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Abstract: 

The findings of previous research highlight the importance of parenting in explaining 
drive for thinness (DT) of children. Based on the Model of Tripartite Influence on Body 
Dissatisfaction and Eating Disturbances, the presented work points out the significance 
of the influence on body image from the mother's point of view. 

The aim of this work is to find out how maternal preoccupation of child´s body image 
(PCBI) and other factors of parental influence on body image and child´s own body 
dissatisfaction (BD) are involved in explaining of DT, an indicator of dysfunctional 
eating, among early adolescents. 

A research sample consisted of 216 adolescents from all over Slovakia (53.7% of girls, 
Mage = 12.5, SD = 0.55) who responded to questions regarding gender, body 
dissatisfaction, drive for thinness and their mothers (Mage = 40.68, SD = 4.75) who 
completed a parental influence questionnaire. 

Data was processed through standard multiple regression. The final model explains the 
22.1% variance of DT after controlling for gender. Positively associated variables in the 
model were: BD (β = 0.37, p <.001) and PCBI (β = 0.18, p <.05). Other factors of 
parental influence (focus on diet, importance of appearance and parental "body image 
culture") were not significant in the model. 

The results point to the importance of self-perception of body dissatisfaction and a 
factor reflecting direct influence on the childs body image by the mother. Factors 
reflecting the mother's own relationship to the image of her body have not been shown 
to be important in this context. 
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Úvod 

Spôsoby stravovania, ktoré vedú k zmene tvaru tela či hmotnosti, zároveň zanedbávajú 
úlohu vyživovania a majú nepriaznivý dopad na fyzické zdravie sa označujú ako 
dysfunkčné stravovanie (Forrester-Knauss, & Zemp Stutz, 2012; Pelletier, Dion, 
Slovinec-D’Angelo & Reid, 2004). Dysfunkčné stravovanie má niekoľko rovnakých 
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behaviorálnych indikátorov ako poruchy príjmu potravy, avšak nie sú také časté a 
závažné (Gottlieb, 2014). Medzi indikátory dysfunkčného stravovania patrí túžba po 
štíhlosti, jedna z kľúčových čŕt mentálnej anorexie. Odráža reštriktívne tendencie 
v stravovaní, túžbu schudnúť ale aj strach z priberania na telesnej hmotnosti (Garner, 
Olmsted & Polivy, 1983). 

Rozvoj dysfunkčného stravovania je prisudzovaný mnohým činiteľom. Významnou 
kapitolou je tu popri biologických a socio-demografických faktoroch nespokojnosť 
s telom. Tá bola identifikovaná ako zásadný faktor prispievajúci k dysfunkčnému 
stravovaniu (Kopp a Zimmer-Gembek, 2011; Garber, Boyer, Pollack, Chang a Shafer, 
2008...). Pri chápaní nespokojnosti s telom vychádzame z konceptu body image, ktorý 
označuje vlastný obraz o svojom tele a postoj k nemu (Fialová, 2006). Subjektívna 
nespokojnosť s telom alebo jeho časťami je považovaná za centrálny aspekt seba-
hodnotenia a duševného zdravia vo všeobecnosti (Ferreiro et al., 2012).   

 

Existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré pôsobia na vznik problematického stravovania. 
V súvislosti s poruchami príjmu potravy sa často hovorí o význame rodinného 
prostredia. Zdôrazňovanie hmotnosti a tvaru tela, negatívna afektivita či 
perfekcionizmus matky, to všetko sú faktory podporujúce rozvoj porúch príjmu potravy 
(Bennet, 2011). Z pohľadu Modelu tripartitného vplyvu na obraz tela a poruchy 
v stravovaní sú rodičia jedným z hlavných zdrojov sociálneho vplyvu , ktorý môže mať 
efekt na obraz tela a dysfunkčné stravovanie u žien aj u mužov (Keery et al., 2004; 
Tylka, 2011; Peterson et al., 2007). Ako Bennet (2011) uvádza, úspešná redukcia 
hmotnosti môže byť spôsobom, ako si získať akceptáciu rodičov s vysokými nárokmi, 
resp. kontrolu nad členmi rodiny a to predovšetkým v prostredí, v ktorom je štíhlosť 
považovaná za prioritu. Výskumy v tejto oblasti kladú dôraz predovšetkým na vzťah 
matka-dcéra, ktorého základom je prenos matkinho zaujatia vlastným telom 
a hmotnosťou na svoju dcéru (Ogden a Steward, 2000). Avšak autori ďalej uvádzajú, 
že v opozícii proti tomuto predpokladu stoja výsledky iných výskumov, ktoré vyvracajú 
závery o vplyve matkinho vlastného problému s hmotnosťou a stravovaním na 
nespokojnosť s telom, resp. dysfunkčné stravovanie dcéry.  

 

V tejto štúdii sa budeme venovať práve spomínaným faktorom – vlastná nespokojnosť 
s telom a rodičovský vplyv na obraz tela. Hoci ide o problematiku relatívne často 
skúmanú predovšetkým u dievčat, v našom výskume sme sa zamerali na výskumnú 
vzorku nielen dievčat ale aj chlapcov. Dysfunkčnému stravovaniu, túžbe po štíhlosti, 
nespokojnosti s telom a rodičovskému vplyvu na obraz tela sú podľa dostupných štúdií 
vystavení aj chlapci (Tantleff-Dunn et al., 2011; Peterson et al., 2007). Sledovaným 
vývinovým obdobím je obdobie ranej adolescencie, ktoré je potenciálne rizikové pre 
nástup dysfunkčného stravovania (Smolak a Levin, 1996). V rámci rodičovského vplyvu 
bol sledovaný vplyv zo strany matky, nakoľko predošlé výskumy zdôrazňovali práve 
tento vplyv v porovnaní s vplyvom otca (Almenara et al., 2016; Peterson et al., 
2007). Výnimočným je tiež charakter informácií, týkajúcich sa vplyvu matky, ktoré 
pochádzajú priamo od matiek skúmaných detí.  

Cieľom tejto práce je teda zistiť, ako sa podieľajú jednotlivé faktory rodičovského vplyvu 
na obraz tela zo strany matky (matkino zaujatie obrazom tela dieťaťa, matkino 
zameranie na diéty, dôležitosť vlastného vzhľadu matky a rodičovská „kultúra obrazu 
tela“) a vlastná nespokojnosť s telom dieťaťa na vysvetlení túžby po štíhlosti dieťaťa, 
ako indikátora dysfunkčného stravovania . Predpokladáme, že nespokojnosť s telom 
ako aj rodičovský vplyv zo strany matky sa budú signifikantne podieľať na vysvetlení 
túžby po štíhlosti, po kontrole rodu. 
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Metódy 

Vzorka 

Zber dát bol realizovaný pomocou stratifikovaného príležitostného výberu v rámci 
základných škôl z celého Slovenska. Selekcia škôl bola založená jednak na participácií 
škôl na predošlom projekte a dobrej skúsenosti s nimi ako aj na základe cieľa 
dosiahnuť čo najreprezentatívnejšiu výskumnú vzorku z hľadiska regiónov a veľkosti 
miest. Na štúdii sa zúčastnilo dokopy 581 žiakov z 12 základných škôl. Oslovení boli aj 
ich rodičia, avšak len 216 matiek týchto žiakov bolo ochotných vyplniť rodičovský 
dotazník. Výskumnú vzorku pre účely analýz predkladanej štúdie tvorilo 216 
adolescentov (53,7% dievčat, Mvek=12,5, SD=0,55; Košice – 19,7%, Moldava nad 
Bodvou – 13,8%, Humenné – 10,1%, Poprad – 8,8%, Tvrdošín – 9,2%, Martin – 1,4%, 
Trenčín – 10,1%, Dubnica nad Váhom – 7,4%, Pezinok – 11,5%, Bratislava – 6,9%) a 
ich matiek (Mvek=40,68, SD=4,75). Všetci žiaci navštevovali 7. ročník.  

