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Úvod 

Schizofrenie jako závažné duševní onemocnění se velkou měrou podepisuje na 

kvalitě života nemocného, ale i jeho rodiny. Mimo to, že se nemocný potýká 

s nepředvídatelnou povahou nemoci, často čelí diskriminačnímu a někdy i nepřátelskému 

chování okolní společnosti (Millier et al., 2014). 

Schizofrenie je charakterizována poruchami v sociální oblasti, rozpadem 

myšlenkových procesů a nedostatečnými či neadekvátními emočními reakcemi. Další 

hlavní symptomy zahrnují sluchové halucinace, paranoidní či bizarní bludy, 

neorganizovanou řeč a myšlení a v neposlední řadě i kognitivní deficity. Onemocnění se 

může vyskytnout v průběhu celého života, nicméně nejčastěji se objevuje v mladé 

dospělosti (Vinokur et al., 2014). Celoživotní prevalence se celosvětově pohybuje okolo 

1 % (Simeone et al., 2015). 

Přesná etiologie a patofyziologie schizofrenie je stále neznámá. Genetické, 

enviromentální, psychologické a neurobiologické vlivy jsou vnímány jako nejdůležitější 

faktory přispívající vzniku tohoto onemocnění. V důsledku toho nemáme pro tuto 

poruchu skutečně účinnou léčbu. Včasná detekce onemocnění a intervence mohou 

zpomalit, či dokonce zabránit vzniku nové epizody (Raboch, 2006). 

Jednotlivci se schizofrenií mají zkrácenou průměrnou délku života o 20–25 let 

(Leucht et al., 2007). Primární příčinou předčasné morbidity jsou kardiovaskulární 

onemocnění (CVD). Komorbidita s CVD je způsobená mnoha faktory. Mezi nejčastější 

příčiny patří nežádoucí účinky farmakologické léčby, nízká pohybová aktivita, sedavý 

způsob života, kuřáctví a jiný abúzus a špatné stravovací návyky. Zejména pohybová 

inaktivita a špatný životní styl vedou k rozvoji metabolického syndromu (Dieset et al., 

2016). Dle doporučení Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, 

2007) je fyzická aktivita a zdravý životní styl nejdůležitější při prevenci 

kardiovaskulárních onemocnění, a proto fyzioterapie hraje klíčovou roli při terapii 

pacientů trpících schizofrenií. 

Přesto mnoho pacientů se schizofrenií vykazuje nízkou úroveň fyzické aktivity 

a většinu svého volného času tráví sedavým stylem. Tato neaktivita se dá vysvětlit 

nedostatkem motivace pacienta pro udržování zdravého životního stylu (Vancampfort et 

al., 2015). V této práci se tedy budu zabývat možnostmi fyzioterapeutické intervence 

u pacientů se schizofrenií. 
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Můj osobní zájem o téma této práce se rozvíjel po dobu mého studia. V průběhu 

klinických praxí na různých odděleních jsem se setkala s pacienty trpícími různými 

psychiatrickými obtížemi. Podle mého názoru pracovníci ve zdravotnických profesích 

mohou mít značné znalosti o povaze onemocnění, nicméně jen omezeně mohou pochopit 

kontext celého života nemocného. Můj zájem dozvědět se více o vlivu schizofrenie na 

život člověka a možnostech ovlivnění některých aspektů onemocnění formou 

fyzioterapeutické intervence pramenil nejenom ze zvědavosti, ale také z přesvědčení, že 

porozumění povaze nemoci má zásadní význam pro odborníky ve zdravotnictví; jak při 

rozvoji terapeutického vztahu k pacientovi, tak při stanovování realistického 

terapeutického plánu. 
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Metodologie 

Tato práce má za cíl podat ucelené informace o schizofrenii a jejích aspektech, 

které mohou ovlivňovat fyzioterapeutickou intervenci u pacientů s tímto onemocněním. 

Dalším cílem práce je popsat současný výzkum fyzioterapeutických metod využívaných 

v terapii pacientů se schizofrenií. 

Vyhledávaní zdrojů pro teoretickou část práce bylo provedeno prostřednictvím 

databází MEDLINE, Scopus, ScienceDirect a Medvik. Databáze byly přístrojově 

prohledány pro základní klíčová slova „schizophrenia“ AND „physical therapy“. Toto 

vyhledávání nebylo časově omezeno, neboť cílem bylo shromáždit také literaturu, v níž 

je daná tematika zpracována vůbec poprvé. Jazyk studií a článků byl omezen na český 

a anglický jazyk. Vyhledávání bylo následně doplněno o cílené vyhledávání 

elektronických zdrojů ve webovém vyhledávači Google Scholar pomocí rozšiřujících 

pojmů: „schizophrenia“ AND „psychosis“, „comorbidities“ a další. Další zdroje byly 

identifikovány na základě vyhledávání fyzických výtisků klíčové české literatury 

v knihovně ÚVI 1. LF UK. Zahrnuty byly dále metodiky vydané Psychiatrickou 

nemocnicí Bohnice. 

Pro systematickou rešerši byla zvolena následující klíčová slova v názvu či 

abstraktu: „schizophrenia“ AND „physical therapy“ OR „physical activity“. Vzhledem 

k nedostatečnému počtu výsledků bylo vyhledávání omezeno od ledna roku 2003 do 

srpna roku 2017. Výsledky byly omezeny na články v českém a anglickém jazyce. 

Celkově bylo v databázích nalezeno 1 225 potenciálních relevantních článků, z nichž bylo 

identifikováno 17 vhodných studií, které odpovídaly stanoveným limitacím. Dále byly 

identifikovány 3 dodatečné studie prostřednictvím jiných zdrojů. Byly zahrnuty jak 

kvalitativní, tak kvantitativní studie. Zdroje byly omezeny na studie osob s diagnózou 

schizofrenie nebo jiné poruchy schizofrenního spektra zahrnující schizoafektivní poruchu 

a schizotypní poruchu osobnosti. Vyloučeny byly studie zabývající se bipolární poruchou 

a depresivní poruchou s psychotickými rysy.  

Klinické zkoušky a in vitro studie byly vyloučeny, neboť neposkytují žádné 

poznatky využitelné k cílům mé práce. Zároveň byly vyřazeny studie se zvířecími 

subjekty. Nevylučovaly se studie na základě věku, státní příslušnosti nebo pohlaví 

probandů. Studie byly považovány za způsobilé pro zařazení, pokud byla měření 

kontrolována placebem či kontrolní skupinou. 
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1. Schizofrenie – definice a vymezení pojmu 

Schizofrenie je vážná duševní porucha, která narušuje způsob myšlení, jednání, 

vyjadřování emocí a vnímání reality člověka. Lidé s touto nemocí mají často problémy 

s fungováním ve společnosti, práci, škole a vztazích. Jedná se o celoživotní onemocnění, 

které současná medicína neumí vyléčit, nicméně příznaky mohou být pomocí správně 

vedené terapie potlačeny a pacient často vede kvalitní život (Millan et al., 2014). 

Častým příznakem schizofrenie je psychóza. Tímto pojmem se označují stavy 

ztráty kontaktu s realitou, často s přítomností halucinací a bludů. Psychotické příznaky 

typické pro schizofrenii, halucinace a paranoidní myšlenky se mohou také objevovat 

u široké škály stavů, jako jsou posttraumatické stresové poruchy, zneužívání návykových 

látek a poruchy osobnosti (Pavlovský, 2013). 

Závažnost schizofrenie se mění od pacienta k pacientovi. U některých osob se 

objeví pouze jedna epizoda, zatímco jiní prožijí během svého života několik epizod. Jde 

o chronické onemocnění, charakteristické cyklickými změnami zlepšování a zhoršování 

příznaků. Pro tyto změny se užívají pojmy remise1 a relaps2 (Mohr, 2012). 

Zhruba jedna třetina pacientů zažije během svého života jednu epizodu a dále 

vedou kvalitní život bez jakýchkoliv příznaků. Druhá třetina představuje pacienty, 

u kterých dochází ke střídání remisí a relapsů, a poslední třetina pacientů chronicky 

progreduje bez remisí (Přikryl a Khollová, 2012). 

  

                                                           
1 bezpříznakové období 
2 návrat příznaků po remisi 
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2. Symptomy 

V současnosti rozšířené rozdělení mezi dvěma podstatně odlišnými skupinami 

příznaků, model pozitivních a negativních příznaků, pochází od americké 

neuropsychiatričky Nancy Andreasen. Pozitivní symptomy se týkají „přírůstků“ 

normálního chování, jako jsou halucinace, bludné myšlenky a neorganizovaná řeč 

a chování. Negativní symptomy naopak popisují deficity chování, mezi které řadíme 

nedostatek motivace a emoční reakce (Andreasen, 1982). 

2.1. Pozitivní symptomy 

Pozitivní symptomy jsou poměrně dobře rozpoznatelné. Mezi základní příznaky 

se řadí: 

• intrapsychické halucinace (pacient tvrdí, že jsou mu do hlavy vkládány cizí 

myšlenky, nebo naopak brány jeho vlastní),  

• halucinace (porucha vnímání, mohou být vizuální, sluchové, tělové…), 

• bludy (porucha myšlení, nepravdivé a nevývratné přesvědčení ovlivňující 

chování jedince), 

• bizarní a neklidné chování (podivné až nevhodné chování, gesta, postoje…) 

• vztahovačnost a podezřívavost (Raboch, 2012). 

2.2. Negativní symptomy 

Negativní symptomy se týkají narušení afektivity, emotivity, motivace 

a fungování ve společnosti. Nejčastější symptomy zahrnují: 

• avolici (absence či úbytek motivace), 

• nedostatek energie,  

• anhedonii (neschopnost prožívat pozitivní emoce), 

• apatii. 

Tyto symptomy mohou vést k trvalé potřebě repetitivní podpůrné terapie za 

účelem udržení základních každodenních činností. Novější generace antipsychotik má 

poměrně lepší vliv na negativní příznaky než starší generace léčiv, nicméně problém často 

přetrvává a v některých případech i samotná medikace způsobuje sekundární negativní 

příznaky (Lewander, 1994). 
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Negativní příznaky často nepředstavují v psychiatrii akutní problém, nicméně 

velkou mírou ztěžují rehabilitaci pacientů se schizofrenií. Pozitivní příznaky jsou velmi 

často dobře ovlivnitelné antipsychotickou léčbou, avšak negativní symptomy přetrvávají 

i přes medikaci, což má za následek dlouhodobé problémy s adherencí pacienta k terapii 

(Stahl a Buckley, 2007). 

2.3. Další příznaky 

Mezi dalšími symptomy se mohou vyskytovat:  

• formální poruchy myšlení (snížená plynulost myšlení, nebo naopak 

překotné myšlení, nelogické souvislosti),  

• neologismy, 

• emoční plochost, 

• sociální stažení. 

Pacienti trpící schizofrenií zažívají obtíže v sociálním fungování, mezilidských 

vztazích, při studiu nebo v zaměstnání (Rajji et al., 2014). 

2.4. Kognitivní dysfunkce 

Míra kognitivního deficitu je silným prediktorem funkčního výsledku u pacientů 

se schizofrenií. Zároveň tyto deficity nejsou uspokojivě zmírněny dostupnou 

antipsychotickou léčbou. Období vzniku a stupeň závažnosti jsou proměnlivé. 

Nejzávažnější deficity jsou pozorovány u chronických pacientů a pacientů s dlouhodobě 

špatnou odpovědí na léčbu. Kognitivní deficity jsou odrazem různých vývojových 

anomálií, které také zvyšují riziko vzniku psychózy (Bora, 2015). 

Dochází k ovlivnění široké škály kognitivních funkcí: paměti, pozornosti, 

motorických dovedností, výkonné funkce a inteligence (Schaefer et al., 2013). 

Výrazný deficit se objevuje především v krátkodobé paměti. Povaha 

psychotických symptomů (dezorganizovaná řeč, halucinace a bludy) poukazuje na 

negativní ovlivnění krátkodobé dynamiky zpracovávání informací (Crabtree a Gogos, 

2014).  
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Postižena bývá nejčastěji paměť deklarativní (fakta, události z minulosti), naopak 

paměť procedurální je nedotčena. Při neuropsychologickém testování vizuální paměti se 

můžeme setkat s tzv. autistickou reprodukcí, kdy se jedincova kresba liší od zadání testu, 

obsahuje nadbytečné, nesouvisející prvky. Pozornost je narušena jak kvalitativně, tak 

kvantitativně (Obereignerů, 2011). 

