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CHARAKTERISTIKA ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
Hlavný cieľ: rozvíjať sebavedomie a budovať zdravý sebaobraz v oblasti fyzického vzhľadu 
a tým preventívne pôsobiť proti vzniku a rozvoju porúch príjmu potravy 
 
Čiastkové ciele:  

 vedieť kriticky zhodnotiť obraz tela prezentovaný v reklame a médiách  

 uvedomiť si, ako mediálne posolstvá ovplyvňujú sebavedomie a obraz tela 

 nadobudnúť vyššiu citlivosť k vnímaniu svojho tela a vzhľadu 

 vedieť vysvetliť rozdiely medzi jednotlivými štýlmi stravovania 

 vedieť kriticky zhodnotiť rôzne diéty a alternatívne formy stravovania 

 rozvíjať pozitívne sebahodnotenie a obraz tela 
 
Priblíženie obsahového zamerania: Obraz tela je odrazom vnímania vlastného fyzického ja 
a všetkých myšlienok a citov, ktoré sa k vlastnému fyzickému vzhľadu viažu. Obraz tela (alebo 
body imidž) obvykle nie je objektívnym odrazom reality. Má svoju afektívnu rovinu (čo cítime 
k svojmu telu), kognitívnu rovinu (ako o svojom tele uvažujeme) a konatívnu, behaviorálnu 
rovinu (teda to, ako sa správame v súvislosti s vnímaním svojho tela).  
Utváranie obrazu tela ovplyvňujú viaceré činitele: vek, pohlavie, osobnostné charakteristiky, 
vplyvy okolia, médiá, objektívne vzhľadové odlišnosti a pod. Jednotlivci so zdravým obrazom 
tela zvyčajne akceptujú vlastné telo a sú tolerantní aj k výzorovej rôznorodosti ostatných, cítia 
sa vo svojom tele dobre a zvyčajne ľahko nepodliehajú rôznym módnym trendom 
a mediálnym obrazom „ideálneho“ vzhľadu. Ľudia s nezdravým obrazom tela sa často 
zaoberajú svojím vzhľadom, rozmýšľajú nad tým, ako ich vidia ostatní, sú so svojím telom 
nespokojní a majú tendenciu porovnávať sa s mediálne prezentovanými vzormi. 
Negatívny obraz tela sa obvykle premieta do všetkých troch vyššie uvedených rovín.  
V niektorých prípadoch sa maladaptívnou stratégiou vyrovnávania s negatívnym obrazom 
vlastného tela stáva sebadeštruktívne správanie (sebapoškodzovanie, suicidálne sklony), 
poruchy osobnosti (depresie) alebo poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia). V menej 
extrémnej podobe sa premieta do zníženého celkového sebavedomia a sebahodnotenia, 
ktoré sa môžu prejaviť napríklad neistotou v nadväzovaní vzťahov, vyhýbaním sa určitým 
situáciám a aktivitám, kedy môže byť pozornosť okolia zameraná na vzhľad, postavu 
jednotlivca a pod.1 
 
Upozornenie: Problematika sebahodnotenia, vzťahu k vlastnému telu a prevencie porúch 
príjmu potravy je veľmi citlivá a chúlostivá téma. Preventívne aktivity a programy by mali byť 
zamerané predovšetkým na pozitívne modelovanie, na budovanie zdravého sebaobrazu 
a kritické hodnotenie mediálnych posolstiev. Odborníci a odborníčky varujú pred  používaním 
negatívnych príkladov a prípadov (napr. obrázky a príbehy pacientiek s pokročilou anorexiou). 
Tieto príklady obvykle nemajú očakávaný preventívnych efekt, navyše hrozí zvýšené riziko 
identifikácie s postavami týchto prípadov a dochádza k negatívnemu modelovaniu2. Z tohto 
dôvodu je celý zážitkový blok koncipovaný s cieľom rozvíjať citlivosť k rozmanitosti, vnímať 
pozitívne charakteristiky vlastného tela a kriticky hodnotiť rôzne mediálne obrazy. 

