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Abstrakt 

Název práce: Adherence pacientů k fyzioterapii 

Východiska: Fyzioterapie disponuje řadou technik, které mohou být efektivní při léčbě 

pohybového aparátu. Je ale na každém pacientovi, jak bude ke svému zdraví přistupovat. 

Hodnocení adherence ke cvičení u pacientů může být velmi přínosná na začátku, během 

a po ukončení fyzioterapie.  

Cíle: Cílem studie bylo využití škály EARS v českém překladu ke zjištění, jak pacienti 

dodržují fyzioterapeutický léčebný režim a posoudit příčiny.  

Metody: Výzkumný soubor tvořilo celkem 151 respondentů, kteří byli starší 18 let a 

účastnili se alespoň jednou v životě fyzioterapie. K získání dat byla využita Škála 

hodnotící adherenci ke cvičení (EARS). Sběr dat byl získáván pomocí online 

dotazníkového šetření v rámci samovýběru v březnu 2020.  

Výsledky: Dle výsledků se studie účastnilo 67 % zaměstnanců. Celkem 63 % 

respondentů bylo zahrnuto do věkové kategorii 36-64 let. Fyzioterapie byla nejčastěji 

hrazena pojišťovnou. V rámci škály EARS byly prokázány výborné hodnoty vnitřní 

konzistence na úrovni položek v „sekci B“ určujících míru adherence a uspokojivé až 

dobré hodnoty vnitřní konzistence na úrovni položek v „sekci C“ určujících překážky ve 

cvičení. Signifikantní korelace oblastí EARS potvrzují kriteriální validitu z hlediska 

měření adherence. Míra adherence signifikantně variuje v závislosti na pohlaví, vzdělání, 

zaměstnání a formě hrazení fyzioterapie. “Překážky“ hrály důležitou roli při stanovení 

míry adherence. S rostoucím věkem nutně nedocházelo k dobrému pocitu z provádění 

cvičení. Osoby ve starobním důchodu vykazovaly nižší míru adherence, zatímco 

ekonomicky aktivní jedinci měli spíše vyšší míru adherence. Vyšší stupeň vzdělání 

koreloval s nepravidelným cvičením až s jeho předčasným ukončením. Mezi limity studie 

patřila nízká účast mužů v porovnání se ženami 1:2.  

 

Klíčová slova: adherence, fyzioterapie, bariéry, léčba, sport, bolest 

  



 

 

Abstract 

Title: Patients’ adherence to physiotherapy  

Background: Physiotherapy includes many techniques, which can be effective during a 

treatment of musculoskeletal system. It is up to each patient, how he or she will approach 

to health. Evaluation of adherence to exercise can be beneficial in the beginning, during 

and after the end of physiotherapy.  

Objectives: The aim of this study was using of the Exercise Adherence Rating Scale in 

Czech translation to find out how the patients adhere to a physiotherapeutic treatment 

plan and assess the causes.  

Methods: The research group consisted of 151 respondents, older than 18 years and they 

completed physiotherapy at least once in their lives. For data collection was used the 

Exercise Adherence Rating Scale. The Scale was available via online research survey in 

March 2020 and self-selection was chosen.  

Results: According to the results, 67 % employees participated in the research study. 63 

% respondents were aged between 36 and 64 years. Physiotherapy was most often 

covered by insurance company. In EARS, excellent internal consistency values of Section 

B on the item level and satisfactory to good internal consistency values of Section C on 

the item level were obtained. Significant correlations of the EARS sections confirm 

criterion validity in terms of adherence. Rate of adherence significantly varies by gender, 

education, employment and form of physiotherapy payment. “Obstacles” played 

important role during measured adherence. With increasing age there was not necessarily 

a good feeling from performing the exercise. Retired people showed a lower degree of 

adherence, while economically active population had a rather greater degree of 

adherence. Higher level of education correlated with irregular doing exercise and its 

premature ending. Limits of the study pointed to low male part icipation in comparison to 

women 1:2. 

