
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predsudky o hmotnosti sa definujú ako 

negatívne postoje a názory voči iným ľuďom pre 

ich hmotnosť. Stigma súvisiaca s hmotnosťou sa 

vzťahuje na spoločenské stereotypy  

a nesprávne predstavy o ľuďoch trpiacich 

obezitou. Stigmatizácia a diskriminácia na 

základe hmotnosti sa objavujú vtedy, keď s 

jednotlivcami zaobchádzame nespravodlivo pre 

ich hmotnosť a/alebo veľkosť. To sa nazýva 

externalizovaná stigma súvisiaca  

s hmotnosťou (sociálna a štrukturálna stigma). 

 
Internalizovaná stigma: Ako sa stigma 

internalizuje? Ako osoba trpiaca obezitou sa na 

najrôznejších miestach stretávate s predsudkami 

o hmotnosti a so stigmou súvisiacou s hmotnosťou. Nemôžete 

sa vyhnúť tomu, aby ste aspoň do určitej miery neverili tomu, 

čo vám stigma o vás hovorí, aj keď to nie je pravda. 

Najčastejšie to vedie k sebaobviňovaniu alebo k pocitu hanby, 

k stresu a zraniteľnosti. 

 

 
Stigma ovplyvňuje 

úroveň stresu 

stigmatizovaných 

ľudí trpiacich obezitou 

 
 

Slová sú dôležité, 

významne ovplyvňujú 

to, ako vnímame 

samých seba. 

 
 

Blízki a 

dôveryhodní 

priatelia a členovia 

rodiny zohrávajú 

dôležitú úlohu pri vašej podpore. 

Ak sa stretávate so 

zosmiešňovaním v rodine alebo u 

priateľov, podporu môžete nájsť 

aj v podpornej skupine ľudí 

trpiacich obezitou, v združeniach 

pacientov. 

Mimoriadne dôležité je 

aj znovunájdenie 

sebaúcty. 

 
Z hĺbky srdca si 

odpustite. 

 
 

Uvedomujte si  

svoje kvality. 

Napíšte si zoznam 

svojich úspechov. 

 
Naučte sa počúvať 

svoje potreby, prijmite 

svoje túžby, rešpektujte 

ich a potom ich budú 

rešpektovať aj ostatní. 

 
 

Skontaktujte sa 

s ďalšími ľuďmi. 

Existujú združenia 

pacientov trpiacich 

obezitou. 

 Ponúkajú možnosť znovu nadviazať 

sociálne väzby, komunikovať  

s ľuďmi, ktorí si rozumejú a nikoho 

neodsudzujú. Aktivity v chránenom 

prostredí (skupinové cvičenia, 

aktivity prispôsobené fyzickej 

zdatnosti, hravé kurzy, kultúrne 

prehliadky atď), pomôžu vymaniť  

sa zo sociálnej izolácie a naučiť  

sa znovu žiť v spoločnosti, z ktorej 

sa ľudia trpiaci obezitou cítia byť 

vylúčení. Je to nevyhnutný krok 

k opätovnému získaniu pohody, 

sebaúcty  a sebalásky. 
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AKO MÔŽEME ČELIŤ 
EXTERNALIZOVANEJ A 
INTERNALIZOVANEJ 
STIGME? 
„Ako osoba trpiaca obezitou sa nanajrôznejších 
miestach stretávate s predsudkami o hmotnosti 
a so stigmou súvisiacou s hmotnosťou.“ 