                                                           
1 Spracované podľa Promote Healthy Body Image. Tool Kit 2012. 
http://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20and%20Mental%20Health%20Promotion/Body%20Image%20Tool%20Kit
%202012.pdf [10. 1. 2017] 
2 Yager, Z.: What not to do when teaching about eating disorders. Journal of the HElA Vol. 14, No. 1, 2007. 

http://www.ucenienasbavi.sk/
http://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20and%20Mental%20Health%20Promotion/Body%20Image%20Tool%20Kit%202012.pdf
http://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20and%20Mental%20Health%20Promotion/Body%20Image%20Tool%20Kit%202012.pdf
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Cieľová skupina: vyššie sekundárne vzdelávanie (vek 12+), optimálna veľkosť skupiny je 20 až 
25 študentov a študentiek 
 
Požiadavky na osobu, ktorá vedie zážitkový blok: S ohľadom na citlivosť témy je nevyhnutné, 
aby blok viedla osoba so psychologickým vzdelaním, ktorá má dostatočné skúsenosti v práci 
so skupinou a dodržiavaním etických princípov vo výučbe predmetov osobnostného 
a sociálneho rozvoja. 
  
Medzipredmetové vzťahy: psychológia (psychológia osobnosti: identita, sebavedomie, 
poruchy osobnosti), sociálno-psychologický tréning (sebapoznávanie, sebavedomie  
a sebaobraz), etická výchova, výchova k umeniu, dejepis 
 
Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 
Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia 
 
Dĺžka trvania a časový harmonogram: 135 minút  (3 x 45 minút)  
 
Metódy: dialogické metódy, metódy samostatnej a skupinovej práce, metódy rozvoja 
kritického myslenia 
 
Pomôcky, ktoré si pripraví učiteľ/učiteľka:  
počítač s pripojením na Internet a dataprojektor 
 
Usporiadanie miestnosti: tradične usporiadaná trieda s možnosťou pracovať v skupinách 
 
Poznámky: 
Publikácie pre učiteľa/učiteľku k problematike porúch príjmu potravy: 
Michal Novák: Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy, 2010. 
Corinna Jacobi, Andreas Thiel, Paul Thomas: Poruchy príjmu potravy, 2006. 
Hana Papežová: Spektrum poruch příjmu potravy, 2010. 
Claude-Pierre Peggy: Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy, 1998. 
 
 
ZOZNAM TECHNÍK: 

 Normálne je, cítiť sa dobre (trvanie: 20 - 30 minút, 3 strany pracovných listov) 

 Krása naprieč storočiami (trvanie: 20 – 30 minút, resp. 45 pri rozšírenej verzii, 8 strán 
pracovných listov) 

 Ako sme so sebou spokojní (trvanie: 30 - 45 minút, 5 strán pracovných listov) 

 Daj si LIKE (trvanie: 15 minút, 1 strana pracovných listov) 

 Držíš? Držím! (trvanie: 45 minút, 6 strán pracovných listov) 
 

Časové trvanie jednotlivých aktivít je orientačné a je možné ho skrátiť či predĺžiť v rámci 
modifikácie aktivity, aj prispôsobiť  rôznym cieľovým skupinám z pohľadu ich zloženia, 

počtu, veku a pod. 

Celý dokument má rozsah 33 strán. 
 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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Ďalšie informácie k zážitkovému bloku: 

 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné použitie  

a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv. 

 

 Pôvodná podoba zážitkového bloku bola publikovaná ako: Sokolová, L. (2017). Ja a moje telo. In: 

Lemešová, M. (zost.): Psychológia zážitkom. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2017. [25 s.] ISBN 978-80-223-4258-2. 

 

 Autorkou fotografie na titulnom liste tohto zážitkového bloku je Sadrachille, ktorá ju zverejnila  

v rámci databázy Unsplash. Ak nie je uvedené inak, fotografie použité v rámci tohto bloku 

pochádzajú z tejto databázy voľne dostupných fotografií.  

 

 Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk, sú navzájom 

odlíšené úvodnou fotografiou a farbou (v nadpisoch, pracovných listoch a orámovaniach). Slúži pre 

ľahšiu orientáciu medzi viacerými blokmi a má uľahčiť vyhľadávanie vo vytlačenom dokumente.  