 

Key words: adherence, barriers, treatment, physiotherapy, sports, pain 

 

  



 

 

Seznam použitých zkratek 

EARS = The Exercise Adherence Rating Scale 

IMU = The inertial measurement unit 

SIRAS = The Sport Injury Rehabilitation Adherence Scale 

FMS = fibromyalgický syndrom 

ADL = activities of daily living 

VFN = Všeobecná fakultní nemocnice 

OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná 

VŠ = vysoká škola 

PCA = principal component analysis 

PLSR = partial least squares regression 

GRAS = The General Rehabilitation Adherence Scale 

LBP = low back pain 

VAS = vizuální analogová škála 

AESOP = The Adherence to Exercise Scale for Older People 

HFCQ = The Heart Failure Compliance Questionnaire 
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1 Úvod 

Fyzioterapie disponuje pestrým výběrem léčebných metod, které mohou být využity pro 

léčbu akutních či chronických onemocnění pohybového aparátu. Fyzioterapii provádí 

erudovaný specialista a pomocí různých léčebných metod edukuje pacienta ke cvičení 

v domácím prostředí. Obor fyzioterapie se stále dynamicky rozvíjí a zastává v medicíně 

důležitou roli. S velkým rozvojem fyzioterapie ale vznikají problémy, týkající se míry 

komercionalizace některých přístupů v kinezioterapii. Jedná se zejména o rozšíření 

fitness a wellness středisek, o mediální prezentaci správného životního stylu apod. U 

některých pacientů mohou tyto tendence vyvolat falešnou představu o tom, že 

bezbolestný stav a vyřešení aktuálních problémů pohybového aparátu lze koupit, tudíž 

veškerá námaha, která byla vynaložena na obnovu zdraví, je jen záležitostí ošetřujícího 

personálu, a ne v rámci vlastního přičinění.  

Provádění pohybové aktivity je obecně považováno za nezbytné v rámci primární a 

sekundární prevence vzniku chronických onemocnění. Pravidelná účast na cvičení je 

spojena se zdravotními benefity. Dochází ke zlepšení funkcí kardiovaskulárního systému, 

respiračního systému, pohybového aparátu, a také k redukci rizikových faktorů spojených 

se vznikem onemocnění. Je na každém pacientovi, jak zodpovědně bude přistupovat ke 

cvičení.  

Hodnocení adherence pacientů v průběhu fyzioterapie je důležité pro finální výsledek. 

Problém, kterému často čelí fyzioterapeuti, nastává tehdy, pokud nejsou dostatečně 

splněny cíle, které byly na začátku stanoveny s pacientem. Toto může vést fyzioterapeuty 

k mínění, že chyba je pouze na jejich straně. Pacienti, kteří nedodrží předepsaný cvičební 

program, mohou prodloužit dobu léčby, negativně ovlivnit terapeutický vztah a snížit  

účinnost léčby. Kvůli těmto pacientům může docházet k prodloužení čekací doby 

ostatních pacientů, kteří by potenciálně měli větší zájem.  

S touto problematikou se setkávám ve své praxi. Myslím si, že by proto bylo dobré 

pacienta při vstupním vyšetření podrobit krátkému dotazníkovému šetření, ze kterého by 

bylo možné vyvodit míru adherence. V ČR neexistuje standardizovaný dotazník, který by 

se zaměřoval na adherenci pacientů ke cvičení. Využívají se např. deníky, do nichž si 

pacienti zaznamenávají průběh domácích pohybových aktivit. Nevýhodou těchto deníků 

je jejich omezená standardizace. Proto je vhodné hledat validní a reliabilní nástroje pro 
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posouzení adherence ke cvičení. Studie hodnotící adherenci jsou omezeny co do kvality 

a závěrů z důvodu neexistence objektivních a spolehlivých výsledků měření používaných 

v klinické praxi.  

Pro tuto práci jsem zvolila zahraniční škálu hodnotící adherenci ke cvičení: the Exercise 

Adherence Rating Scale (EARS). Cílem práce je zjistit, jak pacienti dodržují 

fyzioterapeutický léčebný režim a posoudit příčiny. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Fyzioterapie 

Pojem fyzioterapie, physiotherapia pochází z řeckého fysis = síla přírodní a therapeiá = 

léčení jako poskytnutí služby. Jedná se o medicínský obor, který využívá přírodních 

podnětů k zachování či obnově zdraví (Zeman, 2009). Cílem fyzioterapie je léčba poruch 

pohybového aparátu, mezi něž se řadí svalové spasmy, blokády kloubů, s využitím 

anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu (Dvořák, 2003). Mezi 

základní postupy patří kinezioterapeutické (Kolář et al., 2012).  

Poskytování služeb ve fyzioterapii je zprostředkováno prostřednictvím vysoce 

kvalifikovaných pracovníků. Pacient není zpravidla schopen posoudit přiměřenost  

zdravotnických výkonů a jejich přínosy a musí se tedy spolehnout na úsudek terapeuta o 

tom, který léčebný přístup je pro něj nejvhodnější (Zeman, 2009). Systém zdravotnické 

péče je z ekonomického hlediska ve zvláštním postavení. Setkávají se zde aspekty 

ekonomické a morální. Mezi ekonomické aspekty patří zvyšující se finanční nároky na 

léčbu, neboť roste počet osob s onemocněním pohybového aparátu. V roce 2013 tvořilo 

počet vyšetření pacientů celkem 2 017 909. Do roku 2018 mělo toto číslo stále stoupající 

trend. V roce 2018 vzrostl počet vyšetření celkem o 2 235 188. Počet výkonů od roku 

2013-2018 klesnul o celkem 40 159 118, viz tabulka č. 1 (ÚZIS, 2019). 