Bortolato et al. (2015) uvádí, že existují určité důkazy o tom, že časný nástup 

schizofrenie, tzv. early onset, je spojen se závažnějším kognitivním deficitem ve srovnání 

s jedinci, u kterých schizofrenie propukla v adolescenci či rané dospělosti. U early onset 

schizofrenie je pozorován větší deficit IQ, výkonného fungování, psychomotorického 

tempa a verbální paměti. 
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3. Komorbidní onemocnění 

Pacienti se schizofrenií jsou vystaveni většímu riziku rozvoje somatických 

onemocnění a s tím související dřívější mortalitě. Osoby trpící schizofrenií mají 2,4× větší 

riziko úmrtí v porovnání s běžnou populací (Saha, Chant a McGrath, 2007). Vedle faktorů 

přímo souvisejících s duševním onemocněním přispívají ke vzniku či zhoršování 

somatických obtíží rozdíly v přístupu a dostupnosti zdravotní péče, nezdravý životní styl, 

abúzus návykových látek a velká škála nežádoucích účinků antipsychotické léčby 

(Correll et al., 2015). 

U pacientů se schizofrenií je obezita spojena jak se špatným životním stylem, tak 

s negativními příznaky a vedlejšími účinky antipsychotik, která způsobují příbytek váhy. 

Obezita zvyšuje riziko rozvinutí metabolického syndromu, v jehož důsledku dochází 

k významnému zvýšení rizika rozvinutí diabetes mellitus II. typu a úmrtí v důsledku 

ischemické choroby srdeční (De Hert et al., 2011). 

Fyzická aktivita a cvičení přinášejí pacientům se schizofrenií zlepšení jak 

fyzického, tak i duševního zdraví. Bylo prokázáno snížení frekvence pozitivních 

a negativních symptomů, snížené kardiovaskulární riziko, zlepšená kvalita života 

a zlepšení zdatnosti v reakci na fyzickou aktivitu (Firth et al., 2015).  

Cvičení by mělo být integrováno v rámci terapie každého pacienta trpícího 

schizofrenií, zejména s ohledem na vysoký výskyt chronických onemocnění, jako jsou 

kardiovaskulární choroby a diabetes mellitus (Vancanmpfort et al., 2015).  
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4. Příčiny vzniku schizofrenie 

Etiologie schizofrenie zůstává neznámou. Vzhledem k heterogenní povaze 

onemocnění je pravděpodobné, že existuje více přispívajících faktorů (Flint a Munafó, 

2014). 

4.1. Genetické vlivy 

Jak už bylo zmíněno, na vzniku onemocnění se podílí více faktorů, tudíž lze jen 

obtížně určit procentuální heritabilitu, neboť nelze stoprocentně odlišit genetické vlivy 

a vlivy prostředí. Nejsilnější prediktivní faktor rozvoje schizofrenie je rodinná anamnéza 

čítající příbuzného prvního stupně, kdy riziko dosahuje 6,5 % v porovnání s 1 % u běžné 

populace. Riziko stoupá až k 40 %, pokud se jedná o monozygotní dvojčata (Picchionni, 

2007).  

Dosud nebyl objeven jediný gen, který by zapříčinil schizofrenii, ale existuje řada 

genů, u kterých se předpokládá, že predisponují jednotlivce k rozvoji schizofrenie. 

Zatímco mnoho aspektů genetické predispozice zůstává nevysvětleno, bylo zjištěno, že 

geny kódující proteiny podílející se na regulaci synaptické plasticity jsou zvláště 

poškozeny u jedinců se schizofrenií (Hall, 2014). 

4.2. Vnější faktory 

Kromě vlivu rizikových genů se mohou na vývoji mozku v perinatálním období 

negativně podílet faktory vnějšího prostředí. Některé faktory, jako jsou třeba prenatální 

virové infekce matky, komplikace při porodu způsobující hypoxii plodu nebo stres během 

vývoje nervové soustavy, hrají roli při rozvoji schizofrenie či bipolární poruchy, a to 

pravděpodobně v důsledku menšího objemu hippocampu (Schmitt, 2014). 

Bylo prokázáno, že fetální hypoxie má nejsilnější souvislost se vznikem 

schizofrenie v porovnání s ostatními vnějšími faktory. Riziko rozvinutí schizofrenie 

v tomto případě je však striktně omezeno na jedince s rodinnou anamnézou schizofrenie – 

hypoxie u potomků zdravých rodičů nepředstavuje žádné další riziko rozvoje psychózy, 

než je tomu u běžné populace (Cannon, 2000). 



19 

 

Meyer et al. (2007) uvádí, že infekce matky během těhotenství zvyšuje riziko 

schizofrenie, a to díky zvýšené expozici plodu neurotoxiny a zvýšeným počtem 

protilátek. Pravděpodobně však není na vině samotný patogen, ale právě imunitní 

odpověď organismu, která vede ke vzniku schizofrenie jako takové. Cytokiny, signální 

molekuly imunitního systému, spouštějí zánětlivou odpověď organismu na přítomnost 

patogenů a tím narušují dopaminovou dráhu a další neurotransmiterové systémy, které 

mají vliv na schizofrenii. 

Prevalence zneužívání návykových látek je u pacientů léčených na 

psychiatrických odděleních vysoká, a především u pacientů s psychózou častější než 

u běžné populace (Hartz, 2014). Nikotin, alkohol a další návykové látky ovlivňují 

dopaminergní, glutamátový a GABAnergní přenos – tyto neurotransmitery se podílejí na 

patofyziologii těžkých duševních onemocnění. Nedávné studie naznačují, že užívání 

konopí v adolescenci přispívá k vyššímu riziku vzniku psychózy v mladé dospělosti, a to 

především u jedinců s genetickým rizikem (Colizzi, 2015). Dále bylo užívání konopí 

spojeno se zhoršením psychiatrických symptomů, jejich dřívějším nástupem a vyšším 

rizikem rozvinutí plné psychózy. Nicméně přesný vztah mezi užíváním konopí a vznikem 

psychózy nadále zůstává předmětem debat (Large, 2011). 

4.3. Teorie zátěže a dispozice 

Stres je již delší dobu považován za jeden z možných faktorů zapojených do 

etiologie duševních chorob, nicméně až v posledních dvou desetiletích byly 

neurobiologické procesy stresu klinicky zkoumány a objasněny (Pruessner, 2017). V roce 

1997 byla navržena teorie zátěže a dispozice (diathesis-stress model), která se zaměřila 

na úlohu osy hypothalamus–hypofýza–nadledviny ve spouštění a prohlubování 

psychotických symptomů (Walker a Diforio, 1997). 

Selhání adaptivních funkcí duševního života je podle této teorie způsobeno 

dědičnými nebo získanými predispozicemi. V jejich důsledku dochází 

k nepřizpůsobivému prožívání a chování při zátěži, snížení odolnosti jedince, což může 

nakonec vést ke klinickým projevům choroby (Raboch, 2006). 
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4.4. Dopaminová teorie 

Úloha dopaminu v centrálním nervovém systému byla poprvé popsána Arvidem 

Carlssonem a jeho spolupracovníky v 50. letech 20. století. Jejich zjištění, že 

chlorpromazin a haloperidol, typická antipsychotika, zvyšují metabolismus noradrenalinu 

a dopaminu, vedlo k názoru, že dopaminové receptory mohou být blokovány. Od té doby 

bylo zjištěno, že dopamin hraje roli v několika dalších mozkových funkcích, jako je 

například mechanismus motivace a odměny a kognice. Dysfunkce dopaminergních 

systémů mohou způsobit mimo jiné impulsivní přejídání, gamblerství, drogové závislosti, 

ale také Parkinsonovu chorobu (Madras, 2013). 

Dopaminová hypotéza v podstatě uvádí, že určité neuronální dráhy dopaminu jsou 

u schizofrenie nadměrně aktivní. Příčinou této hyperaktivity může být přebytek 

uvolňovaného dopaminu, zvýšený počet dopaminových receptorů nebo jejich 

hypersenzitivita. Hypotéza je založena především na tom, že klinickým účinkem 

antipsychotik je blokáda D2R3. Nicméně další výzkumy ukázaly, že antipsychotika 

blokují několik typů monoaminových receptorů, a nebylo zjištěno, že by selektivně 

blokovaly pouze receptory dopaminové (Brisch, 2014). 

4.5. Glutamátová teorie 

Glutamát je excitační aminokyselina sloužící jako neurotransmiter v centrální 

nervové soustavě. Uplatňuje se při motorické koordinaci, paměťových procesech 

a přenosu senzorických informací (Meldrum, 2000). 

Množství studií naznačilo (Cohen, 2015; Hashimoto, 2014; Snyder, 2013), že 

antagonisté NMDA4 glutamátových receptorů vyvolávají schizofrenii podobné pozitivní, 

negativní a kognitivní symptomy. Podobně podání antagonistů NMDA receptorů 

u pacientů se schizofrenií zhoršilo jejich příznaky. Tato pozorování vytvořila podklad pro 

glutamátovou hypotézu, která předpokládá, že narušení glutamátové neurotransmise 

může přispívat vzniku schizofrenie (Hu, 2014). 

  

                                                           
3 dopaminový receptor inhibující excitační glutamátové signály 
4 N-methyl-D-asparagová kyselina 
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5. Diagnostika 

Psychóza je často popisována jako stav zahrnující ztrátu kontaktu s realitou. Toto 

je obvyklý příznak schizofrenie, avšak je hojně pozorován v několika dalších 

psychiatrických diagnózách, jako je demence (Cerejeira, 2012), bipolární porucha 

(Grande, 2015) a psychotické deprese (Rotschild, 2013). Specifické psychotické příznaky 

typické pro schizofrenii, halucinace a paranoidní myšlenky, se mohou také objevovat 

u široké škály stavů, jako jsou posttraumatické stresové poruchy, zneužívání návykových 

látek a poruchy osobnosti. 

Prakticky kterákoli látka, léčivo nebo onemocnění ovlivňující funkci centrálního 

nervového systému může vyvolat psychózu. Psychotické poruchy způsobené jiným 

onemocněním nebo užíváním látek jsou nazývány sekundárními psychózami. Mezi 

možné příčiny sekundárních psychóz patří traumatické poškození mozku, zneužívání 

omamných látek, nádorové onemocnění či otrava olovem nebo arsenem a degenerativní 

a demyelizační onemocnění mozku. Identifikace příčiny psychózy u pacienta bývá 

diagnosticky náročná, avšak pro stanovení optimální intervence je klíčová (Keshavan 

a Kaneko, 2013). 

V současné době neexistuje žádný jediný klinický příznak, ať už laboratorní, 

radiologický, psychologický, či jiný myslitelný marker, který by byl specifický pouze pro 

schizofrenii. Diagnostika schizofrenie je tudíž založena na kombinaci výše zmíněných 

symptomů (Tandon et al., 2013). 

5.1. Kritéria 

Diagnostická kritéria pro schizofrenii vycházejí z klasifikačního systému 

MKN-10, sestaveného Světovou zdravotnickou organizací. Obecná kritéria pro diagnózu 

schizofrenie vyžadují, aby byly jasně přítomny následně uvedené příznaky po dobu 

minimálně jednoho měsíce. 

I. alespoň jeden přítomný příznak: 

A. slyšení vlastních myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání 

myšlenek 

B. bludy kontrolovanosti, ovlivňování nebo prožitky pasivity, které se jasně 

vztahují k pohybům těla nebo končetin, nebo specifickým myšlenkám, 

jednání nebo cítění; bludné vnímání 
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C. halucinatorní hlasy, které neustále komentují chování pacienta nebo o něm 

mezi sebou rozmlouvají, nebo jiné typy halucinatorních hlasů, 

přicházejících z určité části těla 

D. trvalé bludy jiného druhu, které jsou v dané kultuře nepatřičné 

a nepřijatelné 

II. alespoň dva přítomné příznaky: 

A. přetrvávající halucinace v kterékoliv formě, když jsou doprovázeny buď 

prchavými, nebo neúplně formovanými bludy bez jasného afektivního 

obsahu, nebo přetrvávajícími ovládavými představami, nebo když se 

vyskytují denně po dobu několika týdnů nebo měsíců 

B. zárazy nebo vkládání do toku myšlenek a z nich vyplývající inkoherence 

nebo irelevantní řeč nebo neologismy 

C. katatonní jednání, jako je vzrušenost, nástavy nebo flexibilitas cerea5, 

negativismus, mutismus a stupor 

D. negativní příznaky, jako je výrazná apatie, ochuzení řeči a oploštění nebo 

nepřiměřenost emočních reakcí, nesmí se jednat o příznaky deprese nebo 

důsledky medikace 

E. výrazné a nápadné kvalitativní změny v chování, jako je ztráta zájmů, 

bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahů k okolí a sociální stažení 

Dále platí, že příznaky nejsou způsobeny organickým poškozením mozku, ani nesouvisejí 

s intoxikací alkoholem a užíváním návykových látek (ÚZIS, 1992). 

