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Úvod 

Na myšlenku začít psát svou bakalářskou práci na téma celiakie mě přivedla moje mamtka, 

která touto nemocí trpí a jiţ zhruba čtrnáct let drţí bezlepkovou dietu
1
, která potlačuje 

příznaky její nemoci. Kvůli tomu vím, jak je občas těţké tuto dietu dodrţovat, jelikoţ 

většinová společnost o této nemoci často ani neví, a i kdyţ ví, nevěnují jí tolik pozornosti. 

 Kaţdý den kolem čtvrté hodiny odpoledne se moje matka vracela z práce i s nákupem 

pro celou rodinu, jeden den ale nepřijela s obvyklým nákupem. Přišla do kuchyně a začala 

vyndávat z tašky potraviny, které jsem nikdy předtím neviděla, jinou mouku neţ co jsme 

pouţívali normálně, různé kukuřičné a rýţové chlebíčky, zvláštně ţluté těstoviny a podobně. 

Zeptala jsem se tedy, na co to má, proč koupila jiné potraviny neţ obvykle, odpověděla mi, ţe 

je to proto, ţe bude drţet bezlepkovou dietu. Jelikoţ byla moje matka vţdy velice hubená, 

slovo dieta mě v tu chvíli opravdu zaskočilo a tak jsem se nechápavě zeptala „Ty budeš drţet 

dietu?“, ona mi na moji otázku odpověděla „No právě.“ To si myslím, ţe je hlavní a zásadní 

věc. Pojem dieta, máme spojený s hubnutím, kdyţ chce někdo shodit kila, ovšem právě 

bezlepková dieta je pravým opakem. Lidé trpící celiakií se snaţí díky této dietě přibrat a 

uzdravit se, ne zhubnout. Drţení této diety je pro ně tedy jediným způsobem jak přibrat a 

zbavit se jejich potíţí. To ale znamená uţ nikdy si nedat lepek, po celý zbytek ţivota, coţ 

můţe být často velice komplikované, jelikoţ lepek je skoro ve všech běţně uţívaných 

potravinách, často i skrytý v produktech, kde by ho člověk vůbec nečekal. 

 Do své práce jsem zahrnula i kapitolu o tom, co je to medicínská antropologie, 

popisuji v ní, jak se liší choroba a nemoc a jak souvisí s celiakií. 

 Stanovila jsem si dvě výzkumné otázky, na které bych díky svému výzkumu chtěla v 

práci odpovědět: 

 

                                                           
1
 Viz kapitola o bezlepkové dietě. 
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Jak se žije lidem s celiakií? 

Lze celiakii chápat jako stigma z Goffmanova pohledu?  

Cílem mé práce tedy bylo zjistit, jestli se lidé s touto nemocí cítí ve společnosti 

stigmatizovaní a zda můţe být celiakie stigmatem. Proto jsem se rozhodla provést rozhovory s 

informanty různého věkového rozmezí a genderu.  
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1   Celiakie 
V první kapitole své práce představím, co je celiakie za nemoc. Z medicínského hlediska 

vysvětlím, jak se tato nemoc projevuje, jaké jsou její příznaky, formy, zda se dá léčit a 

podobně. 

 K této části jsem primárně zvolila knihu s názvem Kniha o celiakii, od doktora 

Naheeda Aliho (2015). Ali ve své knize, kterou vydal před dvěma lety, popisuje vše potřebné 

a důleţité pro vysvětlení toho, o jakou nemoc se jedná, proto tuto knihu pouţívám nejvíce.  

     1.1   Co je to celiakie? 

„Celiakie, známá také jako […] nesnášenlivost lepku, je běţná nemoc, která postihuje trávicí 

ústrojí člověka. Pacienti s touto diagnózou nepříznivě reagují na potraviny obsahující lepek. 

Lepek je směs bílkovin, které se nacházejí v určitých druzích obilnin jako pšenice, ţito a 

ječmen. Vyskytuje se také v potravinách, například v pečivu, těstovinách a sušenkách. 

Imunitní systém člověka s celiakií povaţuje jednu látku tvořící lepek, gliadin, za hrozbu, 

podle toho na ni reaguje negativně. Imunitní systém vyrábí protilátky, aby se této domněle 

škodlivé látce ubránil“ (Ali 2015: 11). 

 Tyto vyprodukované protilátky způsobují zanícení střev, čímţ se naruší schopnost těla 

vstřebávat ţiviny z potravin a to u lidí s celiakií vede k podvýţivě (Ali 2015: 11). 

 Celiakie se vyskytuje u dospělých i u dětí a počet nově diagnostikovaných případů 

celosvětově vzrůstá (Vránová 2013: 103).  Tato nemoc můţe postihnout pacienty jakéhokoliv 

věku a ţeny jsou k této nemoci dvakrát aţ třikrát náchylnější neţ muţi. Příznaky celiakie se 

s vysokou pravděpodobností začnou projevovat jiţ v dětství (Ali 2015: 11), k diagnóze u dětí 

nejčastěji dochází mezi prvním a druhým rokem ţivota, u dospělých je to většinou ve věku 

čtyřiceti aţ padesáti let (Červenková 2006: 15). Celiakie se ale můţe objevit i mezi dvacátým 

a třicátým rokem ţivota (Kohout, Pavlíčková 2006: 9). 
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 Největší riziko propuknutí celiakie, je u příbuzných 1. a 2. stupně, jelikoţ u 10% 

z nich je výsledek vyšetření na celiakii pozitivní (Červenková 2006: 15). Podle statistik ji 

můţe dostat 3 - 6 % lidí v kategorii příbuzných 1. stupně, a asi 2 – 4 % lidí s příbuznými 

druhého stupně jako jsou prarodiče, teta, strýc, bratranec nebo sestřenice. Jednovaječná 

dvojčata mají vyšší pravděpodobnost, ţe budou mít stejné geny se sklonem k celiakii, neţ 

dvojčata dvouvaječná. U 17% těhotných ţen můţe nemoc vyjít najevo během těhotenství 

nebo šestinedělí (Ali 2015: 37, 64). 

 Tato nemoc zasahuje hlavně gastrointestinální trakt
2
, do kterého patří dva hlavní 

orgány, ţaludek a střeva. Lidé se o svůj zaţívací systém většinou nezajímají, aţ do doby, kdy 

nastanou komplikace, tedy jakmile začnou pociťovat bolesti ţaludku či nadměrnou plynatost 

(Ali 2015: 28, 30). 

 Sloţitost celiakie spočívá hlavně ve velkém spektru příznaků, kterými se projevuje, 

protoţe ty se mohou shodovat s jinými onemocněními (Ali 2015: 81). 

 Celiakie se také povaţuje za děsivou kvůli faktu, ţe se stále hledá celková léčba a 

jediným dosud známým lékem je vyhýbat se lepku. Určit ji není snadné a jediným 

spolehlivým způsobem odhalení této nemoci je biopsie
3
 tenkého střeva (Ali 2015: 52). 

     1.2   Historie celiakie 

Stejně jako kaţdá nemoc, i celiakie má nějakou historii svého vzniku, která mi přijde 

zajímavá, proto jsem se rozhodla ji do své práce také zařadit. 

                                                           
2
 Oblast trávicího systému, která se rozpíná od ţaludku po střeva. Někdy se mu říká zaţívací trakt a běţně je 

znám jako útroby (Ali 2015: 235). 
3
 Vyšetření (histologické, histochemické, cytologické, molekulárně genetické aj.) vzorku ţivého lidského orgánu 

nebo tkáně a odběr této tkáně. Biopsie umoţňuje stanovit či upřesnit diagnózu a rozsah onemocnění, zejména s 

ohledem na volbu léčebného postupu (Lékařské slovníky). 
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 Jiţ staří Egypťané, Římané a Babyloňané, měli své metody, jak si poradit se 

zaţívacími problémy. Uţ za jejich vlády se tedy dají nalézt zmínky o trávicím ústrojí a 

obtíţemi s ním spojenými (Ali 2015: 17-18). 

 Hlavní obţivou dřívějška byl lov a shromaţďování jídla, později se ale lidé posunuli 

k zemědělství, obilí a pšenice se tak staly kaţdodenní součástí stravy tehdejších lidí. U 

některých jedinců se tedy stalo, ţe nové antigeny obsaţené v obilovinách, jejich trávicí ústrojí 

nedokázalo snášet, a tak vznikla celiakie (Ali 2015: 20). 

 Před zhruba dvěma tisíci lety zaznamenal Aretaeus z Kappadokie, tehdy jeden 

z nejuznávanějších řeckých lékařů, onemocnění, které se dnes dá povaţovat za celiakii. V té 

době popsal „koiliakos“ (odtud název celiakie), jako příčinu bolesti břicha a bolesti ve 

střevech (Fasano, Flaherty 2015: 30). 

 Ve dvacátých letech dvacátého století, se zaváděly různé diety, například 

uhlovodanové či banánové, které měli pomoci pacientů od bolestivých příznaků způsobených 

celiakií. Banánová dieta se tou dobou povaţovala za účinnou léčbu a pacientům pomáhala 

hlavně proto, ţe vylučovala poţívání sušenek, brambor, chleba a obilovin. O čtyřicet let 

později se zjistilo, ţe skutečným viníkem není škrob, ale jsou to pšeničné bílkoviny. To se 

potvrdilo faktem, ţe během druhé světové války se sníţil počet dětí trpících touto nemocí, 

z důvodu nedostatku chleba. Po válce byla bezlepková dieta uvedena jako standardní „léčba“ 

celiakie. 

 Zásadní průlom u této nemoci nastal v padesátých letech v Londýně, kdy se poprvé 

provedla biopsie dvanácterníku. Při té byly nalezeny specificky poškozené klky
4
 v tenkém 

střevě, a to umoţnilo lékařům začít určovat pacienty s celiakií a mohli jim předepsat 

bezlepkovou dietu (Ali 2015: 20 - 23). 

                                                           
4
 Jsou vlasovité struktury vstřebávající ţiviny na sliznici tenkého střeva (Ali 2015: 236). 
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     1.3   Celiakie není alergií na lepek 

Lidé často zaměňují dvě odlišné onemocnění, a to celiakii a alergii na lepek. Je mezi nimi 

však rozdíl, proto jsem se rozhodla tento rozdíl objasnit. 

 Celiakie je autoimunitním onemocněním, které se od alergie liší. Mechanismus, který 

se skrývá za autoimunitní reakcí pacienta trpícího celiakií, se liší od autoimunitní reakce 

člověka, který má alergii na lepek (Ali 2015: 35). Celiakie je podmíněna vznikem protilátek 

proti buňkám sliznice v tenkém střevě. Vznik těchto protilátek je podmíněn přítomností 

glutenu ve stravě. Alergie na lepek je také podmíněna vznikem protilátek, během ní ale 

nevznikají autoprotilátky a tak nedochází k poškození střevní sliznice (Kohout, Pavlíčková 

2006: 22). 

    1.4   Příčiny celiakie  

Existují různé příčiny a důvody, proč u lidí propuká celiakie. Nejčastější příčinou je genetika, 

jak uţ bylo zmíněné výše. 

 Celiakie můţe postihnout lidi různého věku, pohlaví a národnosti, a je nejčastěji 

geneticky přenášenou nemocí (Ali 2015: 40). Vránová (2013) tvrdí, ţe hlavní rizikovou 

skupinou jsou příbuzní prvního stupně u pacientů s prokázanou celiakií (Vránová 2013: 104). 

 1.4.1   Lepek: spouštěč celiakie  

Lepek je komplex bílkovin, které jsou obsaţeny v obilninách (Vránová 2013: 103) Je hlavním 

viníkem celiakie a zásobní bílkovinou, která se nachází v pšenici, ječmeni a ţitě (Ali 2015: 

42). 

 Pokud k tomu mají jedinci genetickou indispozici, spustí lepek v jejich těle 

autoimunitní reakci, která začne poškozovat buňky v tenkém střevě (Vránová 2013: 103). 
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 Existují ale i obilniny, které jsou pro celiaky bezpečné, jako například amaranth, 

kukuřice, proso, quinoa, rýţe, čirok, tapioka a podobně (Fasano, Flaherty 2015: 139). Celiak 

můţe také bezpečně konzumovat všechny druhy ovoce a zeleniny, sóju, luštěniny, brambory, 

ořechy a další (Kohout, Pavlíčková 2006: 42, 44). 