 

 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi metodickým postupom a jednotlivými pracovnými 

listami. Po kliknutí na názov pracovného listu v metodickom postupe aktivity sa ihneď zobrazí 

požadovaný pracovný list. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ucenienasbavi.sk/
http://www.ucenienasbavi.sk/
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UKÁŽKA ZO ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
DRŽÍŠ? DRŽÍM! 
Cieľ: vedieť vysvetliť rozdiely medzi jednotlivými štýlmi stravovania, vedieť kriticky zhodnotiť 
jednotlivé diéty a alternatívne formy stravovania 
Trvanie: 45 minút 
Veľkosť skupiny: bez obmedzenia 
Pomôcky:  
Vedomostné otázky Držíš? Držím! o diétach pre každého študenta/študentku 
Pracovný list Bláznivé diéty pre každú dvojicu alebo menšiu skupinku 
 
Postup:  
Aktivitu môžeme začať otázkou, či študenti a študentky vedia, kto bol Tantalos a čo sú 
Tantalove muky: 
Tantalos bol podľa gréckej povesti kráľ a syn boha Dia. Ako boží syn mohol jedávať s bohmi pri 
jednom stole na hore Olymp. Po čase však Tantalos spyšnel a vykonal viaceré zlé skutky. 
Napríklad ukradol bohom ich božský nápoj. Bohovia ho za jeho skutky potrestali. Musel stáť 
v ríši mŕtvych, kde mal na dosah vodu aj ovocie, no keď sa po ne načiahol, vzdialili sa mu. Bol 
navždy odsúdený k mukám hladom a smädom. 
 
Metaforické Tantalove muky často zažívajú aj ľudia, keď musia niečo zmeniť alebo obmedziť 
vo svojom stravovaní. Najskôr necháme študentov a študentky odpovedať na otázky 
o súčasných trendoch v oblasti stravovania (pracovný list Držíš? Držím!). Pri vyhodnotení 
diskutujeme o tom, či jednotlivé typy diét poznali, či poznajú niekoho vo svojom okolí, kto sa 
alternatívne stravuje, a aká je jeho motivácia. 
Ďalej pracujeme s pracovným listom Bláznivé diéty.  
 
Slovo diéta pochádza z gréckeho slova „diatia“, ktoré označovalo spôsob života, životný štýl. 
Snaha priblížiť sa k ideálu krásy danej doby sprevádza ľudstvo od čias antiky. Obchod so 
zaručenými návodmi, ako vyzerať lepšie, začal naplno prekvitať až v 19. storočí v Anglicku a od 
začiatku 20. storočia v Amerike. Napriek tomu, že lekári varujú pred nežiaducimi a často aj 
zdravie ohrozujúcimi účinkami diét, ľudí stále lákajú a dietetický „priemysel“ sa rozrastá. 
Prečítajte si o bláznivých diétach minulosti.  

Skupinu rozdelíme do dvojíc alebo menších skupiniek, ktorým rozdáme pracovné listy 
a necháme ich zamyslieť sa nad možnými negatívnymi účinkami jednotlivých diét, v čom mohli 
ohroziť zdravie ľudí.  
 
Príklady odpovedí: 

Diéta Príklady odpovedí 

Požuj a vypľuj! - rôzne výživné látky sa vstrebávajú v rôznych častiach tráviaceho 
traktu, takto by sa mnohé do tela vôbec nedostali, 

- telu by chýbala vláknina, ktorá je nevyhnutná pre fungovanie 
čriev,  

- dlhodobé držanie diéty by mohlo ohroziť fungovanie niektorých 
orgánov. 
 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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Daj si... pásomnicu! - podávanie parazitov mohlo ohroziť zdravie – často pochádzali 
z pokazeného mäsa, ľudia trpeli vracaním, hnačkami, otravami, 

- parazity mohli poškodiť tráviaci trakt, 
- „proti-parazitová“ tabletka nemusela účinkovať, pásomnica im 

mohla ostať v tráviacom trakte navždy. 
 

Diéta na kyslo - chýbali im niektoré živiny, vitamíny, vláknina, 
- ľudia po tejto diéte trpeli hnačkami a vracaním,  
- ocot mohol poškodiť sliznice, tráviaci trakt, 
- človek zapáchal octom. 

 

Ako na pneumatiky - príliš tesné sťahovanie mohlo deformovať postavu, držanie tela, 
- potenie pod gumenou bielizňou mohlo poškodiť pokožku, 

spôsobiť vyrážky, zápalové a infekčné ochorenia,  
- nebolo to hygienické. 

 

Spáliť tuky - fajčenie má negatívny vplyv na pľúca, dýchaciu sústavu, kvalitu 
chrupu, pleti..., 

- môže spôsobovať rakovinu horných aj dolných dýchacích ciest,  
- nahrádzanie jedál fajčením môže viesť k poruchám zažívania. 