Další široce používaná diagnostická kritéria stanovuje Diagnostický a statistický 

manuál mentálních poruch (DSM) Americké psychiatrické společnosti (APA). Podle 

nejnovějšího vydání DSM-V z roku 2013 musí mít pacient alespoň dva z následujících 

příznaků, aby splnil kritéria pro diagnózu schizofrenie: 

• bludy 

• halucinace 

• dezorganizovaná řeč 

                                                           
5 lat. vosková flexibilita, při níž pacient udržuje části těla v té pozici, ve kterou byl někým 

 uveden 
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• dezorganizované nebo katatonní chování 

• negativní příznaky 

Nejméně jeden z těchto příznaků musí být přítomnost bludů, halucinací nebo 

dezorganizované řeči. Jasné symptomy musí přetrvávat po dobu minimálně 6 měsíců, se 

zhoršením v sociálním a pracovním prostředí, které přetrvávají delší dobu. Tyto problémy 

nesmí být přičitatelné jiným stavům (American Psychiatric Association, 2013). 

5.2. Podtypy 

Jednotlivé podtypy schizofrenie jsou definovány podle jejich nejvýznamnějších 

a převažujících symptomů a charakteristik v daném čase. Nemocná osoba může být 

během trvání své nemoci diagnostikována s různými podtypy. Mezinárodní klasifikace 

nemocí popisuje následující podtypy (ÚZIS, 1992): 

F20.0 Paranoidní schizofrenie 

Jedná se o nejčastější podtyp. Definujícím rysem paranoidní schizofrenie je 

přítomnost sluchových halucinací nebo prominentních bludných myšlenek 

o pronásledování či spiknutí. Typicky se halucinace a bludy týkají určitého 

charakteristického tématu. 

F20.1 Hebefrenní schizofrenie 

Převládajícím symptomem tohoto typu schizofrenie je dezorganizace 

myšlenkových procesů. Halucinace a bludy jsou nevýrazné. Často dochází ke zhoršení 

emocionálních procesů osob, jejich emoční reakce neodpovídají dané situaci. Lidé 

diagnostikovaní s tímto podtypem také mohou mít významné zhoršení schopnosti 

efektivně komunikovat. Občas může být jejich řeč prakticky nepochopitelná kvůli 

neuspořádanému myšlení. 

F20.2 Katatonní schizofrenie 

Převládající klinické rysy pozorované v katatonním podtypu zahrnují poruchy 

motoriky. Pacienti mohou vykazovat nehybnost nebo odpor vůči jakémukoliv pokusu 

změnit polohu. Mohou se objevit akce, které se ukazují jako bezúčelné, ale přesto jsou 

opakovaně prováděny. 
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F20.3 Nediferencovaná schizofrenie 

Nediferencovaná schizofrenie je diagnostikována, pokud pacient nevykazuje 

dostatečně specifické symptomy schizofrenie na to, aby mu mohl být diagnostikován 

některý z výše zmíněných podtypů. 

F20.4 Postschizofrenní deprese 

Postschizofrenní deprese je depresivní epizoda vzniklá následkem schizofrenní 

poruchy. V menší míře můžeme pozorovat některé příznaky schizofrenie. 

F20.5 Reziduální schizofrenie 

Tento podtyp je diagnostikován, jestliže pacient nevykazuje žádné výrazné 

symptomy. Mohou se objevit halucinace, bludy nebo poruchy chování, nicméně jejich 

projevy jsou výrazně sníženy ve srovnání s akutní fází onemocnění. 

F20.6 Schizophrenia simplex 

Symptomy zahrnují nepřítomnost vůle, chudé myšlení a oploštění emocí. 

Postupně se zhoršuje fungování jedince, zvyšuje se nemotivovanost a desocializace. 

Tento podtyp se ve srovnání s výše zmíněnými vyskytuje zřídka (ÚZIS, 1992). 

Tyto podtypy schizofrenie byly z nejnovějšího vydání DSM-V vyřazeny kvůli 

jejich nízké spolehlivosti a omezené diagnostické stabilitě. Zároveň se nezdálo, že by 

napomáhaly při poskytování lépe cílené terapie nebo předpovídání odpovědi na léčbu 

(Tandon et al., 2013). Zatímco v minulosti byly tyto podtypy široce používány, rešerše 

přehledových článků za posledních 20 let odhalila, že použití tradičních podtypů ve 

vědecké literatuře je menší než 10 %. Tato skutečnost podporuje návrh autorů DSM-V na 

jejich odstranění z praxe (Braff et al., 2013). 

5.3. Diferenciální diagnostika 

Psychóza se může objevit u stavů, jako je delirium, dehydratace, užívání 

návykových látek, demence s Lewyho tělísky a psychotická deprese. Je důležité odlišit 

primární a sekundární psychózu, neboť je nutné stanovit vhodnou intervenci. Zároveň 

z pohledu fyzioterapie je rozlišení mezi primární a sekundární psychózou klíčové – 

přístup a očekávané výsledky se v obou případech zásadně liší. Například u dlouhodobě 

drogově závislých pacientů bude terapie těžká a adherence téměř nulová (Kolářová, 

2017). 
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Mnoho dalších duševních poruch připomíná a/nebo je spojeno se schizofrenií. 

Koncepce schizofrenního spektra spočívá v tom, že schizofrenie je nejzávažnější 

variantou spektra schizofrenní patologie. Poruchy mohou být zařazeny do spektra 

z různých důvodů: mohou představovat mírné, plně nevyjádřené formy schizofrenie, 

mohou být geneticky spojeny, ale klinicky nejsou příliš podobné, nebo se vyskytují častěji 

v rodinách s pozitivní anamnézou než ve srovnávacích skupinách (Jablensky, 2010). 

Schizotypní porucha se projevuje nepřiměřenými a nevhodnými emočními 

reakcemi, excentrickým a podivínským vzhledem a vystupováním, zvláštní řečí 

a chováním. Vyskytují se paranoidní a bizarní myšlení, nejedná se však o pravé bludy. 

Pacient má sklon k sociální úzkosti, je nespolečenský a má tendenci k paranoidním 

obavám (Rossel et al., 2014). Kognitivní impairment a sociální stažení je u schizotypní 

poruchy typicky mírnější než u schizofrenie (Hazlett, 2012). 

Další poruchou schizofrenního spektra je schizoafektivní porucha. U této poruchy 

se objevují příznaky schizofrenie spolu se symptomy poruch nálady. Rozlišují se tři typy: 

manická, depresivní a smíšená forma (Malaspina et al., 2013). Klíčem k rozlišení 

schizofrenie a schizoafektivní poruchy je poměr psychotických symptomů a poruch 

nálady (Kotov et al., 2013).  

Mezi další poruchy typicky řazené do poruch schizofrenního spektra patří poruchy 

s trvalými bludy, akutní a přechodné psychotické poruchy a indukovaná porucha s bludy 

(ÚZIS, 1992).  
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6. Léčba 

Léčbu schizofrenie rozdělujeme na farmakologickou a nefarmakologickou. 

Primárními cíli při léčbě schizofrenie je snížení frekvence a závažnosti relapsu 

onemocnění, zlepšení širokého spektra symptomů a celkové zlepšení kvality života. 

Léčba zahrnuje farmakoterapii a řadu psychosociálních intervencí (Mohr, 2012). 

Průběh onemocnění vykazuje velkou interindividuální variabilitu. Část pacientů 

zažije během svého života jedinou psychotickou epizodu, která je zaléčena a pacient poté 

funguje bez medikace. Nicméně pro větší procento pacientů zůstává schizofrenie 

chronickým stavem, který vyžaduje dlouhodobou terapii (Haddad, Brain a Scott, 2014). 

Další skupinu představují pacienti, u kterých navzdory užívání příslušné medikace 

nedochází ke zlepšení stavu. Tento jev je označován jako farmakorezistentní schizofrenie 

(Suzuki et al., 2012). 

6.1. Farmakologická léčba 

Farmakologická léčba hraje důležitou roli v léčbě pacientů se schizofrenií. Je 

nezbytná nejen pro zmírnění psychotických symptomů v akutní fázi onemocnění, ale 

zároveň pomáhá předcházet relapsu. Pacienti jsou proto podrobováni dlouhodobé 

medikaci antipsychotiky pro zajištění stabilního stavu (Takeuchi et al., 2012). 

K terapii pozitivních symptomů se používají antipsychotika, která fungují na 

principu blokády dopaminergních receptorů (Duncan, Zorn a Lieberman, 1999). 

Antipsychotika jsou rozdělována do dvou generací: 1. generace, označovaná také jako 

typická nebo klasická antipsychotika, a 2. generace, tzv. atypická antipsychotika. Typická 

antipsychotika vykazují dobrou účinnost při potlačení pozitivních symptomů, ale mají 

vysokou míru vedlejších neurologických příznaků, jako jsou extrapyramidové poruchy 

a dyskineze (Lieberman, 2005). Atypická antipsychotika jsou charakterizována snížením 

rizika rozvoje vedlejších příznaků ovlivňujících motoriku, na druhou stranu však 

způsobují širokou škálu metabolických změn (Scigliano a Ronchetti, 2013). 

Nejčastěji používaná typická antipsychotika zahrnují následující preparáty: 

flufenazin, haloperidol, chlorpromazin, chlorprothixen, levomepromazin a zuclopentixol. 

Z atypických antipsychotik se jedná o: amisulprid, klozapin, olanzapin, quetiapin, 

risperidon a sulpirid.  
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6.1.1. Vedlejší účinky farmakoterapie 

Extrapyramidové symptomy jsou častější u antipsychotik 1. generace, z nichž 

nejvíce nežádoucích účinků způsobuje haloperidol (Leucht et al., 2013). 

Extrapyramidové symptomy se dělí na akutní a tardivní (pozdní). Akutní poruchy jsou 

vratné, při snížení dávky či změně léčiva dochází k jejich vymizení. Tardivní poruchy se 

neupravují ani po ukončení medikace a jejich léčba je složitá. Jako nejčastější akutní 

poruchy se vyskytuje parkinsonský syndrom, akutní akatizie a akutní dystonie. 

Z pozdních poruch se pak jedná o tardivní dyskinezi. Větší riziko rozvoje těchto poruch 

je u starších pacientů a při vysokých dávkách léků (Kameníková, Pomykacz a Farghali, 

2015). 

Další velkou skupinu nežádoucích účinků představují metabolické nemoci. 

Obezita a přidružené metabolické abnormality jsou přítomny v časných stadiích 

psychotických poruch, což naznačuje potřebu časné intervence jako prevence 

kardiovaskulárních a muskuloskeletárních onemocnění v pozdějších stadiích (Chournaid 

et al., 2016).  

Chronicita, závažnost symptomů, komorbidita, stejně jako užívaná medikace a její 

dávkování působí jako možní moderátoři kognitivního výkonu u schizofrenních pacientů. 

Negativní příznaky souvisí s deficity výkonných funkcí a narušenými funkcemi 

intelektuálními. Užívání atypických antipsychotik, tj. antipsychotik 2. generace, je 

spojeno s mírným zlepšením celkového kognitivního fungování v porovnání s klasickými 

antipsychotiky. Vysoké dávky antipsychotik však patří mezi faktory negativně působící 

na rychlost zpracování informací (De Hert, 2013). 