    1. 5   Celiakie a ţivotní styl 

Nástup příznaků této nemoci ovlivňují různé faktory ţivotního stylu, které téţ určují, jak 

velké škody tato nemoc napáchá. Čím později se u člověka tato nemoc diagnostikuje, tím 

horší to můţe mít efekt na tenké střevo, a čím více je poškozeno, tím vyšší je šance spuštění 

komplikací, kterých si člověk můţe, ale i nemusí všimnout. Lidé mají různé příznaky této 

nemoci, které souvisí i s tím, jaký vedou ţivotní styl. Hlavními faktory ţivotního stylu, jeţ 

ovlivňují propuknutí této nemoci, jsou jak dlouho a jaké mnoţství lepku člověk přijímá. 

 Rychlý a stresující způsob ţivota v dnešní době vede k různým komplikacím. Mnoho 

lidí se kvůli pohodlnosti stravuje z polotovarů a v rychlých občerstveních. Existují bohuţel i 

skryté zdroje lepku, které se mohou nacházet v lécích, vitamínových doplňcích a 

kosmetických výrobcích (Ali 2015: 38 - 39). 

1.6   Výskyt celiakie 

Celiakie se samozřejmě nejvíce vyskytuje v oblastech, kde je dostatek pšenice, ţita a ječmene, 

coţ je hlavně v Evropě a Americe. 

 „Celiakie nejčastěji postihuje lidi severoevropského původu. Je rozšířená u bělochů 

v zemích jako Austrálie, Irsko, Kanada, Mexiko a Střední a Jiţní Amerika, nejrozšířenější je 

ve Finsku“ (Ali 2015: 40). 

 V České republice dle odhadu odborníků trpí celiakií zhruba 40 aţ 50 tisíc lidí, 

diagnostikována je ale jen zhruba u 10 – 15% z nich (Týden 2015). 
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 Z výzkumů provedených v deseti zemích Evropy, Afriky a USA se zjistilo, ţe výskyt 

této nemoci je oproti dřívějšku dvanáctkrát vyšší. Léčení pacienti bohuţel tvoří jen špičku 

ledovce (Červenková 2006: 14). 

     1.7   Formy celiakie 

Uvádí se, ţe existuje zhruba šest forem celiakie. Já zde vypisuji tři z nich, které zmiňuji ve 

své práci, jsou to klasická celiakie, silentní (neboli tichá) celiakie a Duhringova herpetiformní 

dermatitida, která je koţní formou celiakie. 

 1.7.1   Klasická celiakie 

Tato forma se vyskytuje spíše u dětí, její příznaky jsou různé, od mírných aţ po váţné 

problémy (Ali 2015: 48). U dětí dochází k opoţděnému růstu, neprospívání a průjmu. Dospělí 

také trpí průjmy, nebo zácpu, mají křečovité bolesti břicha a hubnou. Charakteristická je také 

malabsorbce různých ţivin a vitamínů (Kohout, Pavlíčková 2006: 25). 

 1.7.2   Tichá (silentní) celiakie 

U této formy se často stává, ţe uniká pozornosti pacientů i lékařů, jelikoţ se u ní nevyskytují 

ţádné příznaky (Kohout, Pavlíčková 2006: 25). Na tuto formu se většinou přichází úplnou 

náhodou a postiţení většinou nevnímají ţádné zásadní obtíţe, přesto po zavedení bezlepkové 

diety často pozorují celkové zlepšení svého stavu (Bassová 2012: 21-22). 

  Dá se říct, ţe je tato forma nejvíce nebezpečná, jelikoţ se u lidí, kteří často ani netuší, 

ţe ji mají, mohou rozvinout velice váţné namoci, jako je například rakovina tenkého střeva 

(Ali 2015: 49). 

 1.7.3   Duhringova herpetiformní dermatitida  

Projevuje se puchýřkatým postiţením kůţe, můţe být doprovázena průjmy, ale nemusí s tím 

být spojena (Kohout, Pavlíčková 2006: 26). 
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  Je nejběţnějším dermatologickým projevem celiakie, postihuje zhruba 10% pacientů 

s celiakií. Při špatné diagnostice můţe být toto onemocnění špatně léčeno, nebo se dokonce 

vůbec nemusí přijít na příčinu této nemoci. K léčení této nemoci se také doporučuje 

bezlepková dieta společně s uţíváním léků (Ali 2015: 131). 

     1.8   Příznaky 

Příznaky a klinické projevy se u jednotlivců liší a závisejí na věku člověka.  

 U dětí se mohou příznaky projevovat dramaticky a zjevně, ovšem u pacientů 

v pozdějším věku se můţou objevit jen mírné příznaky, coţ můţe oddálit jejich diagnózu (Ali 

2015: 49). 

 Typickými příznaky jsou bolesti břicha, nadýmání, kručení v břiše, průjmy a zácpy, 

podvýţiva, váhový úbytek, anemie a podobně (Kohout, Pavlíčková 2006: 27 – 28). 

 U dětí a dospívajících je nejčastějším příznakem nápadně malá postava, to proto, ţe 

děti s celiakií pomaleji rostou a přibírají. U dospělých se uvádí jako hlavní příznak průjem, 

který se projevuje zhruba u poloviny případů. A stejně jako děti mohou být malého vzrůstu 

(Ali 2015: 50). 

     1.9   Vyšetřovací postupy 

Celiakie se většinou diagnostikuje odběrem krve, sérologickými testy
5
 , biopsií dvanácterníku 

či endoskopií. Pacient by před testy neměl přecházet na bezlepkovou dietu, protoţe ta by 

sníţila mnoţství autoprotilátek na zdravou hladinu, poté by došlo k falešně negativním 

výsledkům (Ali 2015: 62). 

                                                           
5
 Sérologické vyšetření – Touto metodou se dá zjistit přítomnost protilátek proti vlastním antigenům 

(Červenková 2006: 16). 
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     1.10   Duševní projevy spojené s celiakií 

S celiakií se také mohou pojit psychiatrické příznaky a poruchy, nejčastěji jsou to úzkostné 

poruchy, poruchy nálad a depresivní poruchy. Dále také podráţděnost, vyčerpanost, 

nedostatek energie, netrpělivost, úzkost, ADHD (Ali 2015: 99). 

 Dle výzkumů je i stres faktorem, který tuto nemoc můţe zhoršovat. Tato nemoc 

pacientům můţe způsobovat značný stres, a tento stres můţe nemoc zase zhoršovat, je to 

začarovaný kruh. 

 „Diagnostikovaní pacienti s celiakií mají potíţe vyrovnat se s tím, ţe musí ţít s touto 

nemocí. Léčba celiakie v průběhu celého ţivota pacienta můţe být zdrojem frustrace a 

izolace, protoţe většina společenských akcí a setkávání zahrnuje i konzumaci jídla. Omezení 

jídelníčku mohou také způsobit pocit smutku a poráţky“ (Ali 2015: 108). 

 Mezi další poruchy spojené s celiakií můţou patřit také úzkostné poruchy a dokonce i 

schizofrenie (Ali 102-103). 

     1.11   Nemoci a poruchy, které se váţou k celiakii 

Spousta lidí to neví, ale vzhledem k tomu, ţe kvůli celiakii dochází ke špatnému vstřebávání 

látek přes tenké střevo, pojí se s tou to nemocí i mnoho jiných poruch. 

 Velmi častým (u zhruba 5% pacientů s celiakií) je společný výskyt celiakie a diabetu I. 

typu, jelikoţ mají obě nemoci společný genetický základ. Autoimunitní forma cukrovky 

většinou předchází celiakii (Bassová 2013: 43). 

 Mezi fyzické poruchy spojené s touto nemocí patří zejména nemoci kostí a kloubů, 

jako jsou osteoporóza, artritida a problémy růstu (Ali 2015: 121-124). 

 Mezi problémy spojené s celiakií patří i anémie neboli chudokrevnost. Anémie je 

způsobena nedostatkem ţeleza (Kohout, Pavlíčková 2006: 28), tím pádem se pojí s celiakií, 
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jelikoţ kvůli této nemoci dochází k omezenému vstřebávání ţivin přes klky v tenkém střevě 

(Ali 2015: 128). 

 Následují koţní problémy pojící se s touto nemocí, nejvýznamnější z nich je 

Herpetiformní dermatitida neboli Duhringova choroba (viz formy celiakie). 

     1.12   Bezlepková dieta 

Nyní se dostávám k léčbě, nebo v tomto případě spíše potlačení nemoci. Touto „léčbou“ je 

bezlepková dieta. 

 Bezlepková dieta je celoţivotním údělem. Spočívá v úplném vyloučení lepku neboli 

glutenu z jídelníčku. Velkým problémem čerstvě diagnostikovaných pacientů je získání 

spolehlivých informací. V dnešní době je informací o celiakii a bezlepkové dietě hodně, ale 

řada z nich je nepřesná (Celiak 2009).  

 Lepek musí být ze stravy celiaka zcela vyloučen a dodrţování této diety musí být 

doţivotní. Dodrţování bezlepkové diety je pro celiaky ţivotně důleţité, přesto je známo, ţe 

mnoho pacientů je při dodrţování této diety nedisciplinovaných (Vránová 2013: 110). 

 Tato dieta se pouţívá k léčbě celiakie a nezahrnuje obiloviny obsahující lepek, je 

zaloţená na konzumaci výrobků z kukuřice, rýţe, brambor, sóji a podobně (Kohout, 

Pavlíčková 2006: 11). 

 Zápory bezlepkové diety, jsou například nutnost přísného dodrţování, cena 

bezlepkových potravin, která je vyšší neţ u klasických potravin, také riziko kontaminace 

bezlepkového jídla lepkovým, a potraviny mylně označené za bezlepkové (Ali 2015: 196). 
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2   Medicínská antropologie 
Vzhledem k tomu, ţe svou práci píši na téma nemoci, rozhodla jsem se do své práce zařadit i 

kapitolu o medicínské antropologii (medical anthropology). 

 Oblast zdraví a nemoci, to je obor, kterým se zabývá medicínská antropologie. Jejím 

úkolem je studovat významy onemocnění, chorob a strategií, jenţ lidé vyţívají primárně ke 

zbavení se těchto nepříjemných stavů. Zajímá se o vzájemný vztah mezi nemocnými a léčiteli. 

Také zkoumá výklad nemocí, jejich příčinu a oblast léčby.   

 Pro medicínskou antrpologii je otázkou to, jak výskyt nemocí souvisí se sociálními, 

ekonomickými a geopolitickými podmínkami, ve kterých ţijí postiţení lidé, a také to, co se dá 

s těmito problémy udělat (Hrešanová 2012: 211). 

 Já se ve své práci nejvíce věnuji významu nemoci a sociálním podmínkám, ve kterých 

lidé s celiakií ţijí. 

     2.1   Choroba versus nemoc (disease vs. illness) 

 

Choroba a nemoc, jsou dvě odlišná pojetí takzvaného „ill-health“, neboli špatného zdraví
6
. 

Přesto jsou tyto dvě pojetí ve vzájemném vztahu. Termíny choroba a nemoc jsou uţívány 

k popisu rozdílných pohledů na špatné zdraví, jeţ zastávají doktoři, ale i pacienti (Helman 

1981: 548). 

 Cassell (1978) tvrdí, ţe nemoc znamená „co pacient cítí, kdyţ jde k doktorovi“ a 

choroba znamená „co má pacient na cestě domů od doktora. Choroba je tedy něco, co má 

orgán, nemoc je něco, co má člověk.“ (Cassell 1978 in Helman 1981: 548). 

 Většina případů choroby je doprovázena nemocí, tato reakce se ale můţe lišit mezi 

jednotlivci, skupinami a kulturami (Zborowski 1952, MacCormack 1980 in Helman 1981: 

548). 

                                                           
6
  To znamená, kdyţ například člověka delší dobu trápí nějaká nemoc. 
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 V první kapitole své práce tedy popisuji celiakii jako chorobu, tedy něco, co má orgán, 

v tomto případě je tím orgánem tenké střevo. V praktické části popisuji celiakii jako nemoc, 

tedy něco, co má člověk. 

 2.1.1   Choroba (disease) 

Choroba poukazuje na abnormality struktury a funkce lidských orgánů a systémů v těle 

člověka (Eisenberg 1977 in Helman 1981: 548).  