 

Tabletka na všetko - v prípade arzénu a strychnínu mohla byť prekročená dávka, 
tabletka mohla ľudí zabiť, 

- v prípade tabletiek na chudnutie všeobecne nemusí ich človek 
dobre znášať, môže mať na niečo alergiu, môžu mu spôsobiť 
tráviace problémy,  

- ak zloženie tabletiek presne nepoznáme, môžu nám spôsobiť/ 
zhoršiť zdravotné ťažkosti. 
 

 
Diskusia: 
Našli ste nejaké spoločné znaky, ktoré mali všetky diéty v pracovnom liste? 
Prečo ľudia držia diéty? 
A prečo často nedosahujú očakávané výsledky? 
Prečo často ľudia podľahnú aj diétam, ktoré môžu byť nebezpečné?  
Poznáte nejaké iné diéty, ktoré môžu ohroziť zdravie? 
 
Diskusia by mala smerovať k záverom, že optimálne je dodržiavať dlhodobo zásady zdravého 
životného štýlu a zdravého stravovania, nie nárazovo experimentovať s rôznymi diétami. 
V období detstva a dospievania by mali byť prípustné len také diéty, ktoré nariadi lekár. 
 
Na doplnenie diskusie môžeme premietnuť alebo rozdať vytlačený plagátik Deň bez diét. 
Diskutujeme o tom, prečo bol takýto deň vyhlásený, prečo je dôležité upozorňovať najmä 
mladých ľudí na riziká rôznych diét a pod. 
 
 
 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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Držíš? Držím! 
Ľudia vo vyspelých krajinách majú k dispozícii širokú škálu potravín a súčasne sa stále rozširuje aj paleta 
stravovacích obmedzení, diét a rôznych alternatívnych štýlov stravovania. Väčšina z nich vylučuje niektoré 
potraviny zo zdravotných, náboženských či ekologických dôvodov, alebo na základe presvedčenia o tom, že sú 
niektoré potraviny pre organizmus nezdravé alebo škodlivé. 

Vyznáš sa v diétach a alternatívnych stravovacích zvykoch? Ktoré výroky o diétach sú pravdivé? 

            áno nie 

Vegáni nejedia žiadne pokrmy, ktoré obsahujú zložky živočíšneho pôvodu.     

Bezlepková diéta vylučuje konzumáciu jedál z pšeničnej, ražnej, kukuričnej a pohánkovej múky.   

Makrobiotická strava vylučuje z jedálneho lístka mliečne výrobky a obmedzuje konzumáciu  

mäsa a vajec.             

Laktovegetariáni nejedia mäso, ale môžu jesť mliečne výrobky a vajcia.      

Ľudia, ktorí trpia ochorením nazvaným diabetes musia vo svojej strave obmedziť príjem tuku.   

Intolerancia laktózy znamená, že organizmus nedokáže spracovávať mliečny cukor.    

Bio-produkty sú potraviny rastlinného pôvodu, ktoré sa konzumujú surové, bez tepelnej  

úpravy.              

Po väčšine prísnych krátkodobých diét hrozí tzv. jo-jo efekt – teda rýchle priberanie 

na hmotnosti po ukončení diéty.          

Diéta na princípe delenej stravy predpokladá, že ak chceme schudnúť, treba znížiť 

príjem energie. Preto si treba všetky bežné porcie rozdeliť a zjesť z nich len polovicu.    

Ortodoxní moslimovia a Židia nejedia z náboženských dôvodov jahňacie mäso.     

Diéta podľa krvných skupín vychádza z princípu, že krvná skupina ovplyvňuje metabolizmus.  

Preto by mal každý jesť také potraviny, ktoré vyhovujú metabolizmu jeho krvnej skupiny.   

Raw stravovanie znamená návrat k výžive našich predkov, spočíva najmä v konzumácii potravín,  

ktoré sa prirodzene vyskytujú v našom regióne a potravín, ktoré nie sú priemyselne upravené.   

Fruktariáni nekonzumujú nič iné ako plody rastlín.        