6.2. Nefarmakologická léčba 

Nefarmakologická léčba zahrnuje psychoterapii, trénink sociálních schopností, 

edukační programy, ergoterapii, logopedii a fyzioterapii. Mezi další služby poskytované 

pro pacienty se závažným duševním onemocněním patří nutriční a obezitologické 

poradenství, protikuřácké poradny a programy chráněného bydlení. V péči 

o psychiatrické pacienty je velmi důležitá mezioborová spolupráce pro poskytnutí co 

nejadekvátnější a komplexní terapie. 
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6.2.1. Psychosociální intervence 

Schizofrenie způsobuje těžké poruchy v oblasti sociálních dovedností. Zhoršení 

fungování ve společnosti, tj. schopnost jedince vykonávat a plnit sociální role, je hlavním 

důvodem vysoké úrovně stigmatizace onemocnění (De Silva et al., 2013). Psychosociální 

intervence jako přídatná léčba k medikamentózní terapii je nyní široce využívaným 

léčebným postupem, který napomáhá pacientovi ulevit od symptomů. Psychosociální 

léčba je však v současnosti většinou jednostranná, primárně se zaměřující na pozitivní 

příznaky, jako jsou bludy a halucinace (Elis, Caponigro a Kring, 2013). 

Kognitivně behaviorální terapie se doporučuje jako metoda první volby 

psychologické léčby téměř pro všechny psychiatrické poruchy. Základním předpokladem 

kognitivně behaviorální terapie je, že zpracovávání informací vnějších a vnitřních 

podnětů je u jedinců s psychiatrickým onemocněním zkreslené. Cílem terapie je změnit 

pacientovo chybné vnímání zkušeností, které způsobuje symptomy. Příznaky 

schizofrenie tak závisí na tom, jak pacient uvádí do souvislosti své zkušenosti, jaké 

příčiny jim přiděluje a jak si události interpretuje (Škodlar et al., 2013). 

Trénink sociálních schopností pomáhá pacientům se schizofrenií s potížemi 

v mezilidských situacích a vztazích. Zaměřuje se na zlepšení schopnosti řádně a obratně 

fungovat v sociálních interakcích. Řada symptomů schizofrenie činí sociální interakce 

náročnými, především psychotické příznaky, nedostatek motivace a afektivní stavy 

(Kurtz et al., 2015). Cílem tréninku sociálních schopností je tedy pomoci osobě získat 

dovednosti k dosažení sociální kompetence, která je typicky definována expresivními, 

receptivními a komunikačními faktory, které mohou ovlivnit schopnost člověka zapojit 

se do společenských interakcí (Dodell-Feder, Tully a Hooker, 2015). 

6.2.2. Edukace 

Edukace pacienta a jeho rodiny patří k neodmyslitelné části komplexní péče 

o duševně nemocné pacienty. Pacient se musí naučit řešit nové životní situace a často 

přistoupit na změnu životního stylu. Cílem edukačních programů je zabránění 

opakovaným relapsům a hospitalizacím. Porozumění povaze onemocnění, důležitosti 

adherence k medikaci a vedení správného životního stylu hraje v terapii o chronicky 

nemocné pacienty nesmírně důležitou roli. Edukační roli může zastupovat jakýkoliv 

terapeut, ať už zdravotník, či sociální pracovník. Je vhodné začlenit rodinné příslušníky 
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do edukačního procesu, pokud to situace umožňuje. Pacient s podporou svých blízkých 

lépe snáší průběh svého onemocnění (Gümüs, 2008). 

6.2.3. Ergoterapie 

Pacienti se schizofrenií mají tendenci potýkat se s obtížemi v sociálních funkcích 

a péči o sebe sama, vysokou mírou nezaměstnanosti a společenským vyloučením 

v důsledku široké škály kognitivních poruch a schizofrenních symptomů, které vedou 

k dlouhodobé invaliditě. Chybějící sociální dovednosti úzce souvisejí s opakujícími se 

hospitalizacemi a patří mezi faktory zásadně ovlivňující prognózu onemocnění 

(Foruzandeh a Parvin, 2012). 

Ergoterapie si klade za cíl umožnit pacientům zachování co největší míry 

soběstačnosti v každodenních činnostech (ADL). Zapojení do smysluplných 

a uspokojujících činností přispívá k duševní a fyzické pohodě, k sociálnímu začlenění 

a zlepšení sebevědomí a motivace pacienta. 

V psychiatrii se ergoterapeut setkává jak s disabilitou způsobenou samotným 

psychiatrickým onemocnění, tak i s pacienty po úrazech a operacích, v jejichž důsledku 

došlo k snížení soběstačnosti (Svobodová, 2016). 

Role fyzioterapeuta a ergoterapeuta v rehabilitaci se často překrývá. Při 

poskytování ucelené rehabilitace je úzká spolupráce mezi těmito obory nutná a měl by se 

klást důraz na prohlubování spolupráce za účelem zlepšení péče o pacienty.  
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7. Fyzioterapeutická intervence 

7.1. Úvod 

Duševní poruchy patří mezi chronická onemocnění, která se nejvíce podílejí na 

vzniku disability a ztráty produktivity zejména v dospělém věku. Krom toho též zvyšují 

riziko časného úmrtí v důsledku sebepoškozujícího chování a komorbidních somatických 

onemocnění (Whiteford et al., 2015). 

Cílem psychiatrické rehabilitace je pomoc jedincům s vážným duševním 

onemocněním k rozvoji emocionálních, sociálních a intelektuálních dovedností 

potřebných ke každodennímu životu, zaměstnání a fungování ve společnosti s nejmenším 

množstvím profesionální pomoci (Kolář et al., 2012). 

Fyzioterapie je uznávanou profesí v rámci zdravotní péče o pacienty 

s psychiatrickým onemocněním a nabízí škálu přístupů: fyzická aktivita, relaxační 

techniky, uvědomění těla a pohybu. Tyto přístupy pomáhají zmírňovat symptomy 

duševního onemocnění, zvyšují sebevědomí pacienta a zlepšují kvalitu jeho života. Jako 

poskytovatelé zdravotní péče se fyzioterapeuti také podílejí na prevenci a podpoře 

zdravého životního stylu, včetně duševního zdraví, a v případě potřeby odkazují pacienta 

na odbornou psychiatrickou pomoc (Probst, 2017). 

V konceptu psychiatrické rehabilitace je pacient respektovaným partnerem, 

terapeut tedy podporuje jeho zapojení do plánování péče a stanovení cílů terapie. Je 

nezbytné navázat terapeutický vztah, neboť většina chronicky duševně nemocných ztrácí 

v průběhu svého onemocnění blízké a důvěrné vztahy (Denhov a Topor, 2012). 

V multidisciplinární péči o osoby se schizofrenií je fyzioterapie využívána ke 

zlepšení nejen fyzického, ale i duševního stavu a zkvalitnění života nemocného. Zvládání 

příznaků onemocnění u pacientů se schizofrenií směřuje ke zlepšení fungování ve 

společnosti. Různé druhy fyzioterapeutické intervence jsou potenciálně účinné jak při 

zlepšování fyzického a mentálního zdraví jedince, tak při ovlivnění nežádoucích účinků 

antipsychotické léčby (Vancampfort et al., 2012). 
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7.2. Fyzioterapie u psychiatrických onemocnění 

Fyzioterapie u pacienta s psychiatrickým onemocněním se formálně dělí na dvě 

kategorie: terapie obtíží, které přímo nesouvisejí s psychiatrickým onemocněním, 

a fyzioterapie přímo související s duševní chorobou. U první jmenované se jedná 

o klasickou fyzioterapii cílenou na fyzické problémy, se kterými se běžně potýkají 

i pacienti bez psychických obtíží (akutní fáze). U druhé kategorie je terapie zaměřena na 

léčbu somatických, částečně i psychických problémů vznikajících na podkladě 

přítomného psychiatrického onemocnění, tj. následná péče a prevence (Zahrádka 

Köhlerová et al., 2016). 

V závislosti na stavu pacienta vybírá fyzioterapeut vhodný terapeutický přístup. 

V současnosti se dají metody rozdělit na dvě následující větve. Přístup založený na 

fyzickém zdraví si klade za cíl zlepšení celkového fyzického zdraví osoby s vážným 

duševním onemocněním. Studie ukázaly, že jedinci trpící psychiatrickými obtížemi 

vykazují větší náchylnost k neaktivitě a jsou vystaveni rizikům neaktivního životního 

stylu. Zároveň antipsychotická medikace může přispět k rozvoji metabolického 

syndromu, obezity, osteoporózy a kardiovaskulárních onemocnění (Probst, 2017). Kromě 

přímého vlivu fyzické aktivity na somatické obtíže studie naznačují, že zapojení do 

fyzické aktivity pozitivně ovlivňuje duševní pohodu jedince. Z hlediska adherence 

k terapii a motivace k udržování aktivního životního stylu je nutné přizpůsobit aktivitu 

potřebám a možnostem pacienta (Penedo a Dahn, 2005). 

Psychosociální přístup zdůrazňuje trénování duševních a motorických dovedností 

a podporu schopnosti jedince samostatně fungovat ve společnosti. Cílem terapie je učení 

a získávání psychomotorických, senzomotorických, percepčních, kognitivních 

a emočních dovedností. Dalšími integrovanými prvky jsou relaxační techniky, techniky 

zvládání stresu a nácvik sociálních dovedností. 

7.3. Indikace a kontraindikace fyzioterapie u psychiatrických pacientů 

Běžné stavy, se kterými se můžeme setkat u pacientů indikovaných 

k fyzioterapeutické intervenci, zahrnují: 

• vadné držení těla, svalové dysbalance 

• bolesti pohybového aparátu 

• degenerativní změny kloubů 
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• poúrazové stavy (např. pokusy o sebevraždu, zlomeniny) 

• imobilita 

• metabolické poruchy – diabetes mellitus, nadváha či obezita, hypertenze, 

osteoporóza, kardiovaskulární obtíže 

• pooperační stavy (chirurgické, ortopedické výkony) 

• centrální mozková příhoda 

• periferní parézy a jiná neurologická onemocnění (poruchy svalového tonu, 

extrapyramidové poruchy) 

K obecným kontraindikacím patří následující stavy: 

• dekompenzovaná kardiální či respirační insuficience 

• nádorová onemocnění 

• krvácivé stavy 

• místa s porušenou integritou kůže 

• onemocnění v akutním stadiu (infekční, hořečnatá a zánětlivá onemocnění) 

• celková kachexie 

• stavy pod vlivem návykových látek 

U pacientů s psychiatrickou diagnózou je dále třeba zvážit: akutní psychotické 

stavy, destabilizované stavy, agresivitu, pacienty odmítající léčbu a vážný kognitivní 

deficit. Vždy je třeba brát v potaz aktuální stav pacienta a pokyny ošetřujícího lékaře. 

7.4. Překážky ve fyzioterapii u pacientů se schizofrenií 

Bariéry při terapii pacientů trpících schizofrenií se dají rozdělit do tří hlavních 

kategorií: 

A. symptomy jako překážka 

B. psychologické překážky 

C. sociální a enviromentální překážky 

Příznaky schizofrenie a vedlejší účinky léků jsou hlavní příčinou fyzické 

nečinnosti. Negativní příznaky představují zásadní problém při terapii, neboť na rozdíl 

od pozitivních příznaků často přetrvávají navzdory farmakoterapii a jejich potlačení bývá 

složitější. Mezi další hlavní příznaky negativně ovlivňující průběh terapie a fyzické 

aktivity patří: halucinace (zejména sluchové), paranoidní myšlenky, problémy 
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v sociálních situacích, nadváha a obezita. Pacienti mají často problém udržet pozornost, 

trpí nedostatkem motivace a v důsledku neaktivity a obezity se špatně adaptují na 

fyzickou zátěž (Johnstone et al., 2009). 

Psychologické bariéry zahrnují vnitřní myšlenky, pocity nebo přesvědčení 

způsobující pocit neschopnosti zapojení se do pohybové aktivity. Nejčastější problémy 

u schizofrenie představuje: 

a) Negativní body image 

Body image je definována jako „způsob, jakým vidíme sami sebe“. Pacienti se 

schizofrenií často nedůvěřují vlastnímu tělu, tudíž se vyhýbají pohybům či aktivitám, 

u kterých se domnívají, že v nich mohou selhat. Změněný obraz a porušené vnímání 

vlastního těla je jedním z největších problémů a vede ke ztrátě sebevědomí a následné 

sociální izolaci. Jestliže pacient ztratí důvěru ve své tělo a jeho schopnosti, je velmi 

obtížné ho přesvědčit k činnosti, kterou vnímá jako namáhavou. 

b) Strach ze selhání a nedostatek sebejistoty 

Tyto faktory jsou také spojeny s negativní body image. Pacienti se obávají 

toho, že nebudou schopni provést danou aktivitu, a kvůli tomu se zdráhají zapojit se 

do terapie či fyzické aktivity. K překonání této překážky je důležité, aby fyzioterapeut 

stanovil malé a realistické cíle (Rastad, Martin a Asenlöf, 2014). 

c) Nedostatečná informovanost 

Nedostatečná informovanost pacienta o výhodách fyzické aktivity představuje 

další velkou překážku při adherenci k terapii. Jestliže pacient nevidí přínosy fyzické 

aktivity, nebude mít žádný důvod se do ní zapojit. S ohledem na tyto skutečnosti je 

nutná propagace a edukace fyzické aktivity a aktivního životního stylu ze strany 

fyzioterapeuta či jiného zdravotnického personálu (Soundy et al., 2014). 

d) Stigma 

Jedinci trpící schizofrenií mohou být velmi paranoidní ohledně toho, co si 

o nich myslí jejich okolí, a to často vede k sociální izolaci. Pozitivní motivace 

a podpora ze strany zdravotnického personálu mohou pacientovi pomoci překonat 

jejich pocit, že jsou stigmatizováni (Van Zelst, 2009). 
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Mezi sociální a enviromentální překážky patří zejména nedostatek času 

potřebný na terapii a omezené možnosti psychiatrických oddělení, která často 

nedisponují vhodným prostředím pro provádění fyzických aktivit nebo se potýkají 

s nedostatkem personálu. 

