, že se nedokázaly ovládnout. Jsou 

znechucené, nenávidí samy sebe, mají pocit viny a strach, že se jejich chování 

neutají. Dokud se přejídají, nemyslí na nic jiného než na jídlo. Pociťují dočasný pocit 

klidu a úlevy od úzkosti, která záchvatu předcházela. 

 

 

Vyznačuje se: 

 Neustálé zabývání se jídlem, neodolatelná touha po jídle a přejídání. 

 Používají projímadla, drží drastické diety, přehnaně cvičí  

 Bulimie bývá často pokračováním anorexie 

 Projevuje se hlavně záchvaty přejídání a zvracení, to může vést k trvalým 

zdravotním problémům 

 Myšlenky na jídlo, přejídání a zvracení se mohou stát jedinou náplní jejich 

života 

 Navenek může vypadat vše v pořádku 

 Během záchvatu jsou používána sladká a hodně kalorická jídla    

 

Zdravotní následky bulimie 

 

 Únava 

 Bolest v krku 

 zvředovatělý jícen – v závažných případech může dojít k protržení jícnu a k 

následné smrti 

 kazivost zubů – způsobuje kyselina ve zvratcích 

 poruchy srdeční činnosti 

 záněty slinných žláz 

 suchá pleť  

 kožní vyrážka 

 dehydratace 

 zácpa - souvisí s nedostatkem tekutin 
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Skutečný příběh 

Jana 

26 let, zdravotní sestra, výška 165 cm, váha 36 kg 

Rozešla jsem se tehdy se svou první láskou a měla jsem pocit, že je kolem mě 

prázdno. Přečetla jsem si návod jak zhubnout. Bylo mi 17, přestala jsem se stýkat i 

s partou, kam jsme dřív oba patřili. Našla jsem si tehdy novou životní náplň: hubnutí. 

Vážila jsem 48 kg, kamarádky mi záviděly, chtěla jsem , aby kamarádky záviděly 

ještě víc. V žádném případě jsem se nebála anorexie ani bulimie. Byla jsem 

přesvědčená, že mám vše pevně v rukou. Bydlela jsem na internátě a domů jezdila 

jen na víkend, takže mi do jídla nikdo nemluvil. Skoro rok jsem na dietách vydržela, a 

pak už jsem se nedokázala normálně najíst. Když mě doma třeba zlákalo vánoční 

cukroví, měla jsem hrůzu, že se spravím. Tehdy mě napadlo, že možná by bylo 

řešením všechno vyzvracet. Pak mě došlo, že se mi daří zvracet pokaždé, když si 

umanu. To mě uklidňovalo. Pořád jsem vážila kolem 45 kilo. Byla jsem spokojená, 

když váha šla dolů, přestože jsem věděla, že není něco v pořádku. Čtyři roky jsem 

víc zvracela, než jedla. Moje teta se o měl začala bát, snažila se mi pomoct. 

Několikrát jsem chodila na terapii, nepomáhalo mi to, takže došlo na hospitalizaci. Po 

návratu z nemocnice jsem skoro rok vydržela jíst normálně, ale znovu se všechno 

vrátilo, všechno se to opakuje stále dodnes. Uzavírám se do sebe, netoužím ani po 

kamarádkách ani po partnerovi. Sama jsem se rozešla s klukem, který mi chtěl 

pomoci. Až můj pokus o sebevraždu byl tím rozhodujícím okamžikem, kdy si i naši 

uvědomili, že je něco špatně. Snažím se bojovat ze všech sil, ale asni marně. 

Vzhledem k mým vážným zdravotním problémům, které pramení z podvýživy, si moc 

do budoucnosti nevěřím… 
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Záchvatovité přejídání 

Nemoc postihuje muže i ženy a může se rozvinout od dospívání v podstatě v 

jakémkoliv věku. Častou příčinou bývá nevyvážené stravování. Častým důsledkem 

pak bývá přibírání na váze, deprese, nespokojenost se sebou.  

 

Vyznačuje se:  

 Nevyvážené stravování - značné omezování se v jídle i hladovění  

 Po záchvatu konzumace potravy přichází fyzicky nepříjemné pocity z 

přejedení, obvykle ale nedochází ke zvracení. 

 S nárůstem hmotnosti roste i nespokojenost se sebou a snaha se 

nejrůznějším způsobem omezovat v jídle. 

 Porucha se častěji rozvíjí jako reakce na stres, citové strádání či depresivní 

nálady 

 

Zdravotní následky záchvatovitého přejídání 

 Problémy se srdcem, s krevním oběhem a s tlakem 

 Náchylnost k infarktu a mozkové mrtvici 

 Problémy s pohyblivostí 

 Přejídání směřuje ke vzniku obezity 
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Noční přejídání 

 

Lidé trpící tímto syndromem během dopoledne a počátkem odpoledne chuť k jídlu 

nemají. Jak se den blíží k večeru stále častěji sahají po něčem menším k snědku. V 

noci se probouzejí hlady a jdou jíst. Noční přepadání ledničky pak často bývá 

příčinou toho, že nemocný může trpět nadváhou 
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Obezita 

 

Nadměrné ukládání tuku v těle. Je to nepoměr mezi příjmem a výdejem energie. 

Obezita se rozděluje na 3 stupně. 

 

Jak zjistíme rozložení tuku v těle 

Pomocí výpočtu BMI (body mass index). Vezmeme si svoji tělesnou hmotnost (v kg) 

a vydělíme ji druhou mocninou tělesné výšky (v metrech) 

 

 Podváha: menší než 18,5 

 Norma do 25 

 Nadváha: 25 – 29,9 

 Obezita 1. stupně: 30 – 34,9 

  Obezita 2. stupně: 35 – 39,9 

 Obezita 3. stupně: nad 40 

 

Hodnoty nad 40 je závažné onemocnění. Osoby, které mají tento stupeň nadváhy, 

umírají předčasně. Při těžké obezitě už je například nebezpečné podstoupit i 

lékařskou operaci a i drobné nemoci mohou mít tak horší průběh. 

 

Rizika 

 Vysoký krevní tlak 

 Srdeční a cévní choroby 

 Infarkt 

 Problémy s dýcháním 

 Zažívací potíže 

 Nádory 

 Cukrovka   
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Léčba obezity 

Základem léčby, se kterou je třeba začít u každého obézního člověka, je redukční 

dieta, zvýšení pohybové aktivity a úprava jídelních a pohybových zvyklostí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Poruchy příjmu potravy mě velmi zaujaly. Uvědomila jsem si toho mnoho, třeba to, že 

do téhle poruchy může spadnout úplně každý člověk, takže příznaky jakékoliv 

poruchy je lepší nepodceňovat. Chtěla bych velmi poděkovat mojí konzultantce     

Mgr. Janě Janákové za její pomoc. 

 

Resumé: 

For my coursework, I chose Eating disorders.I started thinking about eating 

disorders,  because I had problems eating and i wanted to learn more about the 

disturbances. I have read much books of eating disorders . I liked this topic, because 

is very interecting and very dangerouse fot all people. 
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