Tabulka 1: Absolutní počty pacientů v oboru fyzioterapie a ergoterapie v ČR  

fyzioterapeutem, 

ergoterapeutem: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

počet vyšetření 2 017 909 2 685 447 3 352 985 3 794 629 3 851 797 4 253 097 

počet výkonů 

celkem 

46789267 45026792 43264316 44807444 44961509 42630149 

počet výkonů: 

LTV 

22930467 21907568 20884668 21730401 21469932 20577115 

počet výkonů: 

FT 

17233798 16440006 15646213 15735078 16415401 15315639 
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V rámci morálních aspektů je třeba si uvědomit, že od zdravotníka se očekává kromě 

vzdělání ještě láska k bližnímu či obecné odhodlání provozovat více či méně charitativní 

činnost (Payne a kol., 2005). 

Po ukončení fyzioterapie je velmi důležité naplánovaní další autoterapie, tj. zajištění 

dlouhodobého kinezioterapeutického plánu. Naplňování dlouhodobého plánu je 

především v režii samotného pacienta. Pokud nebude sám chtít pokračovat v započaté 

léčbě, nikdo ho k tomu nemůže nutit. Na kvalifikovaném fyzioterapeutovi poté leží tíha 

odpovědnosti za to, jak pacientovi nutnost fyzioterapie vysvětlí (Lewit, 2003). V rámci 

udržení výsledků léčby u pacienta je edukace považovaná za jednu z nejdůležitějších. 

Pacient nesmí být jen pasivním příjemcem terapeutické snahy zdravotníka, musí se 

aktivně podílet na udržení vlastního zdraví (Zeman, 2009).  

Význam fyzioterapie v dnešní době stále roste. Dnešní člověk koná zpravidla nemanuální 

práci, tráví většinu času v kanceláři se špatným ergonomickým designem svého 

pracoviště atd. (Ištoňová et al., 2008). Člověk nevyvíjí soustavnou pohybovou aktivitu a 

měl by si uvědomit, k čemu má jeho tělesná schránka sloužit, a pokud má sloužit dobře, 

jak zapracovat na tom, aby sloužila co nejdéle a nejlépe. Fyzioterapie se tedy přesouvá 

z akutní terapeutické do roviny preventivní (Zeman, 2009). 

2.2 Adherence 

Adherence je definovaná jako míra, v jaké pacienti provádějí klinické a domácí 

předepsané metody v rámci svého fyzioterapeutického plánu. Adherence předpokládá 

aktivní dobrovolné zapojení pacientů při plánování a realizaci cvičení (Meichenbaum & 

Turk, 1987). Jedinci, kteří vykonávají cvičení s požadovanou frekvencí opakování, 

nemusí mít ještě vysokou míru adherence v případě, pokud je jejich technika prováděna 

nesprávně, protože tak nemohou profitovat z požadovaného výsledku (Argent et al., 

2018). Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) adherence odpovídá míře, v jaké se 

jednotlivec ztotožňuje s množstvím a kvalitou cvičení, které je předepsáno zdravotníkem.  

Kromě adherence existuje pojem compliance. Jedná se o míru, v jaké pacientovo chování 

odpovídá doporučením, které stanovil zdravotník. Absence společného projednání 

doporučení mezi zdravotníkem a pacientem způsobila, že se již tento pojem tolik 

nepoužívá (Horne et al., 2005). 
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2.2 Index adherence  

Hodnocení adherence by se mělo zaměřovat na jedince komplexně a mělo by být 

prováděno s pacientem pravidelně, jelikož by se měl brát zřetel na individuální chování 

pacientů v průběhu fyzioterapie. Posouzení míry adherence by se mělo sestávat z účasti 

na fyzioterapii a z vyhodnocení přístupu v průběhu léčby, zároveň by mělo vyplývat 

z provádění domácího cvičení. Existuje tzv. index adherence, který udává poměr 

(procento) účasti na dané aktivitě. Tento index se vypočítá vydělením počtu návštěv 

počtem předepsaných fyzioterapií (Brewer et al., 2000).  

Existují determinanty, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit adherenci ke cvičení. 