Metodiky 

Túžba po štíhlosti ako indikátor dysfunkčného stravovania bola zisťovaná pomocou 
rovnomennej subškály Inventáru porúch stravovania (EDI, Joiner a Heatherton, 1998). 
Obsahuje sedem položiek odrážajúcich reštriktívne tendencie (napr.: „Rozmýšľam o 
tom, že budem držať diétu“), túžbu schudnúť (napr.: „Som zaujatý/á túžbou byť 
chudší/ia“) a strach z priberania na hmotnosti (napr.: „Mám hrôzu z toho, že by som 
mal/a pribrať“).  Respondenti majú k dispozícii 6-bodovú odpoveďovú škálu od nikdy (1) 
do vždy (6). Získané skóre môže dosiahnuť hodnoty od 4 do 42. Cronbachova alfa má 
hodnotu 0,79, čo poukazuje na adekvátnu vnútornú konzistenciu položiek. 

Nespokojnosť s telom bola sledovaná prostredníctvom Škály detského obrazu tela 
(Truby a Paxton, 2002).  Škála využíva kresby postáv 7 dievčat/chlapcov, 
odstupňovaných od extrémne štíhlej po veľmi obéznu, pričom meria absolútny rozdiel 
medzi ideálnou/želanou postavou a reálnou/aktuálne percipovanou. Možné získané 
skóre sa tak pohybuje v rozmedzí od 0 po 6.   

Rodičovský vplyv na obraz tela dieťaťa z pohľadu matky bol sledovaný dotazníkom, 
ktorý pozostával zo 14 položiek prevzatých z dotazníka Tripartitného vplyvu na obraz 
tela a poruchy v stravovaní – subškála rodičia (Keery et al., 2004) a upravených do 
podoby administrovania priamo matke. Otázky sú zamerané na kritizovanie alebo 
posmievanie sa („Komentujete vzhľad svojho dieťaťa, alebo si ho preň doberáte?“), 
diétovanie („Držíte diétu, aby ste schudli?“) alebo zaujatie obrazom tela a úsilie 
o štíhlosť („Sú pre Vás dôležité hmotnosť a tvar postavy?“). Respondenti odpovedali na 
5-bodovej škále, od vôbec (1) po veľmi (5). Cronbachova alfa má hodnotu 0,87, čo je 
hodnota poukazujúca na vysokú vnútornú konzistenciu položiek. 

Štatistické analýzy 

Dáta boli podrobené deskriptívnej a frekvenčnej analýze. Rodové rozdiely boli 
zisťované prostredníctvom t-testu, resp. v prípade nesplnenia podmienok pre 
parametrické analýzy (homogenita rozptylov), Mann-Whitney U-testu. Pomocou 
faktorovej analýzy dotazníka rodičovského vplyvu na obraz tela dieťaťa boli odhalené 
štyri faktory vplyvu (zaujatie obrazom tela dieťaťa, zameranie na diéty, dôležitosť 
vlastného vzhľadu a rodičovská „kultúra obrazu tela“) 
10

.  

                                                      
10

 Pred prevedením analýzy hlavných komponent bola posúdená vhodnosť dát. Hodnota Kaiser-

Meyer-Olkin presahovala odporúčanú hodnotu 0,6 (0,86) a Bartlettov test sféricity dosiahol 
štatistickú významnosť, podporujúc faktoriabilitu korelačných matíc. Analýza s rotáciou Varimax 
odhalila prítomnosť štyroch faktorov na základe hodnôt Eigenvalue (nad 1). 4-faktorové riešenie 
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Dáta boli ďalej spracovávané prostredníctvom štandardnej viacnásobnej regresie. Do 
modelu vysvetľujúceho varianciu túžby po štíhlosti boli zahrnuté premenné 
nespokojnosť s telom, štyri faktory rodičovského vplyvu na obraz tela dieťaťa a rod ako 
kontrolovaná premenná. 