Další problém představuje diskontinuita péče po propuštění z psychiatrického 

oddělení. Dostupnost zdravotní péče může v některých lokalitách působit problém. 

Dále také neinformovanost pacienta o možnostech sociální podpory v různých 

formách vede často ke zhoršení jeho životní situace a sociální izolaci. Míra 

nezaměstnanosti u osob s duševním onemocněním je vyšší než v běžné populaci. 

Z toho plynoucí nedostatek financí znemožňuje pacientům platit členství 

v posilovnách či účast na cvičeních, tudíž se snižuje míra participace na fyzické 

aktivitě (Soundy et al., 2014). 

7.5. Motivace pacienta se schizofrenií 

 Nedostatek motivace patří mezi hlavní negativní příznaky schizofrenie a má 

dopad na schopnost zapojit se do léčebného procesu a těžit z něho. Avolice dále ovlivňuje 

všechny prvky chování. Přestože si je mnoho pacientů vědomo důležitosti a přínosů 

fyzické aktivity, upřednostňují sedavý způsob života. To představuje významný problém 

při terapii a je nutné, aby se této problematice věnovala pozornost (Choi a Medalia, 2010). 

Vzhledem k tomu, že avolice je považována za hlavní překážku pozitivního 

funkčního výsledku při schizofrenii, je důležité pochopit povahu a příčinu deficitu 

motivace kvůli rozvoji lepších léčebných strategií pro zvýšení motivace a zapojení 

pacienta do léčebného procesu (Vancampfort et al., 2015). 

Mezi možné strategie pro podporu motivace pacientů se schizofrenií patří 

stanovení dosažitelného a smysluplného cíle. Proces stanovení cílů je klíčem k vytvoření 

pozitivního terapeutického vztahu. Fyzioterapeut a pacient by měli spolupracovat na 

vývoji terapie a stanovení cílů, které jsou smysluplné a na úrovni, na kterou je pacient 

připraven a ochoten dosáhnout. Dosažení stanovených cílů může přispět k větší 

spokojenosti pacienta a zlepšuje emociální a psychickou pohodu pacienta (De Hert et al., 

2013). 
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Přístup zaměřený na pacienta a společné stanovování terapeutických cílů mohou 

pacientům se schizofrenií poskytnout pocit autonomie a kontroly nad svou léčbou. Práce 

na osobních cílech může pomoci jednotlivcům najít smysl v rámci svého léčebného plánu 

a je klíčová při podpoře adherence k terapii. Je důležité pomoci pacientům stanovit si 

takový cíl, který koreluje s tím, co pacient v dané chvíli zvládne. 

Další strategie obsahuje prvky sociální podpory. Bylo doloženo, že sociální 

interakce mohou mít pozitivní dopad na adherenci k terapii a motivaci ke změně. 

Nicméně mnoho pacientů se schizofrenií se často cítí izolováno. To je způsobeno řadou 

faktorů, zejména paranoidním chováním, problémy v sociální oblasti, deficitem 

kognitivních funkcí a stigmatizací psychiatrických pacientů. Běžné formy podpory 

zapojení pacientů do fyzické aktivity ze strany fyzioterapeuta zahrnují: 

A. poskytování informací – edukace ohledně přínosů fyzické aktivity, 

doporučení vhodných aktivit nebo pomůcek 

B. podpora sebedůvěry – pozitivní motivace, pochválení výkonu a pokroku 

v terapii 

C. emocionální podpora – aktivní naslouchání a poradenství, vytvoření 

pozitivního terapeutického vztahu (Soundy et al., 2014). 

Motivační rozhovor je další technikou, která může být užitečná při boji 

s nedostatkem motivace u osob se schizofrenií. Motivační rozhovor má formu konverzace 

založené na spolupráci, zaměřené na cíle a změnu s cílem posílit osobní motivaci 

vyvoláním a zkoumáním osobních důvodů pro změnu. Nevnucuje externě změnu, ale 

podporuje změnu založenou na pacientových cílech, touhách a hodnotách (Ertem 

a Duman, 2016).  

Literatura popisuje pět obecných zásad motivačního rozhovoru: 

1) vyjádření empatie – za pomocí aktivního naslouchání pomáhá terapeut 

objasnit pacientovy zkušenosti s výhodami a nevýhodami jeho chování; 

nenutí pacienta do změny a neodsuzuje neochotu přistoupit ke změně 

2) rozvíjení nesrovnalostí – pomocí objevování (ne konfrontace) pomáhá 

terapeut pacientovi porozumět, jak jeho současné chování brání dosažení 

osobních cílů; argumenty pro změnu by měl spíše předložit pacient než 

terapeut 
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3) vyhýbání se konfliktům – při konfliktech a hádkách se pacient staví do 

defenzivní pozice, což může vyvolat odmítavý postoj a odpor ke změně 

4) práce s odporem – odpor je indikátorem toho, že se terapeut zabývá 

problémy, které pacient nevnímá jako důležité; dále napovídá terapeutovi, 

aby změnil jednání s pacientem 

5) podpora sebeuplatnění – za rozhodnutí se změnit je zodpovědný pacient, 

nikoliv terapeut; terapeut může prezentovat minulé úspěchy pacienta 

v jiných problémových situacích a porovnat je se současnou situací, a tím 

zvyšovat sebedůvěra pacienta (Jackman, 2012) 

Motivační rozhovor vyžaduje pět komunikačních dovedností: otevřené otázky, 

potvrzení, reflexe, shrnutí a poskytování informací. Využití motivačního rozhovoru 

u jedince, který by se měl stát aktivnějším, vyžaduje, aby fyzioterapeut navázal 

partnerství s pacientem a přijmul jedince takového, jaký je. Komunikace s empatií 

a důvěrou ve schopnost pacienta se změnit zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Jakmile je 

pacient odhodlán ke změně, fyzioterapeut může poskytnout pomoc ve formě formulace 

cílů pacienta, poskytnutí poradenství a informací týkajících se změny životního stylu 

(McGrane et al., 2013). 

7.6. Individuální pohybová aktivita 

Pacienti s diagnózou schizofrenie mají zvýšenou mortalitu ve srovnání s běžnou 

populací. Existuje podstatná mezera mezi střední délkou života běžné populace a jedinců 

se schizofrenií, a tento rozdíl se v posledních desetiletích prohlubuje (Saha, Chant 

a McGrath, 2007). Ačkoli jsou některá úmrtí způsobena traumatem či sebevraždou, 

hlavní příčinou předčasného úmrtí u populace se schizofrenií jsou kardiovaskulární 

onemocnění. Identifikace, prevence a ovlivnění kardiovaskulárních rizikových faktorů by 

proto mělo být jedním z důležitých terapeutických cílů při léčbě schizofrenie (Nielsen et 

al., 2013). 

Metabolický syndrom (MetS) je soubor příznaků zahrnující poruchu metabolismu 

glukózy, abdominální obezitu, zvýšený krevní tlak a dyslipidémii. MetS zvyšuje riziko 

vzniku kardiovaskulárních onemocnění a diabetes mellitus II. typu. Účinné intervence 

zahrnují úpravu stravy, fyzickou aktivitu a farmakologickou léčbu rizikových faktorů. 

Úprava tělesné hmotnosti a zvýšení fyzické aktivity výrazně zlepšují všechny aspekty 

metabolického syndromu (Prasad et al., 2015). Studie prevalence MetS u pacientů se 
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schizofrenií provedené ve Švédsku, Norsku, Finsku a Dánsku vykazují vyšší výskyt 

metabolického syndromu v porovnání s běžnou populací (Hägg et al., 2006; Birkenaes et 

al., 2006; Heiskanen et al., 2003; Larsen et al., 2010; Krane-Gartiser et al., 2011). 

Vysoká prevalence MetS u pacientů se schizofrenií je částečně důsledkem 

přírůstku hmotnosti a narušené glukózové tolerance způsobené antipsychotickou 

medikací. Dalším důvodem jsou faktory životního stylu: kouření, strava a fyzická 

aktivita. Nízká úroveň fyzické aktivity a nezdravé stravování je spojeno se zvýšeným 

rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a diabetes mellitus. Adherence 

k behaviorálním intervencím je však u pacientů s duševním onemocněním velkým 

problémem (Daumit et al., 2008). V teorii jsou však tyto faktory modifikovatelné. 

International Organization of Physical Therapists in Mental Health stanovila na 

základě výzkumu vlivu fyzioterapie na psychické a fyzické zdraví pacientů se 

schizofrenií následující doporučení pro rehabilitaci: 

• pacienti by měli týdně dosahovat alespoň 150 minut fyzické aktivity mírné 

intenzity, nebo 75 minut mírné až intenzivní aerobní aktivity 

• podpora zdravého životního stylu by měla být společnou odpovědností 

všech poskytovatelů zdravotní péče 

• každý pacient se schizofrenií by měl mít přístup ke kvalitní 

fyzioterapeutické službě s kvalitní diagnostikou a dlouhodobým 

sledováním 

• výběr mezi stejně efektivními terapiemi by měl být založen na preferenci 

pacienta a dostupnosti vybavení a zdrojů 

• poskytovatelé zdravotní péče musí brát v potaz symptomy nemoci, 

vedlejší účinky medikace, nízkou soběstačnost a nedostatek sociální 

podpory při motivování pacientů ke zdravému životnímu stylu 

(Vancampfort et al., 2012).  

Scheewe et al. (2012) zkoumal efekt aerobního cvičení u 63 pacientů s diagnózou 

schizofrenie. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin – skupina účastnící se 

aerobního tréninku a kontrolní skupina podstupující ergoterapii. Intervence probíhala 

dvakrát týdně po dobu 6 měsíců. Výsledky studie ukazují na významný pokles 

depresivních symptomů a významný vliv na kardiorespirační zdatnost v porovnání 
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s kontrolní skupinou. Aerobní cvičení snížilo příznaky schizofrenie, deprese, potřebu 

odborné péče a zvýšilo kardiorespirační zdatnost. Nebyl nalezen žádný vliv na parametry 

metabolického syndromu, kromě snížení hodnoty triglyceridů. 

Další studie stejného kolektivu autorů zkoumala kardiorespirační zdatnost 

u pacientů se schizofrenií a srovnatelnou kontrolní skupinou. Dále byl sledován účinek 

6měsíční aerobní aktivity o frekvenci 1 hodiny dvakrát týdně. Měření kardiorespirační 

zdatnosti před terapií ukazují, že pacienti se schizofrenií mají sníženou relativní aerobní 

kapacitu (VO2max) a silovou vytrvalost (Wmax) ve srovnání se zdravými jedinci v kontrolní 

skupině vykazujícími stejnou fyzickou aktivitu. Tento rozdíl v relativní VO2max odpovídá 

více než 13% zvýšení rizika úmrtí u pacientů se schizofrenií. U skupiny pacientů 

účastnících se na aerobním tréninku došlo k zvýšení aerobní kapacity na rozdíl od 

skupiny podstupující ergoterapii, u které došlo k snížení VO2max. Aerobní cvičení zvýšilo 

Wmax u pacientů a kontrolních vzorků ve srovnání se sníženou hodnotou Wmax 

u necvičících pacientů (Scheewe et al., 2013). 