2.3 Determinanty adherence 

Ve zdravotnictví determinanty tvoří souhrn faktorů, které podmiňují zdraví člověka. 

Jedná se o osobní, společenské a ekonomické faktory a faktory životního prostředí, které 

se navzájem ovlivňují, a zároveň významně určují zdravotní stav jedince, skupiny lidí 

nebo společnosti. Mezi základní skupiny determinant zdraví patří životní styl, životní a 

pracovní prostředí, péče o zdraví a zdravotnictví a genetický základ. Faktory životního 

prostředí ovlivňují zdraví z 15-20 %, genetické faktory z 10-15 % a dostupnost zdravotní 

péče se podílí na zdraví z 10-15 %. Skupina faktorů životního stylu tvoří největší 

zastoupení ze všech determinant, tj. 50 %. Životní styl zahrnuje individuální životní 

úroveň, způsob života, úroveň vzdělání, postoj ke zdraví, péči o vlastní zdraví, prevenci 

onemocnění a v neposlední řadě pohybovou aktivitu (Nutbeam, 2000).  

Provádění pohybové aktivity přináší řadu výhod, mezi které se řadí stimulace a produkce 

endorfinů v mozku, zvýšení duševního potenciálu, harmonizace systému autonomního 

nervstva a endokrinního systému, uvolnění svalového napětí a odstranění záporných 

emocí, úprava biochemických hodnot tuků v krvi, změna metabolizmu tuků, prevence 

úbytku vápníků z kostí, zpevnění vazů a svalů, podpora krevního oběhu, zvýšení 

vytrvalosti, zpomalení stárnutí, nepatrné prodloužení délky života, stimulace hlubokého 

břišního dýchání, zlepšení schopnosti krve přenášet kyslík, zlepšení činnosti srdce atd. 

(Vondruška a Barták, 1999).  

Mezi faktory úspěšné léčby se řadí vyšší míra adherence k dané terapii. Na adherenci má 

vliv několik determinant, jejichž míra zastoupení se může individuálně lišit (Bassett et 

al., 2003). Patří mezi ně motivace, typ onemocnění, léčebné intervence a kvalita vztahu 

mezi terapeutem a pacientem. 
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2.3.1 Motivace 

Motivace pochází z latinského slova “motus“, které znamená pohyb. Motivace je tedy 

“hybná síla“ chování. Jedná se o proces zahájení a následné regulace činnosti, jejíž 

účelem je dosažení relevantního cíle, rovnováhy. Motiv je pohnutka zaměřená na 

uspokojování určitých potřeb (Říčan, 2010). V rámci provádění jakékoli činnosti je 

rozlišována vnitřní a vnější motivace. 

Vnitřní motivace  

Vnitřně motivované chování je často spojeno s uspokojením ze zapojení se do samotné 

činnosti (Reeve a Deci, 1996). Mezi primární činitele spojené s vnitřní motivací patří míra 

kompetence a potěšení. Kompetence je touha zapojit se do cvičebních výzev s cílem 

rozšiřovat své dovednosti. Potěšení je touha bavit se, být stimulován (Deci a Ryan, 1985). 

Vnitřní motivace hraje klíčovou roli v míře adherence ke cvičení. Spontánní prožitek 

z činnosti vede ke zvýšené odolnosti, ke snížení stresu atd. (Wankel, 1993). V tabulce č. 

2 jsou zobrazeny vnitřní motivační činitelé (Milroy a O’Neil, 2000). 

Tabulka 2: Vnitřní motivační činitelé spojeni s pohybovou aktivitou 

- Využití zkušeností 

- Víra v sebe sama 

- Schopnost emočního uvolnění   

- Rozvíjení osobních dovedností 

 

Vnější motivace  

Člověk vykonává fyzickou činnost pouze za účelem získání nějaké odměny z vnějšku 

(Deci a Ryan, 1985). Aktivity související se změnou tělesné schránky, např. zlepšení 

vzhledu nebo fyzické zdatnosti, se řadí mezi vnější motivy (Ryan et al., 1997). V tabulce 

č. 3 jsou zobrazeny vnější motivační činitelé (Milroy a O’Neil, 2000). 