Výsledky 

Na základe dosiahnutých mediánových hodnôt a hodnôt priemerov uvedených v Tab. 1 
je možné konštatovať, že položky získané od detí - túžba po štíhlosti a nespokojnosť 
s telom, dosahujú pomerne nízke hodnoty. Predovšetkým nespokojnosť s telom sa aj 
na základe frekvenčnej analýzy pohybuje u 12 ročných detí na najnižších priečkach, 
deti by vo väčšine prípadov túžili zmeniť svoju postavu o jednu až tri veľkosti, ojedinele 
sa vyskytli odpovede 4 - 6. Čo sa týka premenných vplyvu matky, dosahovali nižšie až 
stredné hodnoty.  Analýza rodových rozdielov poukázala na významné rodové rozdiely 
v premenných túžba po štíhlosti a nespokojnosť s vlastným telom (Tab. 1). V oboch 
prípadoch nadobudli vyššie skóre dievčatá oproti chlapcom. V jednotlivých faktoroch 
rodičovského vplyvu sa rodové rozdiely nepreukázali ako významné. V následných 
analýzach bol rod zaradený ako kontrolovaná premenná.  

Tab. 1: Rodové rozdiely v premenných túžba po štíhlosti, nespokojnosť s telom a 
faktoroch rodičovského vplyvu na obraz tela dieťaťa 

 Chlapci Dievčatá t/U* s.v./Z* p 

x (S)/ 
medián 
(priemerné 
poradie)* 

x (S)/ 
medián 
(priemerné 
poradie)* 

túţba po štíhlosti 15(241,22)* 17,5(298,42)* 28482,5* -4,27 <0,001 

nespokojnosť 
s telom 

1(221,71)* 1(280,59)* 24107,5* -4,78 <0,001 

matkino zaujatie 
obrazom tela dieťaťa 

6,81(2,38) 7,10(2,53) -0,86 210 0,39 

matkino zameranie na 
diéty 

10,62(3,49) 10,93(3,45) -0,64 207 0,52 

dôležitosť vlastného 
vzhľadu matky 

5,87(1,82) 5,94(1,85) -0,29 211 0,78 

rodičovská „kultúra 
obrazu tela“ 

8,70(3,02) 8,89(3,02) -0,47 207 0,64 

Pozn.: x - priemer; (S) – smerodajná odchýlka; údaje označené * sú výsledkami Mann-
Whitney U-testu; údaje označené tučným písmom sú štatisticky signifikantné 

 

 

                                                                                                                                              

vysvetľovalo spolu 67,75% variancie, s faktorovým nabitím jednotlivých položiek nad 0,49. Faktor 
s názvom Zaujatie obrazom tela dieťaťa vysvetľoval 7,79 % variancie a bol sýtený tromi 
položkami (1, 2, 6), max. skóre 3-15; faktor Zameranie na diéty – 11,01% variancie, 5 položiek 
(3, 12, 4, 10, 11), max. skóre 5-25; Dôležitosť vlastného vzhľadu matky – 9,82% variancie, dve 
položky (5, 14), max. skóre 2-10; a Rodičovská „kultúra obrazu tela“ – 39,1% variancie, 4 položky 
(7, 9, 8, 13), max. skóre 4-20. 
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Tabuľka 2 referuje o výsledkoch štandardnej viacnásobnej regresie. Finálny model 
vysvetľuje 22,1% variancie túžby po štíhlosti po kontrole rodu. Túžba po štíhlosti bola 
pozitívne asociovaná s nespokojnosťou s telom a faktorom matkino zaujatie obrazom 
tela dieťaťa. Ostatné faktory rodičovského vplyvu: zameranie na diéty, dôležitosť 
vlastného vzhľadu matky a rodičovská „kultúra obrazu tela“ neboli v modeli 
signifikantné. Rovnako interakčné efekty boli z modelu vylúčené, nakoľko neboli 
signifikantné. 