Battaglia et al. (2013) se zabýval účinky fotbalového tréninku na zdravím 

podmíněnou kvalitu života (HRQoL6) a sportovní výkon u pacientů s diagnózou 

schizofrenie. Osmnáct probandů bylo randomizováno do tréninkové nebo kontrolní 

skupiny. Fotbalový trénink probíhal po dobu 12 týdnů dvakrát týdně. Kontrolní skupina 

po dané období neprováděla žádnou pravidelnou fyzickou aktivitu. Před začátkem 

intervence byla provedena antropometrická měření, HRQoL a 30metrový sprinterský test. 

Po skončení daného období vykazovala tréninková skupina významný pokles (-4,6 %) 

tělesné hmotnosti a BMI oproti počátečním měřením. Kontrolní skupina naopak 

vykazovala zvýšené BMI a tělesnou hmotnost (+1,8 %) oproti výchozím hodnotám. 

Studie zjistila zlepšení o 10 % ve fyzických a mentálních parametrech HRQoL. Zdá se, 

že fotbalový trénink dokáže zlepšit fyzické i psychické zdraví u jedinců se schizofrenií. 

Studie Oertela-Knöchela et al. (2014) zkoumala účinky aerobního cvičení na 

kognitivní výkon a závažnost symptomů u pacientů se schizofrenií. Skupina 29 probandů 

podstupovala trénink kognitivního charakteru kombinovaný buď s aerobním tréninkem, 

nebo s mentálním relaxačním tréninkem. Intervence zahrnovala celkem 12 sezení třikrát 

týdně po dobu 4 týdnů (30 minut kognitivní trénink + 45 minut aerobní trénink/relaxace). 

Kognitivní parametry a psychopatologické skóre byly měřeny před začátkem a po 

                                                           
6 health-related quality of life; dotazníkové šetření zkoumající vnímání fyzického a duševního 

 zdraví jednotlivce 



39 

 

ukončení intervence a byly porovnány s kontrolní skupinou. Výsledky naznačují zlepšení 

kognitivního výkonu především v doméně vizuálního učení, pracovní paměti a rychlosti 

zpracování, snížení úzkosti a nárůst subjektivní kvality života. 

Kolektiv Takahashi et al. (2012) se ve své studii zaměřil na zkoumání vlivu 

sportovní aktivity na tělesnou hmotnost a psychiatrické symptomy u pacientů se 

schizofrenií. Bylo studováno 13 pacientů, kteří se zúčastnili 3měsíčního programu 

zahrnujícího aerobní cvičení, stretching a basketbal. Program trval 30–60 minut dvakrát 

denně pět dní v týdnu. Kontrolní skupina obsahovala 10 pacientů, kteří se programu 

neúčastnili. V obou skupinách bylo provedeno měření BMI a zhodnocení PANSS7 před 

a po 3měsíční intervenci. Výsledky uvádějí signifikantní snížení BMI a obecné 

psychopatologické škály PANSS v tréninkové skupině na rozdíl od kontrolní skupiny. 

Na rozdíl od předchozí studie Heggelund et al. (2012) nenalezl významné změny 

v hodnocení PANSS po tréninku s vysokou intenzitou. Nicméně skupina podstupující 

maximální silový trénink po dobu 8 týdnů na rozdíl od neaktivní skupiny výrazně zlepšila 

VO2 a ɛnet
8 při chůzi o výkonu 60 W. Naměřená hodnota ɛnet před intervencí byla 

kategorizována jako mechanicky neúčinná. Studie dokázala, že maximální silový trénink 

zlepšil u pacientů spotřebu O2 na stejnou úroveň, která byla pozorována u ostatních 

skupin pacientů a u zdravých kontrolních skupin. Dále také zlepšil schopnost pacienta 

normalizovat mechanickou účinnost chůze. 

7.7. Psychomotorická terapie 

Základním aspektem psychomotorické terapie (PMT) je holistický pohled na 

lidskou bytost. Tento pohled integruje kognitivní, emocionální a fyzické aspekty 

a schopnost existovat a chovat se v psychosociálním kontextu. Centrálním tématem 

psychomotorické terapie je fyzická aktivita ve všech jejích formách. Přestože fyzická 

aktivita má somatické účinky na morfologické, svalové, kardiorespirační a metabolické 

úrovni, psychomotorická léčba je považována za psychologickou léčbu (Probst, 2010). 

                                                           
7 The Positive and Negative Syndrom Scale; škála měřící závažnost symptomů u pacientů se 

 schizofrenií 
8 net mechanical efficiency of walking; fyziologická metoda používaná při hodnocení 

 metabolických nedostatků při chůzi, určuje velikost výdajů metabolické energie převedených 

 na mechanickou práci během chůze 
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Dle PMT je lidská psychika zakotvena v těle. Prožívání emocí je 

zprostředkováváno motoricky vlastním tělem. Pomocí pohybu můžeme tedy ovlivnit 

psychickou stránku člověka. Cílem PMT je podpora motivace k fyzické aktivitě, zlepšení 

přístupu k vlastnímu tělu a zvýšení sebevědomí. Prostředkem PMT je aktivní záměrný 

pohyb, při němž se klade důraz na vnímání pohybu a jeho prožívání. Při terapii dochází 

ke zostření koncentrace – zlepšením aferentace dochází ke změně eferentace. Kromě 

prožívání fyzické aktivity jsou do terapie integrovány prvky sociálních dovedností, např. 

práce ve skupině, komunikace a paměťová cvičení. (Zahrádka Köhlerová et al., 2016). 

V závislosti na stavu a kompetenci pacienta, terapeutických možnostech a cílech 

vybírá terapeut buď intervenci orientovanou na akci (action-oriented), nebo intervenci 

orientovanou na prožívání (experience-oriented). V action-oriented PMT je kladen důraz 

především na rozvoj duševních a fyzických dovedností. Činnosti jsou zaměřeny na učení, 

rozvíjení a cvičení psychomotorických, senzomotorických, kognitivních, sociálních 

a emocionálních dovedností. Pozornost je věnována jemným a hrubým motorickým 

schopnostem, koordinaci očí a rukou, rovnováze, vnímání času a prostoru a zkvalitnění 

koncentrace. 

Experience-oriented PMT vyzývá pacienty k aktivní účasti na široké škále 

fyzických aktivit a pohybových úkolů. Účast vyvolává u pacientů mnoho emocí – 

depresivní pocity, strach, vina, vztek, stres, pocity neklidu a nespokojenosti. Jsou 

konfrontováni se svým chováním a skrze PMT mohou objevit alternativní rámec 

zkušeností. Prožívání emocí jiným způsobem může vyvolat nové emoce a zkušenosti. 

Předmětem zájmu není samotná fyzická aktivita, ale pacientovo prožívání a vnímání 

(Probst et al., 2010). 

PMT v léčbě schizofrenie sestává z: 

A. program zaměřený na redukci stresu 

B. aktivační program 

C. program psychosociální terapie. 

Program zaměřený na redukci stresu by měl hrát ústřední roli v péči o pacienta se 

schizofrenií, neboť stres vede ke zhoršení psychotických příznaků. V rámci programu se 

mohou uplatnit různé aktivity – progresivní svalová relaxace, jóga a aquaterapie.  
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Hlavním zájmem v aktivační programu jsou metabolické vedlejší účinky 

antipsychotické léčby a eliminace sedavého životního stylu pacientů se schizofrenií. 

Aktivační program má za cíl edukovat pacienty o zdravém životním stylu a výhodách 

fyzické aktivity a přizvat je k fyzické aktivitě.  

Program psychosociální terapie se zaměřuje na skupinové aktivity, jejichž cílem 

je participace pacienta na různých sociálních procesech, jako je vzájemná spolupráce, 

kompromis, konfrontace a shody během pohybové terapie (Probst, 2017). 

V letech 1994–2001 probíhalo v Psychiatrické nemocnici Bohnice dlouhodobé 

sledování vlivu psychomotorické terapie na pacienty s diagnózou schizofrenního 

onemocnění doc. Bělou Hátlovou, které ověřovalo vliv různě zaměřených programů: 

integrativní, aktivující, koncentrativní a komunikativní. Cvičení probíhalo 3× týdně po 

dobu 12 týdnů. Do programů bylo zařazeno 152 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, 

kontrolní skupina obsahovala 30 pacientů. Měření bylo prováděno na základě škály 

BPRS9, která obsahuje 18 položek s možností hodnocení v 7stupňové škále. Hodnocení 

probíhalo před začátkem a po ukončení programu. Sledování potvrdilo předpoklad, že 

zařazení pacienta do pohybového programu má pozitivní vliv na psychiku pacienta – 

u všech sledovaných subjektů došlo ke snížení obtíží měřených škálou BPRS (Hátlová, 

2002). 

Na studii navázala svou disertační prací Mgr. Alena Špůrková, Ph.D., která se ve 

svém výzkumu snažila ověřit vztah mezi psychomotorickou terapií a psychikou 

dlouhodobě hospitalizovaných schizofrenních pacientů. Výzkum probíhal na pavilónech 

následné péče Psychiatrické nemocnice Bohnice po dobu 14 týdnů 3× týdně ve dvou 

programech – integrativní a komunikativní. Celkově se výzkumu zúčastnilo 78 pacientů. 

K hodnocení byla využita škála BPRS, měření proběhlo před začátkem a po skončení 

účasti na programu. Z výsledku výzkumu vyplývá, že účast na psychomotorickém 

programu výrazně ovlivnila psychický stav pacientů a došlo k snížení míry obtíží 

(Špůrková, 2003). 

                                                           
9  Brief Psychiatric Rating Scale; stupnice používaná k měření psychických příznaků, jako je 

 deprese, úzkost, halucinace a neobvyklé chování 
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V roce 2009 probíhal výzkum vlivu psychomotorické terapie na aktuální afektivní 

stav u 21 pacientů s diagnózou schizofrenie. Metodou sběru dat byl dotazník POMS10, 

sledující 6 faktorů: tenze – úzkost, deprese – sklíčenost, hněv – nepřátelskost, únava – 

netečnost, vitalita – aktivita a zmatek – popletenost. Proband hodnotí jednotlivé položky 

na 5bodové škále od „vůbec ne“ po „velmi značně“. Dotazování probíhalo před začátkem 

a po skončení jednotky psychomotorické terapie. U všech šesti faktorů se vyskytl rozdíl 

mezi hodnotou uváděnou před a po terapii. Největší pokles hodnot byl sledován u položek 

tenze, deprese, hněv a únava. U faktoru zmatenosti též došlo k nezanedbatelnému snížení. 

Nárůst u faktoru vitality byl zaznamenán dvanácti probandy, nicméně nárůst hodnoty 

nebyl statisticky významný. Šetření ukázalo, že PMT výrazně ovlivňuje aktuální stav 

pacienta, a to zejména somatickou tenzi (Kynštová, 2016). 

Psychomotorická terapie je dobře zavedená především v Belgii a Nizozemsku, 

kde je integrována do systému zdravotní péče a je vyučována na univerzitní úrovni. 

Nicméně v anglosaských zemích není PMT příliš známa. Psychomotorická terapie je 

využívána jako doplňující terapeutický program a může být začleněna do různých 

psychologických přístupů. Jedná se však o relativně novou a málo rozšířenou metodu. 

K zhodnocení účinnosti psychomotorické terapie a vyvinutí evidence-based léčebných 

programů je zapotřebí více výzkumů zabývajících se touto metodou v různých 

prostředích a u různých cílových skupin. 

7.8. Basic Body Awareness terapie 

Basic Body Awareness terapie (BBAT) je fyzioterapeutická metoda vyvinutá ve 

Skandinávii. BBAT vychází z teorie francouzského psychoterapeuta Jaquese Dropsyho 

a z pohybového systému, který vyvinul. Dále je metoda inspirována řadou pohybových 

terapií západní (Alexander, Feldenkrais) a východní tradice (zen meditace, tai-či). 

V 80. letech 20. století využila metodu švédská fyzioterapeutka Gertrud Roxendal 

u pacientů se schizofrenií a publikovala své výsledky v diplomové práci na lékařské 

fakultě na univerzitě v Göteborgu. Od té doby se metodika využívá zejména v rámci 

psychiatrické fyzioterapie, ale také v léčbě chronické bolesti (Hedlund, 2010). 