Tabulka 3: Vnější motivační činitele spojeni s pohybovou aktivitou 

- Soutěžení s ostatními 

- Přátelství  

- Aktivita v kolektivu 

- Odměna 
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Vnitřní i vnější motivy mohou být motivujícími faktory pro splnění programu domácího 

cvičení. Ve studii Ryan et al. (1997) bylo u celkem 376 dospělých respondentů hodnoceno 

provádění pohybových aktivit. Míra kompetence a potěšení patřily mezi hlavní činitele 

vnitřní motivace u aktivit, které byly inherentně zaměřené (touha po výzvě, zlepšení 

dovedností apod.). Aktivity spojené se změnou postavy (zlepšení vzhledu, fyzické 

zdatnosti apod.) byly spíše spojovány s vnější motivací. Byla prokázána negativní 

korelace mezi stavem fyzické zdatnosti a frekvencí provádění pohybové aktivity. Naopak 

pozitivní korelace mezi mírou kompetencí, potěšením a frekvencí cvičení. Pokud tedy 

převládá vnitřní motivace, je větší pravděpodobnost, že člověk bude mít vyšší 

sebevědomí a bude mít větší radost z provádění pohybových aktivit.  

Brewer et al. (2000) ve své studii vnímal motivaci jako důležitý psychologický faktor 

ovlivňující adherenci ke cvičení a výsledky fyzioterapie. Vycházel z modelu 

zobrazujícího psychickou odpověď na sportovní zranění, kde psychické faktory 

(osobnostní charakteristiky, emoční aspekty, kognitivní procesy, situační faktory) mohou 

mít vliv na chování v průběhu fyzioterapie, tj. na adherenci a na výsledný účinek 

fyzioterapie, viz tabulka č. 4 (Brewer et al., 2000). 

 Tabulka 4: Vztah mezi psychologickými faktory, adherencí a výsledky fyzioterapie  

Psychologické faktory 

sebemotivace, sociální podpora, sportovní identita, psychické poruchy 

 

Adherence k fyzioterapii 

účast na fyzioterapii, průběžné hodnocení pacienta fyzioterapeutem, provádění 

domácího cvičení 

 

Výsledky fyzioterapie 

funkční schopnost, subjektivní příznaky 

 

Mezi další psychologické faktory, které mohou ovlivnit míru adherence, patří: sebe-

účinnost, hrozby a přesvědčení a místo kontroly (locus of control, Argent et al., 2018). 

Sebe-účinnost je definována jako přesvědčení o vlastní způsobilosti plánovat a jednat 

způsobem nezbytným k zvládnutí nějakého úkolu. Úkolu je dosaženo prostřednictvím 

následujících čtyř podnětů: 1. uplatnění předchozích úspěšných postupů řešení, 2. 
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pozorování provádění úkolů zkušenějšími, 3. emocionální podpora a instruktáž od 

okolních lidí, 4. pozitivní fyziologický a emocionální stav jedince (Bandura, 1997). 

Metody založené na biofeedbacku, interaktivní výuce pomocí videí a webových odkazů 

či samo-monitorování mají potenciál zlepšit adherenci jedinců. Mezi další faktory 

ovlivňující adherenci patří hrozby a přesvědčení, které vychází z mínění pacienta o svém 

zdravotním stavu. Každé rozhodnutí pacienta je založeno na jeho vlastním stavu mysli, 

osobních zkušenostech a informacích, které dostává (Argent et al., 2018). Ve studii 

Taylor a May (1996) ti, kteří nevnímali své zranění jako závažné, prokázali nižší míru 

adherence a autoři navrhli, že zvýšení úrovně ohrožení účastníků dalším zraněním nebo 

zdravotním postižením by zlepšilo adherenci. Posledním faktorem je místo kontroly 

(locus of control), které je zaměřeno na pocit kontroly jedince nad důsledky jeho chování. 

Můžou zde hrát roli vlivy interní, tj. osoba je zodpovědná za své konání, náhodné či 

vnější, tj. za výsledek jsou odpovědné osoby s vyšší autoritou (Argent et al., 2018). 

2.3.2 Typ onemocnění 

Dle studie Taylor a May (2003) se pacienti věnují cvičení tehdy, když vnímají svou 

nemoc jako závažnou a mají strach, že pokud by necvičili, došlo by k dalšímu rozvoji 

zdravotních potíží.  

Ve studii Sluijs a Knibbe (1991) byly zjištěny dva důvody, které ovlivňují míru adherence 

v době onemocnění. Za prvé v době remise onemocnění, když příznaky choroby chybí, 

pacienti postrádají relevantní důvod, proč ve cvičení pokračovat. Pacienti si tak mohou 

myslet, že jsou již zcela asymptomatičtí, došlo tedy k jejich zotavení, a tedy pokračování 

ve cvičení ztrácí význam. Za druhé pacienti s chronickým onemocněním by měli 

v dlouhodobém měřítku provádět domácí cvičení, aby předcházeli rozvoji onemocnění, 

ale bylo prokázáno, že pacienti mívají potíže se začleněním cvičení do běžného života. 