 Univerzálnost formy choroby se vztahuje k definici medicínského modelu zdraví a 

normálnosti. Normálnost můţe být definovaná určitými fyzickými a biochemickými 

parametry jako jsou například váha, výška, krevní obraz, krevní tlak a další. Pro kaţdé měření 

existuje číselný rozsah, v rámci kterého je jednotlivec zdravý a normální. Choroba je často 

viděna jako odchylka z těchto normálních hodnot a doprovázena abnormalitami ve struktuře 

nebo funkci orgánů v těle. Choroba předpokládá, ţe cukrovka u pacienta ţijícího 

v Manchesteru je stejná, jako cukrovka u člověka ţijícího v kmeni na Nové Guinei. I kdyţ 

glukóza v jejich krvi můţe být identická, význam nemoci pro pacienty a strategie toho, jak 

nemoc přijmou, můţe být v těchto dvou případech velice odlišná. Choroba se nemůţe 

vypořádat s osobními, kulturními a sociálními faktory špatného zdraví (Helman 1981: 548). 

 Kdyţ tento aspekt vztáhnu na téma celiakie, můţe být problematika této nemoci 

v odlišných prostředích obdobná tomu, co popisuje Helman. Člověk ţijící v Manchesteru 

poté, co zjistí, ţe má celiakii, pravděpodobně ze své stravy vysadí lepek. Někdo, kdo ţije na 

Nové Guinei, třeba ani nemusí zjistit, ţe tuto nemoc má. Také je dost pravděpodobné, ţe díky 

stravě na jejich ostrově, která například nezahrnuje takové mnoţství lepkových potravin, se 

s touto nemocí třeba ani nikdy nesetká, a nebude kategorizován jako „nemocný“. 
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 2.1.2   Nemoc (illness) 

Nemoc odkazuje k subjektivní odezvě pacienta, kterému není dobře. Ukazuje jak on a lidé 

okolo něho chápou vznik a význam této nemoci, jaký to má vliv na pacientovo chování a 

vztahy s jinými lidmi, a kroky které dělá k tomu, aby se jeho situace napravila (Eisenberg 

1977, Kleinman et al. 1978, 1980 in Helman 1981: 548). 

 Fox (1968) poznamenal, ţe povaha citové odezvy, stavu a symptomů pacienta, jsou 

hluboce ovlivněny sociálně, kulturně a také jeho osobními vlastnostmi (Fox 1968 in Helman: 

1981: 548). 

 Také psychické symptomy jako je bolest, mohou být ovlivněny sociálními a 

kulturními faktory (Zborowski 1952 in Helman 1981: 548). 

 Z těchto faktů vyplývá, ţe kultura a společnost je velice významným aspektem i při 

řešení zdraví a nemoci. 

 2.1.3   Lidové modely nemoci 

Lidé si často sami ustanovují vlastní modely a teorie o jejich nemoci. 

 Lidové teorie o příčinách špatného zdraví jsou součástí mnohem širších modelů 

uţívaných k vysvětlení neštěstí všeobecně (Fabrega 1973, Helman 1980 in Helman 1981: 

548). Nemoc je jen specializovaná forma neštěstí nebo smůly v rámci tohoto širšího modelu. 

To proto rozděluje psychologické, morální a sociální rozměry spojené s dalšími formami 

nepřízně osudu, obzvláště v odpovědi na otázku: „Proč se to stalo zrovna mě?“ 

 Pacienti zkouší vysvětlit, co se stalo, proč se to stalo a rozhodnout, co s tím dělat. 

Chování pacientů a lidí okolo nich, bude záleţet na odpovědích na šest otázek:  

„Co se stalo?, Proč se to stalo?, Proč mě?, Proč teď?, Co by se stalo, kdyby s tím nešlo nic 

dělat?, Co bych s tím měl dělat, nebo s kým bych se měl poradit, aby mi pomohl?“. 



 

23 
 

 Jak jsou otázky zodpovídány a chování které následuje, představuje „lidový model 

nemoci“. Není však jen jeden lidový model, ale je jich mnoho. Kaţdý pacient si stanoví svůj 

vlastní model nemoci a také to, co má s danou nemocí udělat, ačkoliv konkrétní lidový model 

můţe být sdílen rodinou, územím, nebo velkou skupinou lidí (Snow a Johnson 1977, Helman 

1978 in Helman 1981: 548). 

 Mým závěrem tedy je, ţe tyto stejné otázky si můţe začít klást i celiak, poté, co mu 

celiakii diagnostikují. Co se stalo a proč se to stalo, jsou otázky, na které si můţe jasně 

odpovědět, pokud si o této nemoci vyhledá nějaké informace. Naštěstí zjistí, ţe tato nemoc 

není v dnešní době smrtelná, ale není bohuţel ani zcela léčitelná, dá se však potlačit 

bezlepkovou dietou, coţ je určitě uklidňující informace. 

 Dále je samozřejmě faktem, ţe sociální konstrukce nemoci je v kaţdé společnosti a 

kultuře jiná, jak je zmíněno jiţ výše. Právě kultura způsobuje, zda je nějaký člověk 

stigmatizovaný nebo ne. V některých kulturách tedy můţe být celiakie stigmatem, v jiných 

nikoliv. 
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3    Metodologie 

V metodologii jsem se inspirovala knihou Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a 

aplikace od Jana Hendla (Hendl 2016) a jako metodu svého výzkumu jsem si zvolila 

polostrukturovaný rozhovor. 

 Předem jsem si připravila pětadvacet otázek, ovšem některé otázky se lišily podle 

toho, jestli jsem je kladla dítěti, nebo dospělému. Během rozhovorů mě ale napadaly i jiné 

otázky, které jsem informantům také kladla, proto pro mě byl výběr polostrukturovaného 

rozhovoru ideální.   

 Byla jsem si vědoma toho, ţe zjistit, zda se informanté cítí stigmatizovaní, můţe být 

ošemetné, jelikoţ se třeba i nevědomky budu dotazovat tak, aby mi potvrdili, ţe jejich nemoc 

skutečně stigmatem je, i kdyţ tomu tak třeba není. Proto jsem tento fakt měla během svého 

výzkumu stále na paměti a snaţila jsem se tohoto problému vyvarovat.  

 Rozhovory jsem začala provádět v polovině října loňského roku a do Vánoc jsem je 

měla všechny realizované. Většinou jsem rozhovory s informanty prováděla v kavárně v 

Pardubicích, se svojí matkou jsem rozhovor vedla u nás doma, a dva rozhovory jsem 

uskutečnila přes program Skype, kdy jsem vyuţila moţnost videohovoru.  

 Rozhovory, kdy jsem měla informanty přímo vedle sebe, se mi prováděly lépe, jelikoţ 

jsem s nimi hovořila takzvaně „tváří v tvář“, probíhaly tedy více uvolněně a v některých 

případech aţ přátelsky. Během videohovorů jsem své informanty sice také viděla, virtuální 

rozhovor ale nebyl tak otevřený jako rozhovor „naţivo“.  

 Rozhovory jsem vţdy vedla já a kladla otázky. Na začátku jsem pokaţdé informanty 

obeznámila s tím, na jaké téma píši svou práci a proč jsem si je vybrala, ubezpečila jsem je, ţe 

jejich osobní informace nebudu zveřejňovat nikde jinde neţ ve své práci. Otázky jsem jim 

poslala předem, pokud by chtěli, aby si odpovědi na ně mohli předem připravit.  
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 Někteří informanti byli přirozeně více otevření neţ jiní, přesto proběhly všechny 

rozhovory v poklidu a přinesly spoustu informací, které jsem později zpracovala. Kromě 

mnou očekávaných zjištění, se mi dostalo zcela nových a také překvapivých informací. 

Rozhovory se studentkami a mojí matkou mi dokonce přišly jako přátelské popovídání. 

 Všechny rozhovory jsem si nahrávala na svůj diktafon, zároveň jsem si během 

kaţdého rozhovoru zapisovala nejdůleţitější poznámky. Díky záznamům všech rozhovorů 

jsem si je poté mohla několikrát přehrát, přepis byl z toho důvodu snazší a také nenastaly 

ţádné pochyby, ani nejasnosti u poskytnutých informací. 

 Informace načerpané z rozhovorů s informanty jsem zkombinovala s knihami: Stigma: 

poznámky k problému zvládání narušené identity od Ernesta Goffmana, Psychologie výživy a 

sociální aspekty jídla od autorek Fraňkové a Dvořákové- Janů, a okrajově i s knihou Kniha 

pro celiaky od autora Naheeda Aliho, která je hlavním základem mé teoretické části. 

  Také jsem, ač z počátku nevědomky, v podstatě skoro celý ţivot prováděla 

zúčastněné pozorování u mé matky, která má nemoc celiakii a drţí bezlepkovou dietu. 

 3.1   Účastníci výzkumu 

Ke své bakalářské práci jsem si našla celkem sedm informantů, se kterými jsem prováděla 

rozhovory. Kromě své matky, jsem si všechny informanty nalezla přes internet, konkrétně 

přes různé skupiny na Facebooku
7
. Dvě studentky pro můj rozhovor, jsem sehnala ve skupině 

„UPCE, koleje“, přes jednu z nich jsem si sehnala i jejího přítele, který také trpí celiakií. 

Zbylé informanty jsem nalezla ve skupině „CELIAKIE“ a „BEZLEPKOVÉ RECEPTY“ na 

facebookové stránce. Všechny informanty teď postupně představím. 

1. Jana je studentkou vysoké školy a je jí 24 let. Má silentní neboli tichou formu celiakie, 

která je ale o to nebezpečnější, jelikoţ nemocný nemá ţádné příznaky (viz formy celiakie). 

                                                           
7
 Facebook je sociální síť, kterou zaloţil Mark Zuckerberg. Člověk si zde můţe vytvořit svůj profil, přidávat si 

přátele, sdílet své myšlenky, nápady, fotografie, vytvářet skupiny a podobně. 



 

26 
 

Celiakie jí byla zjištěna před dvěma lety, v podstatě úplnou náhodou, jelikoţ jí natékaly oči, 

to ale s celiakií nemělo nic společného.  

 Bezlepkovou dietu drţí od roku 2014. Jak sama uvádí, bylo pro ni ze začátku náročné 

vyrovnat se s tím, ţe ji musím drţet, protoţe to najednou bylo něco nového. Rohlíky a obecně 

pšeničné pečivo ke svačině, kaţdodenní základ studenta, to musela odbourat. Sloţitější to pro 

ni začalo být i z finanční stránky, „Celiakie je hrozně drahá, potraviny jsou drahé – uţ si 

nekoupím rohlík za tři koruny v kterémkoliv obchodě, ale upeču doma ze směsi za 60 Kč, a 

za dva dny je pečivo tvrdé.“ tvrdí Jana. 

 Jana bydlí na koleji, z toho důvodu si musela i zakoupit vlastní ledničku do pokoje, 

jelikoţ představa, ţe jí někdo ukradne bezlepkové jídlo navařené i třeba na celý týden je 

opravdu hrozná. Matka jí vţdy o víkendu vaří, aby měla alespoň nějaké teplé jídlo. „Začátky 

byly zkrátka dost náročné, teď uţ je to lepší.“ říká Jana o dodrţování diety. 

2. Gabriela je také studentkou vysoké školy a její 22 let. Celiakie jí byla zjištěna před dvěma 

lety, poté co jí byla provedena biopsie. Bezlepkovou dietu drţí zhruba rok a půl. Její maminka 

a přítel mají celiakii také, takţe je na bezlepkovou stravu jiţ zvyklá a vlastně si ani 

nepřipouští, ţe by byla nemocná.  

„Necítím se, ţe bych byla nějaká jiná, jsem prostě normální člověk, akorát jinak jím. Ani to 

v podstatě neberu jako nemoc, pro mě to nemoc není, já si nepřipouštím, ţe bych byla 

nemocná.“ tvrdí Gabriela. 