                                                           
10  Profile of Mood States; psychologická škála používaná k hodnocení přechodných a odlišných 

 stavů nálady  
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Cílem BBAT je posílení interakce těla a mysli postupným zlepšováním posturální 

stability a povědomí o reakcích těla na podněty. BBAT je tedy založena na poznatcích 

o tom, jak se tělo hýbe na základě vnitřních (stabilita, koordinace, dýchání, emoce) 

a vnějších podnětů (okolní prostředí). Terapeut a pacient během terapie spolupracují 

a vykonávají cvičení v různých výchozích pozicích – vleže, vsedě, ve stoji, při chůzi nebo 

běhu (Ambolt, Gard a Hammarlund, 2017). Terapeut využívá jak verbální, tak manuální 

vedení pacienta směřující ke zlepšení vnímání těla a povědomí o provádění pohybu. 

Základními cíli BBAT je: zvýšení povědomí o svém těle, lepší řízení pohybů, obnovení 

body image, zmírnění symptomů spojených se špatnými pohybovými stereotypy, 

zlepšení nonverbální komunikace a podpoření motivace k pohybu a cvičení (Mehling et 

al., 2011). 

Roxendal, 1985, popisuje tyto základní prvky, jež se při BBAT využívají: 

A. kontakt se zemí – bezpečný kontakt s podložkou představuje nezbytnou 

podmínku pro provádění efektivních pohybů a koordinace. Terapeut 

směřuje pacientovu pozornost na kontakt nohy s podlahou, pacient vnímá 

váhu vlastního těla v různých polohách. V rámci zlepšení vnímání vztahu 

pacient–země se využívá cvičení související s gravitací, např. zvedání pat, 

pokrčování kolen. 

B. středová osa těla – terapeut klade důraz na udržení postury a rovnováhy 

těla v rámci středové osy těla, jelikož odchylky od této osy mohou 

způsobovat posturální obtíže spojené se zvýšeným svalovým napětím. Při 

správné koordinaci nezpůsobuje stání pacientovi únavu. Cvičení zaměřená 

na zlepšení postoje těla jsou integrována s pohybovými a dechovými 

cvičeními. 

C. centrum pohybu – lidské tělo lze považovat za kombinaci dvou systémů: 

dolní část tvořená dolními končetinami a pánví, a horní část s hrudníkem, 

horními končetinami a hlavou. Tyto dva systémy se spojují v pohybovém 

středu těla, tj. oblast mezi umbilicem a sternem. Pacienti trénují tak, aby 

pohyb zahajovali v tomto úseku. 

D. dýchání – psychické trauma nebo psychická onemocnění často způsobují 

dlouhodobé změny dýchání. Dýchací cvičení jsou často vedena tak, aby 

upozorňovala pacienta na to, jak „jeho dýchání funguje samo od sebe“. 
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E. hranice těla – pacienti s psychotickým onemocněním velmi často zažívají 

problémy související s vnímáním hranic vlastního těla, mohou mít pocit, 

že se nacházejí mimo vlastní tělo, nebo že jejich tělo obsahuje neexistující 

prvky. V rámci terapie pacienti prožívají své fyzické hranice se svým 

okolím. 

F. svalové napětí a relaxace – pacienti se učí schopnosti střídat mezi svalovou 

aktivitou a relaxací, což představuje základ pro provedení plynulého 

a koordinovaného pohybu. 

Prospektivní studie sledovala 17 pacientů s diagnózou schizofrenie, u kterých byla 

kromě obvyklé léčby po dobu šesti měsíců prováděna BBAT. Kontrolní skupina 

obsahovala 9 pacientů s diagnózou schizofrenie, kteří byli léčeni obvyklým způsobem. 

Výsledky ukázaly, že pacienti, u kterých byla prováděna BBAT, výrazně zlepšili kvalitu 

pohybu, body image, pozornost, sexuální zájem a méně trpěli úzkostí v porovnání 

s kontrolní skupinou (Roxendal, 1985). 

Další studie se zabývala pacienty s poruchou nálad a poruchami osobnosti. Bylo 

randomizováno 77 pacientů do skupiny BBAT a TAU11. Pacienti byli vyšetřeni před 

začátkem a po ukončení terapie po třech měsících. Skupina, u níž byla prováděna BBAT, 

vykázala významné zlepšení týkající se kvality pohybu, přítomnosti psychiatrických 

příznaků, postoje vůči vlastnímu tělu a zlepšení kvality spánku v porovnání s kontrolní 

skupinou (Gyllensten et al., 2009). 

V kvalitativní studii bylo dotazováno 8 pacientů s diagnózou schizofrenie, kteří 

podstupovali BBAT po dobu nejméně jednoho roku. Na základě transkripce rozhovorů 

byl obsah analyzován a byly stanoveny 4 základní oblasti, v nichž pacienti pociťují 

zlepšení po BBAT: ovládání emocí, vnímání těla a sebevědomí, účinky týkající 

se sociálního fungování a schopnost přemýšlet (Gyllensten, Hanson a Ekdahl, 2003). 

Studie ukazují, že BBAT v porovnání s obvyklou léčbou v průběhu poměrně 

krátké intervence zlepšuje pacientovo vnímání vlastního těla, kvalitu pohybu a vykazuje 

zlepšení i v duševní oblasti (spánek, úzkost). Studie naznačují krátkodobý pozitivní efekt 

na pacienty se schizofrenií a jinými psychiatrickými onemocněními, nicméně chybí 

studie sledující dlouhodobý efekt BBAT. Studie ukázaly, že BBAT je efektivní terapií při 

                                                           
11 treatment as usual, tj. léčba obvyklým způsobem 
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léčbě pacientů s duševním onemocněním, nicméně existuje jen málo studií věnujících se 

přímo schizofrenii nebo dalším psychotickým nemocem. 

7.9. Relaxační techniky 

Cílem relaxačních technik je pomoci jedinci uvolnit se, dosáhnout klidného stavu 

nebo snížit úroveň bolesti, úzkosti, stresu či hněvu. Relaxační techniky jsou často 

používány v rámci programů zvládání stresu, mohou snižovat svalové napětí, krevní tlak 

a tepovou a dechovou frekvenci. Mezi relaxační techniky využívané u pacientů se 

schizofrenií patří progresivní svalová relaxace a jóga. 

Jacobsonova progresivní svalová relaxace (PMR) je technika vyvinutá americkým 

lékařem Edmundem Jacobsonem, poprvé prezentována na Harvardské univerzitě v roce 

1908. Metoda využívá hlubokou svalovou relaxaci založenou na předpokladu, že svalové 

napětí je psychologickou odpovědí těla na úzkostné myšlenky a stavy. Technika učí 

pacienta vnímat a sledovat napětí ve specifických svalových skupinách tak, že nejprve 

kontrahuje jednotlivé svalové skupiny, a následně kontrakci uvolní. Pacient zaměřuje 

pozornost na rozdílné pocity vnímané během napětí a uvolnění svalových skupin. PMR 

se používá v psychiatrickém prostředí jako alternativní prostředek ke zvládání stresu 

a úzkostných stavů (McCallie, Blum a Hood, 2006). 

Cílem studie kolektivu Chen et al. (2008) bylo prozkoumat účinek PMR na úzkost 

u pacientů se schizofrenií. Do randomizované kontrolované studie bylo vybráno 18 

pacientů, kteří byli následně rozděleni do intervenční skupiny podstupující PMR jednou 

denně po dobu 11 týdnů, a kontrolní skupiny podstupující placebo intervenci. 

K hodnocení míry úzkosti byl využit Beckův dotazník úzkosti (BAI). Stupeň zlepšení 

míry úzkosti byl významně vyšší u experimentální skupiny než v kontrolní skupině. Tato 

studie ukázala, že PMR může být účinnou doplňkovou terapií při mírnění úzkosti 

u pacientů se schizofrenií. 

Belgická studie Vancampfort et al. (2011) zkoumala účinnost jednoho sezení 

PMR na úzkost, psychický stres, únavu a subjektivní pohodu pacientů se schizofrenií. 

V randomizované kontrolované studii bylo rozřazeno 64 pacientů do intervenční skupiny, 

která podstoupila 25minutovou PMR a do kontrolní skupiny, která měla možnost si 

během stejného časového intervalu číst. Před a po intervenci se probandi podrobili dvěma 
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šetřením – Subjective Exercise Experiences Scale12 (SEES) a State-Trait Anxiety 

Inventory13 (STAI). Účastníci intervence vykazovali sníženou úzkost, psychický stres 

a zvýšenou subjektivní pohodu. Rozdíly mezi skupinami se vyskytovaly ve všech 

sledovaných parametrech kromě únavy. Ze studie vyplývá, že PMR je vysoce účinná při 

snižování akutního stresu a pocitů úzkosti. Změn je možné dosáhnout již po jednom 

sezení. 

Podobná studie byla provedena u pacientů se schizofrenií v bulharské státní 

psychiatrické nemocnici. Během dvou týdnů účastníci podstoupili dvě sezení PMR. Třetí 

týden byli pacienti náhodně rozděleni do intervenční a kontrolní skupiny. Dotazníky byly 

zodpovězeny 5 minut před a bezprostředně po dokončení PMR. Intervenční skupina 

vykazovala výrazné snížení úzkosti, psychologického stresu a zvýšení subjektivní 

pohody. Výsledky po intervenci se u skupin výrazně lišily. Výsledky odpovídají nálezům 

předchozí studie (Vancampfort et al., 2011). Studie potvrzuje, že PMR je účinnou 

metodou léčby při úlevě od psychologických symptomů schizofrenie (Georgiev et al., 

2012). 

Jóga je tradiční indická praxe, která kombinuje fyzickou aktivitu a techniky 

poznávání těla, jako je řízené dýchání a meditace. Základní myšlenkou jógy je zmírnění 

stresu a duševních symptomů na základě zlepšení rovnováhy těla, myšlenek a emocí 

(Cabral, Meyer a Ames, 2011). V současné době je přijímaná v západním světě jako 

forma uvolnění a relaxace. Vzhledem k zvýšení popularity jógy se výzkum zaměřil na 

klíčové výhody jógy. Bylo prokázáno, že jóga je účinná při snižování stresu a je užitečná 

jako doplňková terapie pro mnoho zdravotních stavů, jako jsou deprese a úzkostné 

poruchy (Büssing et al., 2012). 

Studie zkoumající efekt jógy v porovnání s běžným cvičením sledovala 41 

pacientů s diagnózou schizofrenie. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin, z nichž 

jedna podstupovala jógu a druhá běžnou pohybovou aktivitu. Intervence trvala po dobu 

jednoho měsíce, celkově se pacienti zúčastnili 12 sezení. Pacientům bylo dále doporučeno 

pokračovat ve cvičení v domácím prostředí po dobu 3 měsíců. Klinický stav pacienta 

a jeho sociální funkce byly zhodnoceny před začátkem a po skončení studie (4 měsíce) 

psychiatrem. V obou skupinách kleslo skóre negativní škály (PANSS), nicméně skupina 

                                                           
12 hodnocení globálních psychologických reakcí na stimulační vlastnosti cvičení 
13 nástroj na měření úzkosti a úzkostnosti v klinické a výzkumné oblasti 
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podstupující jógu vykazovala lepší výsledky. Stejně tak skóre sociální dysfunkce se po 

intervenci snížilo, u jógové skupiny výrazněji (Duraiswamy et al., 2007). 

Varambally et al. (2012) rozšířil výzkum efektivity jógy u pacientů se 

schizofrenií. Kromě skupiny cvičící jógu a skupiny s běžnou pohybovou aktivitou byli 

pacienti rozřazeni do kontrolní skupiny nepodílející se na žádné fyzické aktivitě (čekací 

skupina). Celkově trval výzkum 4 měsíce. Pacienti byli vyšetřeni před a po skončení 

studie. Stejně jako v předchozí studii byly zhodnoceny jejich klinické symptomy 

a sociální kognice. Výsledky potvrdily dřívější nálezy. Výrazně více pacientů cvičících 

jógu zlepšilo celkové skóre PANSS, stejně jako sociální kognici ve srovnání se skupinou 

s běžnou pohybovou aktivitou a čekací skupinou. Analýza výsledků ukázala, že 

pravděpodobnost zlepšení negativních příznaků schizofrenie u jógové skupiny byla 

přibližně pětkrát vyšší než u zbylých dvou skupin. 