Proto by doporučené cviky měly pacientům poskytovat určitou úlevu, aby se pro ně staly 

automatické během dne.  

Studie Forkan et al. (2006) se zaměřovala na celkem 556 geriatrických pacientů se 

zhoršenou koordinací, kteří měli provádět domácí cvičení po dobu 4-6 týdnů.  V rámci 

programu byly zařazeny cviky na zlepšení koordinace a silový trénink. Domácího cvičení 

se neúčastnilo celkem 37 % pacientů, dále pouze 9 % provádělo cvičení pět či více dní v 

týdnu. Zhoršení zdravotního stavu bylo zjištěno u 31 % pacientů a řadilo se mezi hlavní 

důvody spojené s nízkou adherencí. Mezi další důvody patřilo provádění jiných 
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pohybových aktivit, nedostatek motivace, příliš dlouhé trvání cvičení, diskomfort, 

náročnost cviků, nedostatek vybavení a nedostatek instrukcí, deprese, slabost či obavy 

z pádu.  

Ve studii Kolt a McEvoy (2003) celkem 105 pacientů s bolestí dolní části zad , z nichž 71 

bylo mužů, docházeli po dobu čtyř týdnů na privátní fyzioterapii. Pacienti dostali tři 

cviky, které si měli provádět 2x denně každý den. Míra adherence ke cvičení činila 88 %. 

Nebyly nalezeny výrazné rozdíly v rámci pohlaví a ve spojitosti s délkou obtíží. 

Studie Skolasky et al. (2018) prokázala, že u pacientů, kteří trpěli degenerativní spinální 

stenózou a podstoupili spondylochirurgickou operaci a následně fyzioterapii hrazenou 

pojišťovnou, byla zjištěna vyšší míra adherence. V rámci studie byla hodnocena tzv. 

aktivace pacienta, která je definována jako tendence jedince k  adaptivnímu chování, které 

může vést ke zlepšení zdraví. Adherence byla hodnocena na základě výpovědí o účasti a 

zapojení se do fyzioterapie. Studie se účastnilo celkem 65 respondentů, z nichž 58 % 

tvořily ženy. Z výsledků je patrné, že úroveň aktivace pacienta pozitivně korelovala se 

zapojením a účastí na fyzioterapii. Celkem 16 jedinců mělo vysokou aktivaci. Byla 

prokázána negativní korelace mezi depresí a úrovní aktivace a pozitivní korelace mezi 

mírou soběstačnosti a aktivací. Jedinci s nízkou aktivací vykazovali nižší sebe-účinnost  

k fyzioterapii, malou naději na zlepšení. Míra adherence dosáhla 76 %. Větší aktivace 

pacienta souvisela s vyšší adherencí k fyzioterapii.  

Dle studie Sluijs et al. (1993) nebyly patrné rozdíly mezi pohlavím v míře adherence ke 

cvičení. Celkem 691 pacientů se účastnilo privátní fyzioterapie, z nichž 277 bylo mužů a 

414 žen s nespecifickou bolestí zad či mnohačetným onemocněním. Míra adherence 

dosáhla 61 %. Nižší míru adherence mělo 40 % mužů a 38 % žen a vyšší míru vykazovalo 

60 % mužů a 62 % žen.  

Ve studii Essery et al. (2016) byly popsány další faktory ovlivňující adherenci ke cvičení. 

Faktory byly seřazeny do osmi kategorií: vnímání nemoci, subjektivní stav, vnímání 

průběhu terapie, vnímání ukončení terapie, motivace, chování v průběhu cvičení, 

zvládání stresu, sociální podpora. Byla prokázána pozitivní korelace mezi adherencí a 

zlepšením zdravotního stavu, strachem, bolestí, výsledky terapie, dokončením terapie, 

zvýšením soběstačnosti, motivací, prováděním pohybových aktivit v minulosti, sociální 

podporou. Negativní korelace byla potvrzena mezi adherencí a délkou fyzioterapie, 

množstvím bariér (zaneprázdněnost, zapamatování si cviků) a stresem. Nebyly nalezeny 
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důkazy o korelaci mezi adherencí a typem onemocnění.  Zatímco ve studii Bassett (2003) 

adherenci ovlivňovaly osobnostní charakteristiky jedince a typ onemocnění.  

2.3.3 Léčebné intervence 

U každého pacienta je důležité myslet na správné načasování léčby, léčebné prostředí a 

na obsah léčebného programu. Dle Sluijs a Knibbe (1991) mezi nejčastější vnímané 

překážky v domácím cvičení pacienti zmiňují: nedostatek času na cvičení, neschopnost 

přizpůsobení cvičení každodenní rutině a neschopnost zapamatování si cviků. Nízká míra 

adherence byla také spojována s negativním přístupem ke sportu obecně.  