 Rozhovor s Gabrielou jsem prováděla v jedné kavárně v Pardubicích a stala se 

zajímavá věc. Přišla paní servírka a začala nám ke kávě nabízet dorty, vyjmenovala jich asi 

pět, ale všechny byly lepkové. Gabriela řekla, ţe si ţádný nedá, a i kdyţ vypadaly nádherně a 

měla jsem na některý chuť, ze solidarity jsem si ale také nedala. Chvíli jsem si říkala, jestli 

paní servírce říct, ţe tady právě vedeme rozhovor na téma nemoci celiakie a bezlepkové diety, 
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poté jsem si ale řekla, ţe to raději nebudu zmiňovat, paní servírka by třeba nemusela vědět, o 

co se jedná. 

3. Helena je zdravotní laborantka ve věku 53 let. Celiakie jí byla zjištěna nejprve ve 23 

letech, kdy začala dodrţovat bezlepkovou dietu. Jakmile ji začala drţet, přibrala 10 kg, coţ 

bylo skvělé, jelikoţ byla v tu dobu velice hubená. Poté otěhotněla a přibrala dalších 23 kg, 

z toho důvodu si řekla, ţe je nesmysl, aby měla celiakii, jelikoţ přibírá i bez drţení 

bezlepkové diety. Po porodu ale po třech měsících zase vše shodila, stejně jako u druhého 

těhotenství, ale Heleně bylo dobře a tak uţ dál dietu nedrţela.  

 Asi před patnácti lety měla boreliózu a zjistili jí, ţe nemá dostatek ţeleza a dalších 

vitamínů, trpěla anémií a měla velice špatné jaterní testy. Kvůli tomu byla dokonce od jedné 

lékařky označena za alkoholičku, která alkoholismus zapírá, jelikoţ jí Helena tvrdila, ţe 

alkohol vůbec nepije. To byla pravda, ale doktorka jí nevěřila. Po tomto incidentu Helena 

konzultovala se svým lékařem, který jí udělal biopsii a potvrdil celiakii, ţe začne znovu drţet 

bezlepkovou dietu, a od té doby ji uţ čtrnáct let poctivě dodrţuje. Po vysazení lepku se její 

zdravotní stav zlepšil a uţ nemá problémy s nepřibíráním a se střevními potíţemi. 

4. Tereza je ţákyně, která chodí do páté třídy a je jí 12 let. To ţe má celiakii jí bylo zjištěno, 

kdyţ jí byl rok a půl, protoţe trpěla zácpami. Díky své matce začala hned dodrţovat 

bezlepkovou dietu a její zdravotní stav se zlepšil. Rozhovor jsem prováděla s ní, i s její 

matkou Hanou. 

5. Adamovi je rok a půl, celiakie mu byla diagnostikována před rokem, a přišlo se na ní kvůli 

tomu, ţe nepřibíral na váze a měl neustálé průjmy, také měl špatnou imunitu a byl stále 

nemocný. Spolu s celiakií má i intoleranci na kravské mléko. Rozhovor jsem prováděla s jeho 

matkou Anetou. 

6. Josef trpí nemocí zvanou Duhringova herpetiformní dermatitida, která je koţním projevem 

celiakie (viz výše). Je mu 26 let a bezlepkovou dietu drţí zhruba deset let. 
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7. Zbyňkovi je 32 let a celiakie mu byla zjištěna ve 23 letech, od té doby drţí i bezlepkovou 

dietu. Tuto nemoc má také jeho matka a bratr. Mimo celiakii má potvrzenou i Duhringovu 

herpetiformní dermatitidu a nemoc štítné ţlázy. 
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4   Ţivotní styl po diagnóze celiakie 

Pacientům, u kterých se prokáţe celiakie, se doporučuje, aby svou diagnózu vnímali jako 

příleţitost vytvářet zdravý ţivotní styl. Jejich poškozená střevní výstelka způsobuje 

malabsorpci ţivin, jelikoţ klky hrají při vstřebávání jídla důleţitou roli. Z toho většinou 

vznikají zdravotní obtíţe, jako je například podvýţiva, nutriční deficity, křeče, ledvinové 

kameny, osteoporóza, anémie apod. (Ali 2015: 78) 

 Tělesný systém kaţdého člověka se uzdravuje různou rychlostí a je obecně známo, ţe 

celoţivotní dodrţování bezlepkové diety
8
 je pro pacienty s celiakií jediná trvalá léčba. Jen 

přísným dodrţováním této diety mohou lidé s celiakií zregenerovat své klky (Ali 2015: 78) 

 Nově diagnostikovaným pacientům se většinou doporučuje začít navštěvovat nějaké 

podpůrné skupiny, kde se stýkají s lidmi se stejnými problémy, coţ jim můţe pomoci lépe 

zvládat jejich situaci a mohou se i dozvědět více o své nemoci. Členové skupin se mohou 

podělit o překáţky, kterým museli čelit, a mohou pomoci s pocitem izolovanosti. Další 

moţností získávání informací a podpory jsou také různá fóra, blogy a celkově sociální sítě 

(Ali 2015: 78-79). K tomuto tématu mě napadla otázka, jestli se informanté cítí ve společnosti 

jiného celiaka lépe, z toho důvodu, že rozumí jejich situaci?¨ 

 Jana (24) mi odpověděla, ţe jiného celiaka nezná. Jednou ale navštívila výstavu 

bezlepkových výrobků v Brně a cítila se tam mnohem lépe, jelikoţ věděla, ţe tuto výstavu 

navštívili lidé trpící stejnou nemocí, a kde nikdo neřeší, kdyţ se někdo zeptá, zda je jídlo 

bezlepkové nebo ne.  

„Myslím si, ţe v takovéhle skupině lidí se kaţdý cítí líp, protoţe ví, ţe tam mají všichni stejný 

problém. Nikdo ti tam neříká ‚Ty to nemůţeš? Tak dneska zhřeš, vţdyť tě to nezabije‘.“ Jana 

se totiţ s takovými lidmi často setkává, hlavním důvodem je to, ţe má tichou formu této 

                                                           
8
 viz kapitola o bezlepkové dietě 
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nemoci, kvůli které nemá ţádné příznaky. Od jiného celiaka prý tuto větu člověk nikdy 

neslyší. 

 Podobnou informaci mi sdělila i Gabriela (22). V přítomnosti jiného celiaka se cítí 

mnohem lépe, jelikoţ ten ví, co člověk můţe a nemůţe jíst, ţádný z nich se nikdy nezeptá „A 

proč to nemůţeš?“, také nevnucují ţádné lepkového jídlo. Lidé, kteří touto nemocí netrpí, ale 

chápou Gabriely situaci a nic jí nevnucují, jí nevadí. Vadí jí ale lidé, co na tuto nemoc 

neberou ohled. 

 Z toho tedy vyplývá, ţe bohuţel existuje mnoho lidí, kterým uniká důvod toho, proč 

někdo drţí bezlepkovou dietu. Celiak tuto dietu drţet musí, protoţe kdyţ ji nedrţí, můţe mít 

velké bolesti, nepřibírá na váze a podobně. V dnešní době je ovšem v „módě“, ţe člověk 

nepřijímá lepek z toho důvodu, ţe chce zhubnout, coţ ovšem není prvotním záměrem 

bezlepkové diety právě naopak, lidé s celiakií po zavedení bezlepkové diety často hodně 

přiberou na váze. 

 K tomu, ţe lidé drží bezlepkovou dietu, i když nemusí, se mi moji informanté také 

vyjádřili. Helena (53) mi k tomu pověděla, ţe se jí nelíbí, jak teď stále více lidí drţí 

bezlepkovou dietu, aby shodili na váze, jelikoţ k tomu tato dieta není primárně určena. Ona 

tuto dietu drţí, aby nebyla velice hubená a neměla zdravotní potíţe. Nejvíc ji na tom mrzí 

fakt, ţe kdyţ přijde do nějaké restaurace a řekne, ţe tuto dietu drţí, lidé si mohou říct „Nojo, 

to je zase ten někdo, kdo nejí tu pšenici, aby náhodou nepřibral.“ To ale není vůbec pravda, 

Helena nemá jinou moţnost, musí tuto dietu drţet, jelikoţ je nemocná. Říká, ţe je to velký 

rozdíl, kdyţ si někdo můţe dát svobodně například pšeničné pečivo, ale rozhodně se si ho 

nedat. 
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Zbyněk (32) mi řekl, ţe v dnešní době nastupuje trend hubnutí, za pomocí bezlepkové diety. 

Myslí si, ţe je to hloupost, vidí v tom ale i výhodu, díky tomto nastupujícímu trendu je na 

našem trhu objevuje stále více bezlepkových potravin. 

Jana (24) nechápe, proč tolik lidí tuto dietu drţí, i kdyţ nemusí. „Tato dieta není na hubnutí, 

ale na potlačení příznaků celiakie!“ 
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5   Preference a averze k potravinám 

„Přeţití ţivočichů závisí mimo jiné na schopnosti přijímat látky, které jeho tělo potřebuje a 

vyhýbat se škodlivinám, jejichţ poţití by mu způsobilo onemocnění a zánik“ (Dvořáková- 

Janů, Fraňková 2003: 125). Autorky v knize zmiňují, ţe P. Rozin (1998) uvedl 3 hlavní 

motivy pro vznik přijetí nebo zamítání jídla či poţivatiny, na jejichţ základě se utváří 

specifický vztah. K mému tématu se hodí druhý motiv a to za b) anticipované důsledky požité 

látky, které se projevují tak, ţe se objeví potíţe poté, co bylo jídlo rozţvýkáno (Rozin 1998 in 

Dvořáková- Janů, Fraňková 2003: 125). Jako konkrétní případ u lidí s celiakí se dá uvézt fakt, 

ţe se jim udělá špatně poté, co poţijí lepek. 

 Hana, maminka dvanáctileté Terezy, mi k tomuto tématu řekla, ţe je velice důleţité, 

jaká je u celiaka reakce na snězení lepku. Její dcera Tereza uţ ví, ţe jakmile si dá lepek, tak 

má do dvou hodin křeče do břicha, nebo zvrací, a i další den je pro ni nepříjemný. Takţe i 

přestoţe má na nějaký lepkový pokrm třeba chuť, tak se jí to vůbec nevyplácí si ten lepek dát, 

jelikoţ ví, co přijde a nestojí jí to za to. 

 Dvořáková- Janů a Fraňková dále v knize sdělují, ţe důleţitou biologickou vlastností 

člověka je odpor vůči některým škodlivým potravinám, který jedince chrání před poţitím 

něčeho, co by ho mohlo ohrozit. Averze měla podstatnou úlohu v evoluci potravního chování 

a vývoje člověka (Dvořáková- Janů, Fraňková 2003: 130). 

 P. Rozin (1998) zařazuje nutriční averze do 4 kategorií, k mému tématu se hodí 

averze, kterou označuje jako „nebezpečí, které hrozí požitím jídla, nebo o němž se 

domníváme, že by mohlo poškodit naše zdraví“ (Rozin 1998 in Dvořáková- Janů, Fraňková 

2003: 131). 
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Zeptala jsem se tedy svých respondentů, jestli cítí odpor či averzi vůči pšeničným výrobkům, 

jelikož vědí, že jim nedělají dobře? 

Tereza (12) doplnila výpověď své mamky a sdělila mi, ţe má občas chuť na rohlík, nebo něco 

lepkového, ale nedá si to, udrţí se. Ví, ţe je jí potom zle. 

Jana (24) mi pověděla, ţe ona to má trochu sloţitější, jelikoţ jí po lepku nic není, nemá ţádné 

příznaky, proto občas zhřeší, ale hlídá se. Zhřeší tak jednou za dva měsíce a většinou si dá 

párek v rohlíku, který měla vţdycky ráda. Sama se ubezpečuje tím, ţe kdyţ si ho dá jen 

občas, nebude to zase takový problém. Kdyby ale dietu nedrţela třeba měsíc v kuse, tak uţ by 

se o své zdraví bála, ale takhle občas se nebojí.  

Gabriela (22) můj dotaz okomentovala tak, ţe je to hrozně těţké zodpovědět. Třeba anglický 

rohlík
9
, dříve zboţňovala a stále na něho má občas chuť, ale nedá si. Jednou v obchodě 

dokonce šla i k tomu výrobku, stála nad ním a říkala si: „Vţdyť já si to ale nesmím dát, já to 

nemůţu!“, a zatím se udrţela a nedala si ho. Tvrdí, ţe by se hlavně velice zklamala, kdyby si 

nějaké pšeničné pečivo dala, poté by jí bylo stejně jen zle. 