Pilotní studie zkoumající krátkodobý efekt jógy v porovnání s pohybovou 

aktivitou hodnotila závažnost symptomů dle škály PANSS a míru deprese u pacientů 

s psychózou, včetně schizofrenie. 60 pacientů bylo randomizováno do skupiny cvičící 

jógu nebo skupiny provozující pohybovou aktivitu. Hodnocení symptomů proběhlo po 

dvou týdnech a následně po 1 měsíci intervence. Po dvou týdnech vykazovaly obě 

skupiny srovnatelné výsledky. Na konci měsíce klinické hodnocení znovu potvrdilo 

stejné snížení celkového skóre PANSS u obou skupin. Nicméně depresivní skóre klesalo 

prudčeji u skupiny provádějící jógu (Manjunath et al., 2013). 

Studie kolektivu Ikai et al. (2013) zkoumala dopad jógy na posturální stabilitu 

u pacientů se schizofrenií. Tato randomizovaná kontrolovaná studie probíhala po dobu 

8 týdnů. Experimentální skupina se účastnila jednou týdně 60minutového cvičení jógy, 

zatímco kontrolní skupina podstupovala obvyklý program. Studie se celkově zúčastnilo 

49 pacientů. Ve skupině jógy bylo zaznamenáno výrazné zlepšení v celkové hybnosti 

trupu, Rombergově zkoušce a anteflexe, zatímco v kontrolní skupině nedošlo k žádné 

změně oproti původním měřením. Nicméně tyto klinické změny se po 16 týdnech vrátily 

do původního stavu. Výsledky potvrdily příznivé účinky jógy na posturální stabilitu 

u pacientů se schizofrenií, avšak tyto účinky se zdají být přechodné. 

Jedna studie zkoumala také psychofyziologické přínosy tai-či. Tai-či je cvičení 

těla a mysli a soustřeďuje se na motorickou koordinaci a relaxaci. 153 pacientů se 

schizofrenií bylo randomizováno do tai-či skupiny, skupiny pohybové aktivity a kontrolní 
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čekací skupiny. Obě intervenční skupiny obdržely 12týdenní specifický program. 

Probandi absolvovali psychiatrické rozhovory, dotazníky a výkonnostní testy na začátku 

testování, po třech měsících a po ukončení intervence (6. měsíc). Ve srovnání s kontrolní 

skupinou vykazovala tai-či skupina výrazné snížení motorických deficitů. Obě 

intervenční skupiny nevykazovaly signifikantně rozdílné terapeutické účinky, s výjimkou 

skupiny s pohybovou aktivitou, u níž se vyskytovala nižší úroveň manifestace 

psychiatrických symptomů. Tyto výsledky naznačují psychofyziologické přínosy tai-či 

u pacientů s chronickou schizofrenií z hlediska motorické koordinace a paměti. Přestože 

skupina tai-či a skupiny pohybové aktivity měly tendenci projevovat méně symptomů než 

kontrolní skupina, cvičební skupina vykazovala lepší zvládnutí symptomů než skupina 

tai-či (Ho et al., 2016). 
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8. Diskuze 

Cílem této bakalářské práce bylo na základě systematické rešerše zkoumat 

účinnost aerobních a silových cvičení, relaxačních technik, basic body awareness terapie 

a psychomotorické terapie či jejich kombinace jako doplňkové léčby osob se schizofrenií. 

Kromě široké škály psychiatrických symptomů ukazují nedávné výzkumy u těchto 

pacientů na zvýšené riziko vzniku sekundárních komplikací, a to zejména 

kardiometabolických onemocnění. Toto zvýšené riziko může být výsledkem různých 

faktorů, jako je nedostatek fyzické aktivity a metabolické vedlejší účinky antipsychotické 

léčby. Z těchto důvodů vyvstala potřeba prozkoumat nefarmakologické přístupy, které 

mohou pozitivně ovlivnit fyzické, ale i duševní zdraví jedinců trpících schizofrenií 

(Bredin, Warburton a Lang, 2013).  

Celkem bylo přezkoumáno 20 studií, které byly zařazeny do čtyř kategorií dle 

použité fyzioterapeutické metody. Práce poskytuje průzkum důkazů týkajících se vlivu 

fyzioterapie na fyzické a duševní zdraví pacientů s diagnózou schizofrenie. Důkazy se 

opírají o studii Vancampfort et al. (2012), která potvrzuje pozitivní vliv pohybové aktivity 

a jógy na potlačení symptomů a celkovou kvalitu života pacientů se schizofrenií. 

Výsledky zkoumaných studií se dají rozdělit na dvě domény: 1) vliv pohybové 

aktivity na fyzické zdraví, 2) vliv pohybové aktivity na psychologické symptomy 

a kvalitu života. 

ad 1) Vlivem pohybové aktivity na klinické parametry metabolického zdraví se 

zabývalo pět zkoumaných studií. Snížení tělesné hmotnosti či BMI nebylo ve studiích 

konzistentně shledáno. Snížení BMI po pohybové intervenci bylo zjištěno ve studiích 

Battaglia et al. (2013) a Takahashi et al. (2012). Studie kolektivu Battaglia et al. (2013) 

dále jako jediná vykázala u pacientů změnu tělesné hmotnosti po skončení výzkumu, a to 

o -4,6 %. Tři studie se zabývaly vlivem pohybové aktivity na kardiorespirační zdatnost 

jedinců se schizofrenií, z nichž všechny dokládají výrazné zlepšení kardiorespirační 

zdatnosti a spotřeby O2 v porovnání s kontrolní skupinou. Heggelund et al. (2012) zjistil, 

že díky maximálnímu silovému tréninku zlepšili pacienti výrazně mechanickou účinnost 

chůze, která byla před proběhnutím intervence vykázána jako mechanicky neúčinná. Ve 

studii Scheewe et al. (2012) nebyly nalezeny žádné změny parametrů metabolického 

syndromu, kromě snížení hodnoty triglyceridů. 
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Přestože ne všechny prezentované studie vykazují snížení tělesné hmotnosti nebo 

BMI, je nutné brát v potaz krátkodobé trvání výzkumů. Dále studie zkoumaly pouze vliv 

samotné pohybové aktivity – programy nezahrnovaly dietární či jiná opatření. Nicméně 

McNamee et al. (2013) uvádí, že fyzická zdatnost je důležitější než tělesná hmotnost při 

prevenci rozvoje kardiometabolických onemocnění. Zvýšení fyzické zdatnosti se jeví 

jako zásadní opatření při prevenci a terapii somatických komorbidit u pacientů se 

schizofrenií, a mohou tak potenciálně snížit předčasnou mortalitu a zlepšit celkovou 

kvalitu života. 

ad 2) Studie hodnotící vliv pohybové aktivity, relaxačních technik a dalších metod 

na psychologické symptomy a kvalitu života vykazují konzistentní výsledky. Pouze jedna 

studie (Heggelund et al., 2012) nenalezla žádné signifikantní vlivy na míru pozitivních 

a negativních symptomů schizofrenie po 8 týdnech silového tréninku. Pravděpodobně se 

jedná o důsledek povahy dané intervence – jednalo se o krátké, nárazové posilování. 

Zlepšení v oblasti duševního zdraví vykazují všechny popisované metody. Na základě 

počtu studií porovnávajících dva odlišné přístupy je obtížné určit, jestli je některá metoda 

účinnější při ovlivňování duševního stavu pacienta, nicméně dvě studie (Varambally et 

al., 2012; Duraiswamy et al., 2007) sledující účinnost jógy v porovnání s pohybovou 

aktivitou popisují signifikantně lepší celkové skóre PANSS a zlepšení sociální kognice 

u skupiny podstupující jógu. U další studie stejného designu sice vykazovaly obě 

intervenční skupiny srovnatelné výsledky, nicméně skóre deprese klesalo strměji 

u pacientů cvičících jógu (Manjunath et al., 2013). 

Hodnocení provedených studií odhaluje řadu důležitých nedostatků, na které je 

nutno brát ohled v následujících výzkumech. Z mého pohledu je největším problémem 

zkoumaných studií jejich heterogenita. Využité intervence vykazují silnou 

interindividualitu – liší se v délce intervence, intenzitě, frekvenci atd. Pro vytvoření 

evidence-based konsensu je nutné stanovit jasné, použitelné a platné charakteristiky 

intervencí. 

Dalším významným nedostatkem studií je počet zkoumaných osob. Tento fakt 

však vyplývá ze samotné charakteristiky onemocnění. Nízká adherence k léčbě 

a motivace k fyzické aktivitě představuje u pacientů se schizofrenií dlouhodobý a obtížně 

ovlivnitelný problém. Většina studií se potýká s faktem, že velký počet probandů 

intervenci nedokončí nebo se odmítne zúčastnit závěrečného testování. 
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Navzdory těmto nedostatkům současného výzkumu studie dokazují, že 

fyzioterapeutické přístupy mohou pozitivně ovlivnit fyzické a duševní zdraví pacientů se 

schizofrenií. Fyzioterapie by měla být vnímána jako prospěšný prostředek ke zlepšení 

celkového zdraví a kvality života osob trpících schizofrenií. Pohybová aktivita nemá 

relativně žádné vedlejší účinky, je pro mnohá zařízení finančně dostupná a vzhledem 

k popsaným pozitivním účinkům by měla být brána v potaz při multidisciplinární péči 

u této populace. 

Nicméně pro stanovení přesnějších parametrů pohybové aktivity je nutné provést 

další studie zaměřené zejména na dlouhodobý vliv jednotlivých metod, jejich následné 

přezkoumání a možnosti podpoření motivace pacientů k účasti na daných intervencích. 

Osoby se schizofrenií čelí kromě nedostatku motivace dalším překážkám při 

zapojení se do fyzické aktivity – nedostatek sociální podpory, pozitivní a negativní 

symptomy a vedlejší účinky antipsychotické medikace. Je proto nutné zaměřit se také na 

tyto aspekty ve výzkumu – současné studie nepřinášejí dostatečné informace o tom, jak 

facilitovat přijímání a udržování fyzické aktivity s ohledem na bariéry, s nimiž se osoby 

se schizofrenií potýkají. 
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9. Závěr 

Bakalářská práce měla za úkol shrnout problematiku fyzioterapie u pacientů se 

schizofrenií a popsat současný výzkum vlivu jednotlivých fyzioterapeutických metod na 

fyzické a duševní zdraví těchto pacientů. 

Psychopatologie schizofrenie má významný dopad na kvalitu života, sociální 

fungování a pracovní uplatnění a vytváří tak značnou socioekonomickou zátěž. Zatímco 

antipsychotická léčba je celkem úspěšná při eliminaci pozitivních příznaků schizofrenie, 

jejich účinnost na příznaky negativní je silně omezená. Vedlejší metabolické účinky 

psychofarmak dále způsobují významnou somatickou komorbiditu, která představuje 

jeden z důležitých rizikových faktorů předčasné mortality u této populace. 

Nedávné výzkumy prokázaly, že fyzická aktivita může být účinnou doplňkovou 

léčbou schizofrenie. Pohybová aktivita, psychomotorická terapie a relaxační techniky se 

ukázaly jako vhodné intervence ovlivňující jak fyzické, tak psychologické symptomy. 

Vzhledem k nízkému počtu kvalitních studií nelze v současné době vyvodit konečné 

závěry o efektivitě fyzické aktivity. S ohledem na nízký počet a design studií je nutné, 

aby výzkum v budoucnosti zajistil důslednou metodologii, stanovení jasných parametrů 

pohybové aktivity a adekvátní počet probandů. 

Vzhledem k zjištěným pozitivním účinkům pohybových intervencí by měli být 

pacienti se schizofrenií motivováni k fyzické aktivitě. V rámci multidisciplinární péče je 

nutné poskytnout pacientům informace o příznivých účincích pravidelné pohybové 

aktivity a zároveň brát v potaz negativní příznaky onemocnění, které často brání 

pacientům přistoupit na změnu životního stylu a adherenci k pohybové aktivitě.  
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10.  Seznam zkratek 

ADL – activities of daily living 

APA – American Psychiatric Association 

BAI – Beck Anxiety Inventory 

BBAT – Basic Body Awareness terapie 

BMI – body mass index 

BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale 

CVD – cardiovascular disease 

DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

GABA – kyselina γ-aminomáselná 

HRQoL – health-related quality of life 

IQ – inteligenční kvocient 

MetS – metabolický syndrom 

MKN – Mezinárodní klasifikace nemocí 

NMDA – kyselina N-methyl-D-asparagová 

PANSS – The Positive and Negative Syndrome Scale 

PMR – progresivní svalová relaxace 

PMT – psychomotorická terapie 

POMS – Profile of Mood States 

SAI – State-Trait Anxiety Inventory 

SEES – Subjective Exercise Experiences Scale 

TAU – treatment as usual 
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