Studie Sluijs et al. (1993) prokázala, že poskytování příliš mnoho informací pacientům a 

jejich přetížení má negativní dopad na adherenci, protože pacienti jsou poté zmatení.  

V rámci studie Peek a kol. (2016) zvýšení adherence prokázaly následující intervence: 

využití monitoru zobrazujícího prováděné pohybové aktivity, aby pacientovi poskytly 

vizuální zpětnou vazbu, využití telefonní komunikace s terapeutem a stanovení cílů 

s pravidelným docházením za sportovním psychologem. Menší adherenci prokázaly 

intervence, zaměřující se na spojení verbální instruktáže s psaným materiálem či využitím 

audio/videonahrávky. V dlouhodobém měřítku se adherence neprojevila u pěti intervencí 

zaměřených na motivaci: poradenství, techniky posilování, využití kontraktů, provádění 

záznamů o cvičení, motivace prostřednictvím upomínky. V rámci 12 studií míra 

adherence ke cvičení dosahovala 67 %.  

Dle studie Fritz et al. (2007) se může míra adherence odvodit z výkonů vykázaných 

v průběhu fyzioterapií. Výkony dle léčebných intervencí byly rozděleny na aktivní a 

pasivní. Pokud se pacienti účastnili spíše pasivních výkonů (elektroléčba, masáže apod.) 

a účastnili se pouze první fáze fyzioterapie, která trvala 14 dní, byla jim přiřazena menší 

adherence. Větší adherence byla u pacientů podílejících se aktivně na fyzioterapii 

(terapeutické cvičení, skupinové lekce) a těch, kteří absolvovali celou léčbu. Studie se 

účastnilo 1190 pacientů, z nichž 49 % tvořily ženy a celkem 33 fyzioterapeutů. Celkem 

u 48 % pacientů došlo alespoň k 50 % zlepšení zdraví. Míra adherence dosáhla hodnoty 

40 % a byla vyšší u mužů 47 %. Pacienti s vyšší adherencí byli spíše mladšího věku 

s menší počáteční bolestí, hradili si fyzioterapii v rámci soukromého pojištění hrazeného 

zaměstnavatelem (61 %), vykazovali větší zdravotní zlepšení a podíleli se aktivně na 

fyzioterapii. Bylo prokázáno, že vyšší míra adherence byla prokázána u pacientů, u 

kterých byly vykázány spíše aktivní výkony.  
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Dle studie Bassett (2007) byly patrné rozdíly v míře adherence ke cvičení v závislosti na 

prostředí, kde se terapie prováděla, tj. v domácím prostředí či na rehabilitační klinice. 

Studie se účastnilo celkem 47 respondentů. Adherence byla zjišťována několika způsoby: 

indexem adherence, pomocí škály SIRAS (The Sport Injury Rehabilitation Adherence 

Scale) a v rámci průběžného sebemonitorování. Volba léčebných intervencí na klinice 

závisela na závažnosti onemocnění. Fyzioterapeuti na klinice věnovali více času 

mobilizačním a měkkým technikám, zatímco léčebné intervence v domácím prostředí 

zahrnovaly cviky zaměřené na zvládání ADL. U obou skupin došlo k výraznému 

zdravotnímu zlepšení. Respondenti ve skupině, která prováděla domácí cvičení,  

vykazovali vyšší míru dokončení intervenčních programů. Provádění léčebných 

intervencí v domácím prostředí bylo spojováno s vyšší mírou adherence. 

2.3.4 Vztah terapeut – pacient  

Komunikace mezi P-T je ústřední pro vytvoření účinného vztahu (Bassett, 1999). Dle 

Sluijse et al. (1993) vyšší míra adherence ke cvičení byla spojena s pozitivní zpětnou 

vazbu od fyzioterapeuta. Také se osvědčilo, pokud fyzioterapeuti požádali pacienty o 

zpětnou vazbu týkající se jejich přístupu. Dále mohlo přispět k vyšší míře adherence, 

pokud fyzioterapeuti pravidelně sledovali a eventuálně obměňovali intenzitu či frekvenci 

cvičení a v neposlední řadě pacienti pozitivně kvitovali, pokud je fyzioterapeuti 

motivovali k domácímu cvičení. Na druhou stranu fyzioterapeuti mohou být zodpovědní 

za nízkou úroveň adherence, pokud pacientům dávají příliš mnoho cviků bez jasných 

vysvětlení. Dle studie Crandall et al. (2013) je doporučeno při výběru cviků řídit se 

preferencemi pacienta. Pacient by měl být schopen po domluvě s fyzioterapeutem zvolit 

si bezpečnou a efektivní variantu cvičení. Dle Bassett (2003) by neměli být fyzioterapeuti 

soudci či v konfrontaci s pacientem v průběhu fyzioterapie, jelikož u pacientů to může 

vést k rozpakům o jejich adherenci. Dle Argent et al. (2018) nízká míra adherence může 

mít negativní důsledky na terapeutický vztah terapeut – pacient, snižuje účinnost léčby, 

může způsobit prodloužení doby léčby a tím zvýšit čekací doby ostatních pacientů.  