Helena (53) se k tomuto tématu vyjádřila tak, ţe občas, tak jednou za půl roku, si dá 

svíčkovou s knedlíky, jelikoţ pro tu má slabost, ale jakmile ji sní, rázem má výčitky. Dělá to i 

tak, ţe si ke svíčkové dá brambory, nebo rýţi, v restauracích tento výběr její přílohy 

nechápou, ale jí to vůbec nevadí a chutná jí to tak. „Nejhorší ale je, kdyţ uţ se rozhodnu 

zhřešit, a ta svíčková přitom nakonec ani není dobrá.“ tvrdí Helena. 

Josef (26) podle svých slov hřeší jak kdy a jak u čeho, ale kdyţ uţ zhřeší, je to většinou tím, 

ţe si dá pivo. 

                                                           
9
 Anglický rohlík je pšeničné pečivo, na kterém je navrchu zapečená slanina se sýrem. 
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 Ten kdo chce změnit své nutriční zvyklosti, měl by si umět zdůvodnit, proč je pro 

něho tato změna důleţitá, jaký prospěch z ní bude mít a hlavně za jakou cenu. Nejde jen o 

cenu potravin, ale jedná se i o odříkání si poţitku z jídla, které měl člověk rád, dále musí 

zvolit jinou, často i sloţitější přípravu jídel, nebo také omezit některé společenské aktivity, 

jako například rodinné oslavy, firemní večírky a podobně. Změnou výţivy člověk můţe něco 

získat, ale i něco ztratit. (Dvořáková- Janů, Fraňková 2003: 150).  

K tématu odříkání si určitých potravin z důvodu změny stravy, mi Helena (53) pověděla, ţe jí 

„Trvalo tři roky, neţ prošla kolem pekárny a nevonělo jí to tam“. Je to tak trochu dodnes, ale 

uţ to má v hlavě srovnané, a lepek uţ si nedá. Nejvíc ji mrzí, ţe uţ si nemůţe dát plněné 

pečivo z listového těsta, které měla vţdy moc ráda. Ze začátku drţení bezlepkové diety měla 

navíc pocit neustálého hladu, protoţe tvrdí, ţe pšeničná mouka ji zasytila, takţe po zavedení 

bezlepkové stravy měla pocit, ţe je nenajedená. 

Gabriela (22) měla dříve velice ráda pšeničné nudle z čínských restaurací, ale teď si říká, ţe 

neţ aby po nich měla střevní potíţe, tak si je raději nedá. 

 I kdyţ se člověk rozhodne pro změnu stravy, můţe vynechání oblíbených jídel a 

potlačení zvyklostí navodit poruchy nálad, deprese, únavu či ospalost (Dvořáková- Janů, 

Fraňková 2003: 150). Mou další otázkou pro respondenty tedy bylo, jestli si vybavují, že by 

poté, co začali držet bezlepkovou dietu, měli najednou například změny nálad, nebo cítili či 

stále cítí vztek? 

Jana (24) mi sdělila, ţe začátku kdyţ jí byla diagnostikovaná celiakie, na sobě náznaky 

deprese pociťovala. „Doktor vám řekne, ţe teď bude všechno úplně jinak a je to dost šok, i 

kdyţ se to týká jen jídla, ale člověk se i bojí, co bude a jak to bude, také jak to bude řešit 

z finanční stránky.“ Změny nálad, úzkost a i neklid určitě ze začátku cítila. Ale jakmile se 

s tím vyrovnala a zjistila, ţe s celiakií jde ţít, tak to bylo lepší. Hlavně šlo o okolí, spoluţáky 



 

35 
 

a kamarády, kteří to naštěstí přijali dobře. Jana také tvrdí, ţe dnes uţ se vše dá udělat na 

bezlepkové bázi, jen je to trochu sloţitější.  

Gabriela (22) naopak neměla po diagnostikování své nemoci ţádné poruchy nálad. A to 

hlavně z toho důvodu, jelikoţ její maminka a přítel dodrţují bezlepkovou dietu také. Její 

spoluţáci to tolik neřeší a kamarádi to pochopili, protoţe jim Gabriela vţdycky razantně 

řekne, ať jí nic nenabízejí. 

Zde je vidět rozdíl v povědomí o nemoci. Gabriela od svých blízkých uţ věděla, co je to 

celiakie a bezlepková dieta a viděla, ţe se s touto nemocí ţít a fungovat dá. Jana bohuţel 

nikoho s podobnou nemocí neznala, nevěděla, co ji čeká a proto začátek snášela mnohem hůře 

neţli Gabriela. 

Helena (53) mi pověděla, ţe poruchy nálad a vztek, proč zrovna ona musí mít tuto nemoc, 

cítila častokrát. Naposledy to bylo vloni v létě, kdyţ jela do Chorvatska. Bydlí na vesnici a 

jediné velkoměsto je vzdálené patnáct kilometrů. Hned vedle vesnice, kde bydlí, je ale malé 

město, kde je obchod a tam si můţe objednat bezlepkové chleby. Šla tam tedy den před 

odjezdem s tím, ţe si chleby vyzvedne a pojede domů. V obchodě jí ale prodavačka 

nepříjemně sdělila, ţe jim chleba nedorazil a ţe si má přijít po víkendu. „To byl takový vztek 

a beznaděj, to byla hrůza.“ Helena počítala s tím, ţe ten chleba bude mít. Místo toho začala 

panikařit, ţe jede na týden do Chorvatska, a ţe tam nebude mít co jíst, nebo ţe si bude muset 

koupit jen tvrdé rýţové a kukuřičné chlebíčky, které za tu dobu co drţí dietu, uţ úplně 

nesnáší. „Já jsem se tak rozčílila a málem jsem se v tom obchodě rozbrečela. Prodavačky na 

mě ještě dlouho potom koukaly divně.“ Potřebovala jet domů a všechno dobalit, místo toho 

musela jet patnáct kilometrů do města, kde si v supermarketu koupila nedobré a předraţené 

bezlepkové chleby. Nakonec ale byla ráda, ţe sehnala alespoň ty. „Ale tu bezmoc co jsem v tu 

chvíli cítila, to si asi nikdo neumí představit.“ Tady se ukazuje fakt, ţe ve městech uţ se dají 
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bezlepkové potraviny sehnat poměrně snadno, ovšem lidé co bydlí na vesnici, či v malých 

městech, s tím mohou mít stále velký problém a můţe to pro ně být velká překáţka 

v dodrţování bezlepkové diety.  

Autorky Dvořáková- Janů a Fraňková k tomuto tématu píší, ţe existují různé překáţky na 

cestě ke změně stravy, například je to dostupnost zdroje nové potravy. I v dnešní době stále 

existují velké rozdíly v nabídce potravin mezi městem a venkovem, i kdyţ je tento rozdíl 

postupně sniţován rychle se rozrůstající sítí supermarketů. Obtíţe nastávají při stravování v 

restauracích, které mají často stereotypní a úzký sortiment jídel. Problémy mohou mít lidé při 

cestování a při pracovních činnostech, kdy jsou odkázáni na rychlé občerstvení v bistrech 

nebo bufetech (Dvořáková- Janů, Fraňková 2003: 151). Dále to mou být zdravotní překáţky 

či neznalost a podceňování rizika nevhodné výţivy (Dvořáková- Janů, Fraňková 2003: 152). 

Hlavním problémem u celiakie je, ţe většina lidí ani neví, ţe touto nemocí trpí. (Ali 2015). 

     5.1   Dodrţování bezlepkové diety 

Z toho důvodu ţe ţiji s matkou, která také trpí celiakií, vím, ţe dodrţování diety můţe být 

někdy komplikované a problematické. Chtěla jsem tedy zjistit, jak se bezlepková dieta 

dodrţuje mým respondentům, a jestli jim přijde dodržování této diety složité? 

Gabriela (22) se k tomu vyjádřila tak, ţe jí dodrţování diety sloţité nepřijde, jelikoţ hned od 

začátku věděla, o co jde a co nesmí jíst, jelikoţ její matka má celiakii také. Kdyţ jde do 

obchodu, tak uţ se po lepkových výrobcích nedívá a jde si rovnou pro to, co chce. Kvůli této 

dietě ale poznala, co je to hlad. Kdyţ někam jde, nebo jede a nemůţe si dát úplně cokoliv, říká 

si, ţe si teda dá něco lepkového, ale pak si řekne, ţe by jí jen bylo špatně, a tak si nic 

lepkového nedá, ale na úkor toho, ţe má hlad. Kdyţ je Gabriela doma a vaří si, tak jí 

dodrţování bezlepkové diety nijak komplikované nepřijde. 
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„Ano, ale zlepšuje se to.“ sdělil mi Zbyněk (32). Podle něho velmi pomáhá seznam 

alergenů
10

, které musí restaurace povinně zveřejňovat. Na druhou stranu si to dle jeho názoru 

restaurace záměrně hodně ulehčují a několikrát se mu stalo, ţe našel například číslo 1 u 

zeleninového rizota, které by mělo být bezlepkové. Nebo u pokrmu s knedlíkem naopak 

alergen neobjevil vůbec. Restaurace podle něho prostě jen vyvěsí alergeny 1 aţ 14 na výlohu, 

a kdyţ se zeptáte obsluhy, tak jen tipuje, jestli je v jídle pšeničná mouka. 

 Helena (53) mi pověděla, ţe nyní uţ jí to sloţité nepřijde, ze začátku to ale bylo těţké. 

„Člověk musí pořád myslet, ţe kdyţ někam jede, musí si s sebou všechno vzít, půl kufru 

jenom chlebů a těstovin. Teď uţ se i v cizině dá sehnat, ale dřív to byla hrůza.“ Kdyţ Helena 

jede někam, kde jsou polopenze, tak si musí zajistit a domluvit, jestli by jí tam bezlepkově 

uvařili, nebo jestli si můţe na snídani ke švédskému stolu donést svůj bezlepkový chleba. Je 

to tedy mnohem sloţitější, podle Heleny tohle normální člověk vůbec řešit nemusí. Tvrdí, ţe 

mnohem horší to bylo za minulého reţimu, kdy byl velký problém sehnat nějaké bezlepkové 

potraviny, coţ byl také jeden z důvodů, proč dietu ve 23 letech přestala drţet. Jediné místo, 

kde se daly sehnat bezlepkové potraviny, bylo v Praze v obchodním domě Kotva. Byl jen 

jeden druh mouky, chleba si musela péct sama, ten se nikde nedal sehnat. Sója nebyla, ani 

ţádné kukuřičné produkty. „Oproti tomu je to dneska úplně nádhera.“ říká Helena. 

Josef (26) mi k tématu řekl, ţe občas má spíše morální problémy s dodrţováním. 

Malý Adam (1,5) díky své mamince Anetě drţí bezlepkovou dietu uţ rok a Aneta tvrdí, ţe je 

to sloţitější, protoţe školky nevyhovují tomuto omezení a syn nechápe, ţe nemůţe rohlík jako 

jeho kamarád, takţe musí vše hlídat. Po roce dodrţování diety Aneta nechápe, proč je v tolika 

výrobcích lepek, například ve zmrzlině, čokoládě a podobně. Ze začátku to bylo hodně těţké, 

teď uţ ví co a kde kupovat a „člověk jde automaticky“. Jediné obtíţné je, ţe peče vlastní 

                                                           
10

 Nyní uţ je povinné, aby na kaţdém jídelním lístku byl vypsán seznam alergenů, které jídlo obsahuje. Alergenů 

je celkem 14 a obiloviny obsahující lepek mají číslo 1. 
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pečivo. Podotýká, ţe jelikoţ synovi nevysvětlí v čem je a není lepek, musí mít doma vše bez 

lepku. Mají dva psy a tak musí kupovat i granule bez lepku, protoţe syn je občas ochutnal, to 

samé s piškoty. „Nejhorší jsou obličeje maminek na dětských hřištích, kdyţ mají jiné děti 

rohlík a já svému dítěti řeknu, ţe je to fuj.“ To je potom prý ta nejhorší matka, ale tvrdí, ţe uţ 

si zvykla. 