Tab. 2: Lineárny model vysvetľujúci túžbu po štíhlosti prostredníctvom nespokojnosti s 
telom a faktorov rodičovského vplyvu na obraz tela dieťaťa 

 B Beta t p 

rod 1,94 0,12 1,79 0,08 

nespokojnosť s telom 2,78 0,37 5,26 <0,001 

matkino zaujatie obrazom tela dieťaťa 0,56 0,18 2,30 <0,05 

matkino zameranie na diéty -0,16 -0,07 -0,70 0,48 

dôležitosť vlastného vzhľadu matky -0,33 -0,08 -0,92 0,36 

rodičovská „kultúra obrazu tela“ 0,32 0,12 1,28 0,20 

Pozn. Štatistické údaje pre štandardnú viacnásobnú regresiu F(6,179)=8,48, p<0,001 

Diskusia 

Hlavným cieľom tejto štúdie bolo zistiť, ako sa podieľajú jednotlivé faktory rodičovského 
vplyvu na obraz tela dieťaťa a vlastná nespokojnosť s telom dieťaťa na vysvetlení túžby 
po štíhlosti dieťaťa, ktorý je chápaný ako indikátor dysfunkčného stravovania.  

V rámci rodičovského vplyvu bol sledovaný vplyv zo strany matky, nakoľko predošlé 
výskumy zdôrazňovali práve tento vplyv v porovnaní s vplyvom otca (Bennet, 
2011). Prostredníctvom faktorovej analýzy boli identifikované jeho 4 hlavné faktory: 
zaujatie obrazom tela dieťaťa, zameranie na diéty, dôležitosť vlastného vzhľadu matky 
a rodičovská „kultúra obrazu tela“. Zaujatie obrazom tela dieťaťa bolo reprezentované 
položkami odrážajúcimi dôležitosť vzhľadu dieťaťa pre matku a tiež komentovanie 
alebo doberanie si vzhľadu dieťaťa. Faktor zameranie na diéty sledoval úsilie matky 
dodržiavať opatrenia k zníženiu hmotnosti a mieru dôležitosti dodržiavania týchto 
opatrení. Dôležitosť vlastného vzhľadu matky odrážal na koľko je pre matku podstatná 
jej hmotnosť, tvar postavy a celkový vzhľad tela. Napokon ostatný faktor pozostával 
z položiek zameraných na komunikáciu o telesnom vzhľade a hmotnosti so svojim 
partnerom.  