V Číne nekonzumujú hovädzie mäs  o, pretože hovädzí dobytok je tam posvätný.     

http://www.ucenienasbavi.sk/
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Bláznivé diéty3 
 

Slovo diéta pochádza z gréckeho slova „diatia“, ktoré označovalo spôsob života, životný štýl. Snaha priblížiť sa 

k ideálu krásy danej doby sprevádza ľudstvo od čias antiky. Obchod so zaručenými návodmi, ako vyzerať lepšie, 

začal naplno prekvitať až v 19. storočí v Anglicku a od začiatku 20. storočia v Amerike. Napriek tomu, že lekári 

varujú pred nežiaducimi a často aj zdravie ohrozujúcimi účinkami diét, ľudí stále lákajú a dietetický „priemysel“ 

sa rozrastá. Prečítajte si o bláznivých diétach minulosti. Doplňte, aké mohli mať škodlivé účinky?  

 

POŽUJ A VYPĽUJ! 
Na začiatku 20. storočia Američan Horace 

Fletcher vymyslel diétu, pri ktorej sa jedlo 

prežúvalo v ústach, kým sa z neho nevylúčili 

živiny a potom sa zvyšok jedla vypľul. Fletcher 

dával odporúčania, koľkokrát treba sústo požuť, 

aby diéta splnila svoj účel. Diéta bola veľmi 

populárna, držali ju vraj napríklad spisovatelia 

Henry James a Franz Kafka. 

 

 

 

DAJ SI... PÁSOMNICU! 
V 19. storočí anglickí „odborníci“ na chudnutie 

propagovali ako zaručený prostriedok 

pásomnicu – zárodok tohto parazita sa prehltol 

vo forme tablety a potom bolo treba len čakať. 

Pásomnica mala absorbovať potravu v tele 

hostiteľa a ten, keď dosiahol požadovanú 

hmotnosť, prehltol „anti-parazitovú“ tabletku, 

ktorou sa mal pásomnice navždy zbaviť. 

 

 

 

DIÉTA NA KYSLO 
Snahou schudnúť a posadnutosťou rôznymi 

diétami bol známy aj anglický romantický básnik 

a spisovateľ Lord George Gordon Noel Byron. 

Jednou z jeho obľúbených diét údajne bola 

v tých časoch populárna octová diéta, ktorá mala 

prečistiť telo. Denne bolo treba piť ocot a jesť 

zemiaky namočené v silnom octovom náleve 

alebo ryžu.  

 

 

                                                           
3 Spracované podľa Foxcroft: Calories and Corsets: A History of Dieting Over 2,000 Years; http://www.bbc.com/news/magazine-20695743; 

http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/healthyeating/10563419/The-10-weirdest-fad-diets-in-history.html?frame=endScreen [30.1.2017] 

http://www.ucenienasbavi.sk/
http://www.bbc.com/news/magazine-20695743
http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/healthyeating/10563419/The-10-weirdest-fad-diets-in-history.html?frame=endScreen
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AKO NA PNEUMATIKY 
Produktom priemyselnej revolúcie neboli len 

parné stroje. Keď Charles Goodyear vylepšil 

proces vulkanizácie gumy, prenikli gumené 

produkty aj do odevného priemyslu. Začala sa 

vyrábať gumená spodná bielizeň a korzety, ktoré 

mali formovať postavu sťahovaním a súčasne 

potenie pod gumeným odevom malo viesť 

k chudnutiu.   

 

 

 

SPÁLIŤ TUKY 
V prvej polovici 20. storočia bolo fajčenie v móde 

a ešte sa nevedelo, aké devastačné účinky môže 

mať na ľudský organizmus. Naopak, výrobcovia 

cigariet presviedčali spotrebiteľov, že účinky 

fajčenia sú pozitívne, napríklad v oblasti kontroly 

hmotnosti. Americkú značku cigariet Lucky 

propagoval pred 2. svetovou vojnou tento 

slogan: „Zapáľ si Lucky a už nikdy sa nemusíš 

vzdať sladkostí, po ktorých sa priberá.“ 

 

 

 

TABLETKA NA VŠETKO 
Už od antických čias sa objavovali rôzne zmesi 

bylín, odvary a neskôr tabletky, ktoré mali 

vyriešiť nedokonalosti ľudskej postavy – 

schudnúť, pribrať, zlepšiť pleť... V lepšom 

prípade často išlo o neúčinné produkty, ktoré 

nepomohli ani neublížili. V horšom prípade 

obsahovali škodlivé až život ohrozujúce látky. 

V 19. storočí napríklad do „zázračných“ liekov na 

kontrolu hmotnosti pridávali stopové množstvá 

arzénu a strychnínu (extrémne jedovatých 

látok).  
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