Hana (matka Terezy) můj dotaz okomentovala tak, ţe naštěstí nabídka bezlepkových potravin 

je v dnešní době uţ tak široká, ţe se to dá zvládnout, je to sice draţší, ale jde to. Dříve to bylo 

podstatně těţší, kdyţ byla jenom jedna mouka. „Celiakie a bezlepková dieta je určitě 

omezující, ale naštěstí to není nic, co by se nedalo zvládnout, musí se to zvládnout.“ 

Z výpovědi respondentů vyplývá, ţe se k této problematice kaţdý staví trochu jinak a největší 

problém je tu u úplně malých dětí, které samotné ještě nevědí, co je pro ně špatné a co jíst 

nemohou. Také uţ je dnes, naštěstí pro lidi drţící bezlepkovou dietu, stále více bezlepkových 

produktů, ale bohuţel jsou draţší, neţ jsou produkty lepkové. 

Bezlepkové výrobky jsou draţší hlavně z toho důvodu, ţe například pšeničná mouka je levná 

a dobře dostupná. Z toho důvodu se přidává jako zahušťovadlo do mnoha potravin. Oprati 

tomu bezlepkové obilniny, jako je například kukuřice, rýţe, amaranth a podobně, uţ tak levné 

nejsou. Z toho důvodu jsou bezlepkové výrobky draţší, neţli klasické, lepkové. 
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6   Co je to stigma? 
Nyní se dostávám k mé první výzkumné otázce, a to k tomu, zda se moji respondenti cítí 

stigmatizovaní. Nejprve vysvětluji co je to stigma, a poté poznatky z knihy kombinuji 

s výpověďmi od mých informantů. 

 Goffman popisuje stigma takto: „Řekové […] uvedli v ţivot termín stigma s úmyslem 

označovat jím tělesné znaky určené k tomu, aby vyšlo najevo cosi neobvyklého a špatného o 

morálním statusu označovaného. Tyto znaky se vyřezávaly či vpalovaly do těla a 

upozorňovaly, ţe jejich nositel je otrok, zločinec či zrádce – osoba pošpiněná, rituálně nečistá, 

jíţ je radno se vyhýbat, a to zejména na veřejnosti. Později, v období křesťanství, se termín 

rozšířil o další dvě metaforické vrstvy: první odkazovala k tělesným znakům svatosti, […] 

druhá […] poukazovala na tělesné znaky fyzické poruchy. Dnes se tento termín běţně uţívá 

ve svém původním doslovném významu, vztahuje se však spíše k hanbě samé neţ k jejímu 

tělesnému důkazu“ (Goffman 1963: 9). 

Existují tři rozdílné typy stigmat: Za prvé jsou to ošklivosti tělesné – různá tělesná znetvoření. 

Za druhé vady charakteru vnímané jako slabá vůle, duševní poruchy, uvěznění, nemoc, 

zhoubné návyky, alkoholismus, homosexualita, nezaměstnanost, sebevraţedné pokusy a 

radikální politické projevy. A za třetí kmenová stigmata rasy, národa a náboţenství, tedy ta, 

jeţ se mohou šířit po rodinných liniích a rovnoměrně kontaminovat všechny členy rodiny 

(Goffman 1963: 12). Celiakie by se tedy dala zařadit k druhému typu stigmatu, kam podle 

tohoto rozdělení spadá i pojem nemoc. 

     6.1   Stigma a celiakie 

Goffman tvrdí, ţe sociální prostředí ustanovují různé kategorie osob. Kdyţ se před námi 

objeví cizí osoba, první dojem z ní nám pravděpodobně postačí k tomu, abychom předvídali 

její kategorii a atributy, její „sociální identitu“ (Goffman 1963: 10). Pokud je nějaký člověk 
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hodně hubený, obzvláště kdyţ je to ţena, mohou si lidé na první pohled myslet, ţe dotyčný 

trpí anorexií, bulimií či úplně jinou nemocí neţ je právě celiakie. To samé platí při koţních 

projevech celiakie, lidé si mohou myslet, ţe dotyčný trpí například atopickým ekzémem či 

jinou koţní nemocí; nemocná játra mohou zase signalizovat alkoholismus. Takový první 

dojem můţe u lidí přetrvávat hodně dlouho, dokud se tento první dojem jednou nevyvrátí. 

„Teprve pak obvykle dojde k tomu, ţe si uvědomíme, ţe jsme po celou dobu chovali jisté 

představy o tom, čím by měla osoba stojící před námi vlastně být“ (Goffman 1963: 10). 

Nemusí to být tedy ani anorexie, ani atopický ekzém, a samozřejmě ani alkoholismus, 

viníkem můţe být právě nemoc zvaná celiakie.  

 Rozhodla jsem se svých informantů zeptat, zda se podle nich dá na první pohled 

rozeznat celiak, například když jde vedle po ulici? Má nějaké charakteristické znaky? Nebo se 

jeho hendikep „prozradí“ teprve až dojde na otázku stravy?  

Jana (24) mi řekla, ţe si nemyslí, ţe by měl celiak nějaké charakteristické znaky. Podle ní se 

to dá zjistit aţ druhotně kdyţ je vidět, ţe někdo jí například bezlepkové pečivo. Ale jelikoţ 

dnes hodně lidí bezlepkovou dietu drţí, i kdyţ nemusí, tak to podle ní není vůbec směrodatné. 

Gabriela (22) tvrdí, ţe na první pohled se celiak nedá poznat. „Musím se přiznat, ţe dokud 

ses mě nezeptala, tak jsem nad tím ani nikdy nepřemýšlela.“ sdělila mi. 

Zbyněk (32) mi pověděl, ţe příznaky celiakie jsou hodně rozmanité, některý celiak můţe mít 

jiné příznaky neţ jiný, proto se to podle něho na první pohled poznat nedá. 

Všichni moji respondenti se shodli, ţe na první pohled se celiak poznat nedá. Celiakie tedy 

není viditelným hendikepem. 

Nyní se zaměřím na to, zda je celiakie u ostatních jasná na první pohled. 
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 „Termín stigma skrývá dvojí hledisko: Předpokládá stigmatizovaný, ţe jeho jinakost je 

jiţ známa nebo ţe je jasná na první pohled, anebo předpokládá, ţe přítomným ani není známá, 

ani ji nemohou okamţitě zaregistrovat“ (E. Goffman 1963: 10)?  

Informantka Gabriela (22), se za svoji jinakost rozhodně nestydí, a i kdyţ stigma není patrné 

na první pohled, rozhodně své stigma neskrývá. 

 „Nikdy jsem neměla důvod svou nemoc skrývat. Já to beru tak, ţe je to fakt, a kdyţ to 

nezměním, tak proč bych to neřekla, jsem prostě taková a lidi mě tak musí brát a kdyţ to 

neberou, tak je to jejich problém. Necítím se, ţe bych byla nějaká jiná, jsem prostě normální 

člověk, akorát jinak jím. Ani to v podstatě neberu jako nemoc, pro mě to nemoc není, já si 

nepřipouštím, ţe bych byla nemocná.“ tvrdí Gabriela. 

 Jak Goffman uvádí, stigmatizovaný má zřejmě tytéţ představy o identitě jako my. 

„Nejniternějším přesvědčením o tom, kým je, můţe být jeho pocit, ţe je „normální člověk“, 

lidská bytost jako kdokoliv jiný a tedy někdo, kdo má nárok na rovnou šanci […] Přesto však 

můţe vnímat, a obvykle se příliš nemýlí, ţe nehledě na to, co druzí hlásají, není pravda, ţe by 

jej doopravdy „akceptovali“ a byli připraveni se s ním setkat na „stejné úrovni“. Měřítka, jeţ 

přijal ze širší společnosti, jej navíc vyzbrojila tak, ţe si je dokonale vědom toho, v čem druzí 

spatřují jeho vadu, následkem čehoţ nevyhnutelně, byť i třeba jen chvilkově, souhlasí s tím, 

ţe vskutku nesplňuje poţadavky na to, čím by měl opravdu být. Rozhodující situací se stává 

hanba, vyvěrající z toho, ţe vnímá jeden ze svých vlastních atributů jako něco poskvrňujícího, 

jako něco, bez čeho by se dokázal bez váhání obejít“ (Goffman 1963: 15-16). 

Se stigmatem se tedy pojí i hanba, nebo také stud za své stigma, zeptala jsem se proto 

informantů, jestli se někdy styděli za to, že mají celiakii a drží bezlepkovou dietu? 

Jana (24) mi pověděla zajímavý příběh. Jednou jela na konferenci do Prahy od Dopravní 

fakulty a tam byla chvíle, kdy měli přestávku, a byly tam pro ně přichystané stoly plné 

chlebíčků a dortů, ale nebylo tam k dispozici vůbec nic bezlepkového. A protoţe bylo Janě 
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jasné, ţe se tam nenají, vzala si s sebou bezlepkovou buchtu. Přede všemi ji tedy vyndala a 

jedla svou buchtu u stolu, kde byla spousta jídla. To byla situace, kdy si říkala, ţe se trochu 

dostala na okraj společnosti. Cítila, jak se na ní dívají lidé a zdálo se jí, ţe si říkají „Boţe ta je 

divná, ona si přivezla svojí buchtu.“ Jana tvrdí, ţe kdyby tam byla úplně sama bez spoluţáků, 

tak by si tu buchtu asi nevyndala, to by se asi opravdu styděla. Další potíţ nastala, kdyţ měli 

oběd a Jana se musela zeptat, jestli tam mají něco bezlepkového. Dopadlo to naštěstí tak, ţe 

pro ni byl zavolán šéfkuchař, který s ní jídla prošel a ptal se, co můţe a nemůţe jíst, a poté 

speciálně pro ni uvařil bezlepkové jídlo. Udělal jí šťouchané brambory a maso s omáčkou bez 

zahuštění. „Bylo skvělé, ţe uţ věděl, o co jde, co je to celiakie a ţe člověk nemůţe pšeničnou 

mouku.“ Jana tvrdí, ţe v těchto situacích se člověk opravdu cítí trochu na okraji společnosti, 

jelikoţ zrovna tady, kdyby nebyl takhle skvělý šéfkuchař, tak bych si asi nic k jídlu dát 

nemohla. 

Gabriela (22) nikdy neměla důvod stydět se za svoji nemoc. Ale byla v létě na táboře a tam 

byl ještě jeden malý chlapec celiak, a u toho jí přišlo, ţe se za svou nemoc mezi ostatními 

dětmi styděl. Dokonce se tam setkali s tím, ţe dětem přišel zvláštní, protoţe měl jiné jídlo. 

Ale ona mu řekla, ţe nemá důvod si připadat jinak, nebo nějak špatně a ať to bere tak, ţe je 

jedinečný. On si to prý vzal k srdci, přestal se za to stydět a začal celiakii brát spíše jako svoji 

přednost. Gabriela byla ráda, ţe ho povzbudila a zvýšila mu sebevědomí. 

Zbyněk (32) mi přiznal, ţe v pubertě se za svou nemoc styděl, nechtěl vybočovat z řady. Také 

nerad druhým odhaluje své slabiny, proto to pro něho bylo těţké. Teď uţ se s tím ale smířil a 

zvládá to lépe. 

 U celiakie není společenské vyloučení tak patrné, jako ve své knize popisuje Goffman, 

přesto v některých situacích, například v cukrárně, restauracích, školních jídelnách a podobně, 

se většina celiaků můţe cítit vyloučena z „normální“, většinové společnosti, jelikoţ se 
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nemůţe ve výběru potravin chovat jako ostatní. Mohou se z toho důvodu někdy lidé s celiakií 

cítit izolovaní? 

Nejvíce mi k tomuto tématu pověděla Jana (24). Tvrdí, ţe zda se cítí izolovaná, se nedá úplně 

jednoznačně říci. Kdyţ jde s někým jen na kávu, tak to je v pořádku, kávu si dá a dort si 

člověk můţe odpustit, ale kdyţ jde někam na večeři, tak uţ s tím je trochu větší problém. 