Keďže túžbe po štíhlosti, nespokojnosti s telom a rodičovskému vplyvu na obraz tela sú 
vystavení aj chlapci (Tantleff-Dunn et al., 2011; Peterson et al., 2007), bola naša 
výskumná vzorka rodovo zmiešaná. V rámci deskriptívnej analýzy boli zistené rodové 
rozdiely v zmysle vyššej túžby po štíhlosti a nespokojnosti s telom u dievčat. Štúdia sa 
primárne nezaoberala rodovými rozdielmi v tejto oblasti, no rod bol v ďalších analýzach 
zaradený ako kontrolovaná premenná. Štandardná viacnásobná regresia priniesla 
výsledky o významnom podiele nespokojnosti s telom dieťaťa a matkinho zaujatia 
obrazom tela dieťaťa na túžbe po štíhlosti. Rod sa nepreukázal v modeli ako významný, 
čo indikuje, že nie samotný rod ale iné faktory vysvetľujú túžbu po štíhlosti. Čím vyššia 
je vlastná nespokojnosť s telom dieťaťa a čím viac je matka zaujatá obrazom tela 
dieťaťa, tým vyššiu túžbu po štíhlosti uvádzajú deti.  
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Asociácia nespokojnosti s telom a dysfunkčného stravovania či túžby po štíhlosti nie je 
ničím neočakávaným. K rovnakým zisteniam dospeli viacerí autori v prípade skúmania 
žien, mužov, či na zmiešanej vzorke chlapcov a dievčat (Girard et al., 2018; Hagman et 
al., 2015; Papp et al., 2013; Tylka, 2011). V modeli uvedenom v tejto štúdii však okrem 
nespokojnosti s telom hral (síce v menšej miere) dôležitú rolu aj faktor zaujatia obrazom 
tela zo strany matky, pričom ostatné faktory rodičovského vplyvu zo strany matky 
signifikantné neboli. Tento faktor najviac zo všetkých odráža vzťah matky a dieťaťa. 
Matka ním dáva najavo nielen svoj postoj k vlastnému telu a dôležitosti telesného 
vzhľadu, ale ho pripisuje dieťaťu a komunikuje o tom priamo s ním. Ostatné faktory 
ostávajú na úrovni zaujatia svojim vlastným vzhľadom a hmotnosťou, resp. vzhľadom 
a hmotnosťou partnera. Peterson a kol. (2007) hovoria o niekoľkých možných 
spôsoboch rodičovského vplyvu: vlastné diétovanie a starosti so svojou hmotnosťou; 
povzbudzovanie detí k chudnutiu; zosmiešňovanie, doberanie si a komentovanie 
hmotnosti a postavy dieťaťa. Dva posledné spôsoby sa obsahovo zhodujú s významom 
faktora zaujatia obrazom tela dieťaťa z našej štúdie. Sami autori vo svojej 
štúdii spôsoby vplyvu nerozlišujú a poukazujú na dôležitosť vplyvu matky vo 
všeobecnosti vo vzťahu k symptómom porúch príjmu potravy u chlapcov i dievčat 
(Peterson et al., 2007). V súlade s našimi výsledkami sú aj výsledky štúdií, zaoberajúce 
sa aplikáciou Modelu tripartitného vplyvu na obraz tela a poruchami v stravovaní. Tie 
dospeli k záveru, že rodičovský vplyv na obraz tela dieťaťa je jedným z kľúčových 
faktorov pri rozvoji nespokojnosti s telom a problémov so stravovaním (Papp et al., 
2013; Tylka, 2011; Keery et al., 2004...). Podobne štúdia Almenaru a kol. (2016), 
poukazuje na asociáciu nízkej dôvery, vysokého odcudzenia a psychologickej kontroly 
zo strany matky a vyššou frekvenciou využívania nezdravých spôsobov redukcie 
hmotnosti. Naopak Ogden a Steward (2000) hovoria o nejednotnosti výsledkov 
referujúcich o vplyve matky na obraz tela a dysfunkčné stravovanie dieťaťa a sami 
dospeli k záveru o nevýznamnosti vplyvu. V danej štúdii však nešlo o vplyv v zmysle 
priameho pôsobenia matky na dcéru, ale skôr o pôsobenie telesných atribútov matky 
na atribúty a nespokojnosť s telom dcéry. Rovnako sa nepotvrdil ani vzťah matkinho 
zaujatia vlastnou hmotnosťou a dcérinho zaujatia vlastnou hmotnosťou (Ogden 
a Steward, 2000). Tento záver je však v súlade s našim, nakoľko faktory rodičovského 
vplyvu ako napríklad matkino zameranie sa na vlastný vzhľad a hmotnosť, jej úsilie 
o štíhlosť, resp. komunikácia s partnerom na túto tému neprispievajú významne k 
zvýšeniu túžby po štíhlosti dieťaťa ani v našej štúdii. V zhode s predošlými výskumami 
a našimi výsledkami môžeme konštatovať, že faktory rodičovského vplyvu sa podieľajú 
na túžbe po štíhlosti len do tej miery, pokiaľ sa dotýkajú priamo dieťaťa.  

