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prozkoumat souvislosti mentální 
anorexie a rodinných vztahů

 citová vazba 
 rodičovské chování

srovnání skupiny osob s mentální anorexií s kontrolní skupinou 
osob bez poruch příjmu potravy

CÍL PRÁCE



ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Mentální anorexie

 touha po hubenosti
 úmyslné snižování váhy
 zkreslené vnímání postavy
 multifaktoriální příčiny

Rizikové faktory:

• sociálně-kulturní (ideál štíhlosti, média, rizikové profese)
• individuální (pohlaví, perfekcionismus, nízké sebevědomí) 
• rodinné (Minuchin, trauma, komunikační aj. problémy)



Rodinný kontext

období adolescence 
separačně-individuační problémy.
rodinná terapie

citová vazba

= vazebné pouto utvářené v raném dětství přetrvávající do 
dospělosti a ovlivňující vztahy k blízkým lidem po celý život

 jistá: dítě se cítí dobře v blízkých vztazích a důvěřuje v bezpečí 
světa - protektivní faktor různých psychických onemocnění

 nejistá: 2 strategie (úzkostnost, vyhýbavost) – psychopatologie
 ambivalentní: úzkost, závislost, obavy ze separace
 vyhýbavá: vyhýbání intimitě, blízkosti, vztahů, emocím)
 dezorganizovaná: bázlivě vyhýbavá, ambivalentní, chaotická) 



VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

anamnestické 
údaje

ECR

s-E.M.B.U.

 srovnání skupiny osob s MA (n=57) a 
kontrolní skupiny (n=61)

 příležitostný výběr
 internetové dotazníkové šetření

 Hypotézy: 
u osob s MA
 vyšší míra úzkostnosti i vyhýbavosti 
 vyšší míra rodičovské hyperprotektivity

a odmítání a nižší míra emoční vřelosti 

 Testová baterie:



Škála ECR
Jak prožívám blízké vztahy

Brennan, Clark, Shaver

ÚZKOSTNOST

VYHÝBAVOST

Zjišťuje styl 
citového 
připoutání 
v dospělosti

Pilotní studie 
v ČR: Lečbych a 
Pospišilíková (2012)



Škála s-E. M. B. U.
Moje vzpomínky, jak mě vychovávali

Arrindell et al.

Hyperpro-

tektivita

emoční 

vřelost

odmítání

Vnímané 

rodičovské 

chování

Dotazník 
standardizován na 
slovenskou populaci 
doc. Jozefem Haštem

Hodnotí 
zapamatované 
rodičovské chování



VÝSLEDKY

U skupiny osob s mentální anorexií byla oproti kontrolní skupině:
dimenze vztahové vazby:

signifikantně vyšší vyhýbavost u skupiny osob s MA (p ˂ 0,001)
vnímané rodičovské chování:

signifikantně nižší emoční vřelost (p ˂ 0,01) 
signifikantně vyšší úroveň odmítání (p ˂ 0,05)

matky vs. otcové

matky sgn. vyšší moční vřelost (p ˂ 0,01)
sgn. vyšší hyperprotektivita (p ˂ 0,01)

Korelace

sgn. korelace (α = 0,05)
 vyhýbavost a hyperprotektivita (r = 0,327)
 vyhýbavost a emoční vřelost (r = − 0,376) 



Styl citové vazby

VS (n=57)
3 jistý
12 ambivalentní
9 vyhýbavý 
33 dezorganizovaný styl

KS (n=61)
10 jistý
27 ambivalentní styl
4 vyhýbavý styl
20 dezorganizovaný

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ:

Osoby s mentální anorexií 
oproti kontrolní skupině mohou vnímat ve svých rodinných vztazích 
nedostatek emoční vřelosti a vyšší odmítání ze strany rodičů. 
Zároveň mohou mít zvýšenou dimenzi vyhýbavosti ve vztahových 
vazbách.



ZÁVĚREM

 vyšší emoční vřelost a nižší odmítání od rodičů
 protektivní faktor vzniku psychických poruch
 vhodný terapeutický cíl

 Ústřední téma: problematické emoce v rodině 
 zaměřit se v terapie MA na práci s emocemi v rodině

 Co dál?
 větší vzorek
 doplnění o rozhovory
 orální závilost (ROR)
 standardizace dotazníků ECR 

i s-E.M.B.U. na českou populaci



Vaše dotazy či náměty 

k diskuzi?