Nechce na sebe upozorňovat a obtěţovat číšníky a ptát se jestli je jídlo opravdu bezlepkové a 

kde jsou vypsané alergeny. Kdyţ se chce jít s přítelem někam najíst, tak jdou paradoxně do 

hypermarketu Globus, neţ do klasické restaurace. V Globusu mají některá jídla bezlepková, 

vše je označené, takţe Gabriela ví dopředu jaké je sloţení jednotlivých jídel. „Není to večeře 

při svíčkách, ale vím, ţe bezlepkové jídlo tam mají a nemusím se nikoho ptát, jestli je to bez 

lepku, nebo s lepkem.“ 

 Kdyţ jde Jana s kamarádkou na kávu, tvrdí, ţe kamarádka má větší problém jít s ní, protoţe 

je jí hloupé dát si před ní dort, který ona si ho dát nemůţe. „Coţ je zase druhá stránka, protoţe 

moje kamarádka se mnou má problém, protoţe je já jsem nějakým způsobem odlišná.“ říká 

Jana. 

Zbyněk (32) mi sdělil, ţe celiakie a dodrţování bezlepkové diety je podle něho společenský 

deficit. „Oběd, případně večeře, je společenská událost, takţe odepřít si například na svatého 

Martina husu s knedlíkem a pivo je celkem ‚nečešské‘.“ Po přijmutí bezlepkové diety, se 

Zbyněk začal cítit celkem izolovaný, nebavilo ho vysvětlovat kaţdému, co má za nemoc. 

Tvrdí, ţe oproti cukrovce to málokdo pochopí napoprvé. Ze začátku se s tím nedokázala 

vyrovnat dokonce ani jedna z jeho babiček. Tvrdí, ţe je to o detailním zkoumání obalů. 

„S nastupujícím trendem hubnutí za pomoci bezlepkové diety se ale situace celiaků lepší.“ 

Od Gabriely (22) jsem se opět dozvěděla odlišný názor neţ od ostatních. Izolovaná se asi ani 

necítí, nikdy neměla kvůli své nemoci náznaky deprese. Kdyţ šla třeba s kamarádkami do 
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pizzerie, tak si dala salát, „Nijak jsem si to nebrala“. Její kamarádky také často nechávají 

výběr restaurace na ní, ať vybere nějakou, kde se nají i ona. 

Helena (53) se k tématu vyjádřila následovně. Izolovaně se necítí, jen se prostě musela smířit 

s tím, ţe kdyţ jde do nějaké restaurace, tak na sebe musí upozornit, zeptat se jestli je nějaké 

jídlo bez lepku. Nelíbí se jí, ţe často musí i vysvětlit proč určité jídlo nemůţe a o co přesně 

jde. Udivuje ji, kolik lidí ještě neví, co to celiakie je. 

 Stigmatizovaný můţe na svoji situaci reagovat například tím, ţe se pokusí o přímou 

nápravu toho, co povaţuje za základ své vady. Osoba s tělesným postiţením můţe podstoupit 

plastickou operaci, slepec můţe podstoupit léčbu zraku a negramotný přistoupit k doučování 

(Goffman 1963: 17-18). Přímá náprava jak zde popisuje Goffman, u celiaků zjevně není, 

nemohou napravit fakt, ţe jsou nemocní. Dalo by se ovšem říct, ţe takovouto nápravou by 

mohlo být dodrţování bezlepkové diety, ale právě tato dieta můţe způsobovat jejich 

stigmatizaci, protoţe kvůli dodrţování této diety začínají být „jiní“ neţ většinová společnost. 

Informantka Gabriela (22), jak uţ jsem zmínila, si nepřipouští, ţe by byla nemocná a tím 

pádem i nějak jiná. Vyprávěla mi, ţe dříve kdyţ jí bývalo špatně, tak byla často podráţděná a 

unavená, od té doby co drţí bezlepkovou dietu, jí nic nebolí a tak je to v pořádku. Jiným 

lidem „skončí svět“, kdyţ zjistí, ţe uţ nemohou jíst lepek, Gabriele právě začal. Také nemá 

ráda, kdyţ jí lidé litují, takţe všem řekla, ať ji nelitují, protoţe to měli dělat dříve, kdyţ jí bylo 

kvůli lepku špatně, ne teď, kdyţ se má výborně. „Jsou lidé, kteří říkají, ty jsi chudák, ţe si to 

nemůţeš dát. Ale já jim říkám, ţe jsem ráda, ţe to nemůţu, protoţe je mi dobře.“ 

 Příkladem okamţiku, kdy se člověk dozvídá o svém stigmatu, se uvádí třeba nástup do 

základní školy (Goffman 1963: 44). To platí i v případě celiakie a týká se to hlavně školních 

jídelen, kde se celiak nemůţe stavovat stejným způsobem jako ostatní. Zeptala jsem se tedy 

svých informantů, jak se bezlepkově stravují nebo stravovali ve školních, či jiných jídelnách? 
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Velice zajímavé informace mi k tomuto tématu řekla Hana, matka dvanáctileté Terezy.  

Ve školní jídelně jim dříve vařili zvlášť, bezlepkově se vařilo pro čtyři děti. Poté na to ale 

přišla hygiena a zakázali jim to. To, ţe jim vařili bezlepkově, byla dobrá vůle školní jídelny, 

ale hygieně se to nelíbilo, takţe teď musí chodit Tereza na obědy domů. Hygiena s tím měla 

problém z více důvodů - nebyla speciálně proškolená kuchařka, nebylo oddělené nádobí a 

podobně. Haně to přijde velice diskriminační, tvrdí, ţe ve věznicích se pro vězně vaří různé 

diety, v nemocnicích také, a školy mají povinnost dětem zajistit stravování, ale vůbec se 

nemyslí na děti, které mají jakékoliv stravovací omezení. To by podle ní byla i otázka pro 

ministryni školství. Podle Hany je to prostě omezení. Tvrdí, ţe třeba ve Finsku je zákon, ţe 

dítě, kdyţ přinese do školy potvrzení o tom, ţe má nějakou dietu, ať bezlepkovou, 

bezlaktózovou, nebo bezvaječnou, tak škola musí ze zákona dítěti zajistit správné stravování. 

Ale u nás to chybí a Hana si myslí, ţe je to špatně, jelikoţ těchto alergií velmi přibývá. Myslí 

si, ţe by se o tomto měl dozvědět někdo ze školství, jak moc je to omezující. Přijde jí, ţe 

školství vůbec neví, o čem mluví, jelikoţ se teď snaţili upravit zákon, aby se děti ve školách 

zdravěji stravovaly a třeba i bezlepkově. „Ale tím, třeba právě zrovna u naší dcery ve školní 

jídelně, pod tíhou sankcí muselo být bezlepkové vaření pro dceru zrušeno.“ Hana si myslí, ţe 

„nadělali více škody neţ uţitku, prostě jim to nedochází“. Tvrdí, ţe ve školkách je to prý snad 

ještě horší neţ ve škole, protoţe školka musí dětem zajišťovat i svačiny, a to je o to víc pro 

učitele sloţitější. 

Jana (24) mi vypověděla své zkušenosti z univerzitní menzy. Ze začátku se tam stravovala, 

jednou tam ale bylo jídlo a u toho bylo přímo napsáno, ţe je bezlepkové, ale v závorce byla 

„1“
11

, překlep to podle ní nebyl, objevovalo se to tam častěji. Uţ si teda není jistá tím, jestli 

věřit, ţe je jídlo bezlepkové, nebo ne, a od té doby do menzy nechodí. Chtěla to řešit, ale pak 

si řekla, ţe se zvládne najíst i bez menzy. Uţ si tam jen občas dává minutky – „hranolky 

                                                           
11

  Tedy alergen s číslem 1, kterým se označují obiloviny obsahující lepek. 
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s masem“ a doufá, ţe v jídle kde by lepek být neměl, také opravdu není. Tvrdí, ţe dnes jsou 

bohuţel skoro na všech produktech stopy lepku, třeba i na koření a člověk si říká, kde by se 

v koření vzal lepek? Ale výrobci se tím pojišťují proti tomu, kdyby jejich produkt náhodou 

nějaký lepek obsahoval, nebo na ně jen někdo chtěl svést, ţe obsahují lepek. Takţe podle Jany 

člověk uţ ani neví čemu věřit, ţe je opravdu bezlepkové. 

Gabriela (22) mi sdělila, ţe je v jídle hrozně vybíravá a skoro nic jí nechutná. Od té doby co 

drţí bezlepkovou dietu, je pro ni ale hlavní to, ţe jí po určitém jídle není špatně. Do menzy 

občas chodí a dává si jídlo, u kterého není uvedena jednička. 

Zbyněk (32) toto téma okomentoval tak, ţe na gymnáziu mu vařila babička. Na vysoké škole 

je podle něho menza odrazem české klasiky, jako je „univerzální hnědá omáčka“, jíšky a 

podobně. Jsou to podle něho všechno vlastně jen deriváty pšeničného škrobu, s omáčkou 

nemají nic společného a stejně tak i chutnají. I kuřecí plátek s hranolky přelijí „UHO 

omáčkou“, která je zahuštěná moukou. Občas si Zbyněk něco dává ve „zdravé výţivě“, ale 

má raději spíše kvalitní a dobrá klasická jídla. Také nechápe, proč se do párků a salámů dává 

pšeničná mouka. 

Helena (53) mi naopak pověděla svoji zkušenost se stravováním v nemocniční jídelně, jelikoţ 

pracuje jako zdravotní laborantka. Skoro dva roky jí to trvalo, neţ si bezlepkové obědy přímo 

dohodla s kuchařkami, „Stálo mě to několik kafí a bonboniér.“. Nakonec jí naprosto vycházejí 

vstříc a dá se s nimi domluvit, vaří jí i bezlepkové polévky. Dříve vařili pro tři lidi, nyní uţ 

jsou jenom dvě. 

 6.1.1   Viditelnost 

Viditelnost je klíčovým faktorem. Určuje hlavně nakolik dobře či špatně můţe určité téma 

sdělit o svém nositeli skutečnost, ţe je stigmatizovaný (Goffman 1963: 61). 
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 Celiakie je v podstatě neviditelná. Hubenost a koţní projevy jsou snadno zaměnitelné, 

celiaka nezasvěcený člověk zřejmě pozná aţ poté, co celiak sám nějakým způsobem prozradí 

své stigma, čili ţe nemůţe přijímat lepek, který je obsaţen téměř ve všech průmyslově 

vyráběných potravinách. 

 Existují různé stupně viditelnosti, například i tak zvaná vtíravost, která se objevuje 

hlavně u lidí postiţených hodně viditelně. Viditelnost také určuje fakt, nakolik jsou lidé 

schopní určité stigma rozpoznat (Goffman 1963: 62, 64). Například kdyţ nějaký člověk potká 

na ulici jiného člověka, nemusí si hned všimnout příznaků jeho nemoci, lékař co příznaky 

zná, nebo člověk trpící podobnou chorobou si toho ale všimnout můţe. 

 Goffman píše, ţe některá stigmata je tak snadné skrývat, ţe hrají zanedbatelnou roli ve 

vztazích, který má jejich nositel s cizími lidmi či známými, a jejich dopad je zřejmý zejména 

ve styku s blízkými osobami (Goffman 1963: 68). Celiakie se dá skrýt před cizími osobami, 

skrýt ji blízkým osobám je ale nemoţné.  

Mou další otázkou pro informaty tedy bylo, jak jejich rodina a přátelé přijali fakt, že mají 

celiakii a musí dodržovat bezlepkovou dietu? 

Helena (53) mi sdělila, ţe ji z počátku všichni litovali, říkali „Ty jsi chudák, ty si nemůţeš dát 

rohlík a buchtu.“ Stalo se jí, ţe jí lidi říkali: „A tak si to dej, vţdyť ti to nic neudělá.“ Helena 

ale tvrdí, ţe jedno porušení jí třeba opravdu nic neudělá, ale poruší jednou, poruší po druhé a 

uţ bezlepkovou dietu vůbec nemusí dodrţovat. Ona tu dietu drţí, protoţe jí to zlepšuje 

zdravotní stav a tak ji bude drţet i nadále. 

Jana (24) to okomentovala tak, ţe její matka jí v dodrţování hodně podporuje, bratr to ale 

moc nechápe a ptá se, jak můţe vůbec něco bezlepkového sníst. Její rodiče jsou rozvedení a 

Janu mrzí, ţe z otcovy strany je k její dietě přistupováno stylem „No bóţe, tak si to dej.“, její 

otec totiţ vůbec nepochopil myšlenku a důvod toho, proč má člověk tuto dietu drţet.  
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Aneta, matka Adama (1,5) mi pověděla, ţe jejich okolí tento fakt naštěstí přijalo dobře, 

babičky uţ nakupuji jen bez lepku, teď uţ i ony vědí, co mu mohou dát, přesto to Aneta raději 

často kontroluje. Ne z toho důvodu ţe by babičkám tolik nedůvěřovala, ale hlavně kvůli tomu, 

ţe kaţdé poţití lepku snáší Adam opravdu špatně. Kdyţ jede syn k babičce na delší dobu, 

nabalí mu Aneta jídlo s sebou. 