Hlavným limitom tejto štúdie je problematickosť nakloniť rodičov skúmaných detí pre 
spoluprácu. Napriek veľkému úsiliu osloviť rodičov prostredníctvom letákov, webových 
stránok škôl a napokon prostredníctvom ich detí, ktorému predchádzalo aj oslovenie 
učiteľmi na rodičovských združeniach, bol počet rodičov ochotných vyplniť dotazník 
menej ako polovica. Rodičovská vzorka preto naráža na problém reprezentatívnosti, 
nakoľko ochota vyplniť dotazník môže byť vo vzťahu s určitými charakteristikami 
rodičov, ako napríklad absencia rizikového správania, problémov v rodine a pod., ktoré 
by mohli výsledky nášho výskumu skresliť. Z toho dôvodu sme podrobili naše dáta 
doplňujúcim analýzam a zistili, že nie sú významné rozdiely vo významných 
charakteristikách medzi matkami, ktoré vyplnili a tými, ktoré nevyplnili dotazník. Avšak 
motivácia rodičov ostáva naďalej výzvou. Nadväzujúc na uvedené, problém predstavuje 
aj nerovnomernosť v zastúpení žiakov podľa bydliska vzhľadom na veľkosť obce a 
naprieč krajmi. Nasledujúci výskum by mohol upriamiť svoj cieľ na sledovanie rozdielov 
v zdravotne rizikovom správaní na základe uvedených socio-demografických faktorov. 
Ďalším limitom štúdie je skutočnosť, že zistenia nie je vhodné chápať z hľadiska 
kauzality, je možné ich interpretovať ako vzájomné vzťahy medzi javmi, čo je v súlade 
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s dizajnom a cieľom štúdie. Nakoniec, použitie jediného indikátora dysfunkčného 
stravovania týkajúceho sa reštriktívnych stravovacích návykov neumožňuje 
zovšeobecňovať zistenia na viac druhov dysfunkčného stravovania, ktoré sa dotýkajú 
napríklad bulimických prejavov či záchvatovitého prejedania. Ostatným indikátorom 
dysfunkčného stravovania je potrebné venovať pozornosť v ďalšom výskume.  

Výsledky tejto štúdie je možné aplikovať v intervenčných a prevenčných stratégiách 
túžby po štíhlosti, ktoré by mali zdôrazniť vzťah matky s dieťaťom, nezávislý na 
hodnotení aspektov vzhľadu.  

Ďalší výskum by sa mohol orientovať na preskúmanie vplyvu otca, resp. porovnanie 
dôležitosti jeho vplyvu na obraz tela u dievčat a chlapcov. Rovnako by bolo zaujímavé 
sledovať zmeny v nespokojnosti s telom a túžbe po štíhlosti naprieč vývinom. Obdobie 
ranej adolescencie sa považuje za obdobie prvých prejavov, ktorých kvalita aj kvantita 
sa zrením môže meniť a nadobúdať stúpajúci trend. 

Záver  

Predkladaná štúdia priniesla výsledky o významnom podiele nespokojnosti s telom 
dieťaťa a matkinho zaujatia obrazom tela dieťaťa. Výsledky tohto výskumu sú v zhode 
s predošlými zisteniami. Obohacujú ich o poznatok, že v súvislosti s túžbou po štíhlosti 
je najvýznamnejším spôsobom vplyvu matky na obraz tela dieťaťa faktor, ktorý ako 
jediný z faktorov rodičovského vplyvu zo strany matky priamo interaguje s dieťaťom. 
Pridanou hodnotou výskumu je orientácia na výskumnú vzorku dievčat a chlapcov v 
období ranej adolescencie, v porovnaní s prevahou výskumov zameraných na čisto 
dievčenskú populáciu. Výnimočným je tiež charakter informácií, týkajúcich sa 
rodičovského vplyvu, ktoré pochádzajú priamo od matiek skúmaných subjektov. 
Zistenia tejto štúdie je možné využiť v praxi, napríklad v rámci intervenčných 
alebo prevenčných programov zameraných na elimináciu dysfunkčného stravovania. 
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