Hana (matka Terezy) mi řekla, ţe její rodina jejich situaci chápe, ale jakákoliv návštěva 

kdekoliv u příbuzných pro ně znamená sbalit tašku jídla a s rodinou je potřeba se domluvit co 

bude k obědu a jakým způsobem se jídlo připraví, naštěstí to ale nikomu nevadí. 

 Je faktem, ţe to, co je pro normální lidi bezmyšlenkovitou rutinní a kaţdodenní 

činností, můţe pro osobu diskreditovanou představovat problémy, které bude muset zvládnout 

(Goffman 1963: 104). Tyto problémy mohou nastat, jak jsem jiţ zmínila, hlavně v případě 

stravování, například během cestování, kdy má celiak na cestách oproti ostatním značně 

zúţený výběr potravin. 

Jak se stravujete, když cestujete, či jedete na dovolenou? 

Jana (24) se mi svěřila s tím, ţe od té doby co drţí bezlepkovou dietu, nejela na ţádnou 

dovolenou k moři, protoţe se bojí, aby se tam měla čeho najíst. Ono by se to podle ní určitě 

zvládnout dalo, ale neví, jak by to vycházelo finančně. Určitě by se dalo vést si vlastní jídlo, 

pečivo bývá vakuované, těstoviny by šly také, ale to by znamenalo navíc kufr s jídlem a 

hlavně jak tvrdí „u moře přeci nikdo nechce stát u plotny“. Domnívá se, ţe All inclusive je 

risk, musela by věřit, ţe v salámech co tam jsou, není lepek, ţe jsou kukuřičné lupínky 

opravdu bezlepkové a podobně. Smutně podotkla, ţe na dovolené u moře všichni jedí gyros a 

pizzu, to k tomu patří, ale ona by si to bohuţel dát nemohla. Co se týká dopravy ze školy 

domů, jezdí vlekem tři hodiny, a kdyţ si dopředu nepřipraví svačinu, tak musí být o hladu. 

Jelikoţ jediné co si můţe v obchodě na cestě koupit, je ovoce a zelenina (ale většina z nich se 

stejně musí alespoň umýt nebo nějak nakrájet), takţe si nejčastěji kupuje mandarinky. Také si 
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můţe koupit nějakou bezlepkovou sušenku, kterou třeba daný obchod nabízí, většinou je 

dvakrát tak draţší neţ normální sušenky, a navíc Jana tvrdí, ţe ze sušenky se člověk stejně 

pořádně nenají. 

Gabriela (22) mi sdělila, ţe na dovolenou jezdí tam, kde si můţou sami vařit, ale vyţaduje to 

přípravu, musí si dopředu vymyslet, co bude vařit a nakoupit suroviny. V cizině se totiţ 

nespoléhá na to, ţe tam něco seţene. Nedávno jela s přáteli na víkend do Prahy a oni trochu 

pozapomněli, ţe s sebou mají celiaka. Ráno byla snídaně a dopadlo to tak, ţe si Gabriela 

k snídani dala banán a šunkou, protoţe tam nic jiného bezlepkového nebylo. 

Hana (matka Terezy) mi řekla, ţe všechny suroviny musí brát s sebou, snaţí se jezdit tam, 

kde jsou švédské stoly a předem volá na hotel, jestli označují jídla, co jsou bez lepku a jestli 

jsou schopní nějaká bezlepková jídla zajistit. Dcera dříve závodně lyţovala a problém byl 

ohledně jídla, kdyţ měli soustředění. To tam musel být Hany manţel s dcerou a zajišťovat jí 

bezlepkovou stravu. Nyní její dcera hraje divadlo a nemůţe jezdit na soustředění, jelikoţ paní 

učitelka nějakým způsobem není ochotná zajistit to, aby tam měla dcera bezlepkovou stravu. 

Stejně tak se to týká školních výletů. V loni měly děti zajištěné obědy v restauraci a na ně se 

nepamatovalo, takţe se dcera vţdycky snaţila si objednat nějaké jídlo bez lepku, ale bylo to 

sloţitější. 

Zbyněk (32) to okomentoval tak, ţe cestování s bezlepkovou dietou jde to velmi těţko, 

znamená to totiţ vzít si plný kufr jídla s sebou. 

Helena (53) mi pověděla, ţe to je sloţitě, ale dá se to. Nedávno byla v jedné restauraci na 

Moravě a tam bylo polední menu kuřecí řízek, vepřový řízek, bramborák a palačinky. To 

podle Heleny vymýšlel někdo, kdo se ještě asi v ţivotě nesetkal s tím, ţe by někdo mohl nejíst 

pšeničnou mouku. Kdyţ se servírky ptala, jestli by mohla místo řízku dostat přírodní plátek, 

nemile jí odpověděla, ţe uţ jsou masa před obalené a ţe se zeptá v kuchyni. Helena dostala 



 

50 
 

kuřecí přírodní plátek, ale byl přelitý omáčkou, která byla stoprocentně zahuštěná moukou. 

„Těm lidem to prostě bohuţel nedojde.“ Nakonec to Helena snědla, protoţe měla hlad. Podle 

ní je na tom nejhorší, kdyţ člověk jede do města. „Mohl by si tam dát cokoliv, hamburger, 

párek v rohlíku, pizzu, ale nemůţe, protoţe všechna rychlá občerstvení, tam člověk musí 

přemýšlet, kam všude jsou schopní ten lepek dát, jestli si vůbec můţe dát i ty hranolky, nebo i 

do salátu dávají různé krutonky, nebo obalované kuřecí.“ Nikdo nezaručí, ţe jsou ty jídla 

opravdu bez lepku, protoţe jak tvrdí Helena „To těm lidem prostě nedochází.“ 

Gabriela (22) mi k tomuto tématu sdělila, jak se dá stravovat na letním táboře. Letos v létě 

byla jako vedoucí na dětském letním táboře, a tam pro ni a ještě pro jedno dítě vařili 

bezlepkově, dopředu si to domluvila a myslela si, ţe to bude fungovat. Bohuţel se občas 

stalo, ţe jí bezlepkové jídlo snědli a řekli jí „Ať si teda vezmu něco jiného“. Ale Gabriela si 

neměla co jiného k jídlu dát, proto jí vadí, ţe se mezi lidmi o této nemoci stále nic moc neví. 

Potom se jí i divili, ţe se rozbrečela, protoţe jí to jídlo snědli. „Měla jsem hrozný hlad, byla to 

bezmoc.“ 

Dá se tedy říct, ţe vzhledem k tomu, ţe strava je primární lidská potřeba, je tato nemoc a 

hlavně bezlepková dieta děsivá v tom smyslu, ţe si celiak nemůţe dát k jídlu to první, co 

najde, často tedy můţe pocítit co je to hlad a beznaděj. 
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7   Závěr 
Od svých informantů jsem zjistila mnoho zajímavých informací o jejich ţivotě, nemoci a i o 

jejich problémech.  

 Zjistila jsem, ţe pohled na jejich nemoc velice ovlivňuje jejich předchozí zkušenost 

s celiakií, zda před diagnostikováním jejich nemoci o ní uţ něco věděli, či nikoliv. Také jsem 

zjistila, ţe je velice důleţitým faktorem, jestli jsou na dodrţování bezlepkové diety sami, nebo 

jestli mají nějaké příbuzné či známé s touto nemocí. Z rozhovorů vyplynulo, ţe pokud je na 

tuto nemoc více lidí, jako například v případě informantky Gabriely, jejíţ maminka a přítel 

také dodrţují bezlepkovou dietu, zvládají to potom lépe. Gabriela měla navíc tu výhodu, ţe uţ 

přesně věděla, o jakou nemoc se jedná a co obnáší. Oproti tomu například Jana, Helena či obě 

maminky Hana a Aneta, musely samy začít zjišťovat informace o této nemoci a vypořádat se 

s tím po svém. 

 Dále se domnívám, ţe mladí lidé zvládají tuto situaci lépe, jelikoţ jsou více 

přizpůsobiví. Například Helena, či Zbyněk uţ nemají chuť zkoušet a objevovat nové suroviny, 

stravují se spíše v klasických zajetých kolejích, ovšem bezlepkově. Jana a také Gabriela rády 

vaří a zkouší nová bezlepková jídla, zlepšují se při pečení bezlepkového pečiva a podobně. 

 Dalším rozdílem je přístupnost bezlepkových potravin, které se liší mezi vesnicí, 

menším městem a velkoměsty. Celiak ţijící v Praze, nebo jiném velkém městě, má rozhodně 

větší moţnosti a výběr obchodů a restaurací, neţ ten, co ţije na vesnici. 

 Nedá se tedy říct, ţe by lidé s celiakií byli kvůli své stravě nějak zvlášť 

diskriminováni. Největším problémem je cena bezlepkových produktů, která je bohuţel 

značně vyšší neţ u produktů klasických, lepkových, coţ jsem vysvětlila výše. 

 Další nepříjemnou věcí je návštěva restaurací, kdy mi informanti přiznali, ţe na sebe 

často musí upozornit, pozeptat se, co přesně jídlo obsahuje, nebo poprosit o pozměnění jídla, 

coţ se ne vţdy setká s vřelým přijetím. Naštěstí uţ jsou dnes povinně u kaţdého jídla uváděny 

alergeny, bohuţel spousta restaurací je bere pouze jako další nařízení z Evropské unie a přijde 
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jim nesmyslné. V některých restauracích se navíc můţeme setkat pouze s tím, ţe je na 

jídelním lístku napsáno, ţe informace o alergenech bude sdělena obsluhou, tudíţ pokud se 

chce člověk na alergeny zeptat, musí na sebe upozornit. 

 Zjistila jsem, ţe největší problém je stravování ve školních jídelnách u dětí. 

Informantka Hana mi vypověděla zajímavá fakta o tom, jak to ve školách s jídlem chodí a 

hlavně, jaké nedostatky jsou oproti jiným zemím v českém školství. Řekla bych tedy, ţe 

nejhorší podmínky mají děti na základních a středních školách, jelikoţ jejich jedinou 

moţností obědů jsou většinou školní jídelny. Studenti na vysokých školách uţ to tak hrozné 

nemají, mohou se najíst i jinde neţ v menze. 

 Mojí první výzkumnou otázkou tedy bylo, jak se ţije lidem s celiakií. Od svých 

informantů jsem slyšela spousty příběhů a situací z jejich ţivota. Z toho mohu usoudit, ţe 

pokud svou nemoc přijmou a přizpůsobí jí svůj ţivot, dá se jejich nemoc zvládnout. Jejich 

stravování však můţe být, hlavně mimo domov, velice komplikované. 

 Zda se dá celiakie brát jako stigma, je otázka, na kterou se nedá jednoznačně 

odpovědět. Záleţí na kaţdém jedinci, který trpí celiakií, a hlavně na jeho okolí, jak k této 

nemoci přistoupí. V určitých situacích se tato nemoc jako stigma brát dá, celiaci se 

v některých situacích mohou cítit stigmatizovaní, jako například v restauracích či na 

dovolené, kde se nemůţou chovat jako lidé, kteří touto nemocí netrpí. I to se dá ale zvládnout. 

Navíc jak jiţ bylo zmíněno výše, i nemoc je kulturní záleţitostí, v jiných zemích tedy můţe 

být celiakie brána jako naprostá samozřejmost nebo můţe být mezi lidmi ještě méně známá, 

neţ je u nás. 

 Nejdůleţitější je tedy postoj člověka k této nemoci, k problémům a těţkostem, které 

v souvislosti s ní mohou vyvstat. Jde především o to, jak se člověk rozhodne s touto situací 

vyrovnat a jak se zachová. Někdo tento fakt příjme s chladnou hlavou a okamţitě se 
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přizpůsobí novým moţnostem, někdo se s tím musí vyrovnávat delší dobu, někdo se s tím 

třeba nevyrovná po celý ţivot.  
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