Ve studii Hall et al. (2010) bylo ověřeno, že aliance mezi terapeutem a pacientem měla 

významný pozitivní vliv na výsledky terapie. Aliance byla spojena s vyšší 

mírou adherence ke cvičení u pacientů s poraněním mozku a pacientů s mnohačetnými 

patologiemi, depresivními příznaky, s kardiovaskulárním onemocněním, s větší 

spokojeností pacientů a se zlepšením fyzické zdatnosti u geriatrických pacientů a pacientů 

s chronickou bolestí zad. Na důležitost vzájemné spolupráce mezi terapeutem a pacientem 
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poukázal ve své studii i Hinman et al. (2016). Cílem výzkumu bylo zjistit, jak 

fyzioterapeuti, fitness trenéři a pacienti přistupovali k integrovanému programu cvičení, 

který byl zprostředkován v rámci telefonní komunikace. Do studie bylo zahrnuto celkem 

10 fyzioterapeutů, 4 trenéři a 6 pacientů, z nichž 50 % tvořily ženy. Fyzioterapeuti a 

trenéři s pacienty prováděli cvičení v rámci strukturovaného programu a telefonní 

konzultace probíhaly pětkrát po 30 minutách v rámci 6 měsíců, dále poskytli pacientům 

brožuru se základními informacemi týkajícími se rehabilitace. V rámci konzultací se 

opakovala hlavní čtyři témata: zájem a spolupráce, informovanost a odpovědnost, 

struktura programu, role a komunikace v týmové práci. Pacienti uvedli, že oceňují osobní 

zájem fyzioterapeutů a trenérů. Všechny tři skupiny se zmínily o důležitosti poskytování 

a přijímání informací. Fyzioterapeuti v rámci telefonního koučování pociťovali určitou 

formu profesního růstu, ačkoli si uvědomovali nedostatek osobního kontaktu a bylo pro 

ně leckdy obtížnější s pacienty spolupracovat a budovat terapeutické vztahy. Jako velmi 

významná se zdála být komunikace v týmové práci. Všichni účastníci zdůraznili význam 

důležitosti sdílení informací, průběžného sledování a role odpovědnosti vůči ostatním. 

Spolupráce mezi odborníky a pacienty zvyšovala účinnost léčby.  

Dle studie Martin et al. (2005) zapojení pacientů do terapie a umožnění jim podílet se na 

průběhu a vzájemné výměně informací zvyšuje adherenci. Vzájemná spolupráce podnítí 

větší spokojenost pacientů, zvyšuje míru adherence a má vliv na výsledky pacientů. 

Pacient by měl mít důvěru v terapeuta, která je nezbytná pro jeho přesvědčení, že terapeut 

mu poskytne efektivní a spolehlivé rady. 

2.4 Metody zjišťování adherence  

Existuje několik metod, které se zaměřují na zjištění adherence ke cvičení. 

The Exercise Adherence Rating Scale (EARS) 

Škála hodnotící adherenci ke cvičení (EARS) umožňuje měření adherence ke cvičení. 

Evaluace škály probíhala ve dvou fázích. V první fázi probíhalo generování a skórování 

položek. Bylo vytvořeno 17 položek a bylo vymyšleno bodování na základě čtyř etap. 

V rámci první etapy tvořil výzkumný soubor celkem osmi pacientů s chronickou bolestí 

dolní části zad, která trvala déle než tři měsíce, dále soubor tvořili dva fyzioterapeuti. 

Společně vymysleli dva typy položek určujících míru adherence a důvody zvýšené či 

snížené míry adherence. Ve druhé etapě celkem čtyři fyzioterapeuti a dva psychologové 

stanovili bodovací systém. Ve třetí etapě vznikly další doplňující otázky na základě 
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předchozích studií. Ve čtvrté etapě 20 pacientů vyplnilo 17 ti položkový EARS, po jehož 

administraci byla odstraněna jedna položka. Ve druhé fázi probíhal sběr dat a posouzení 

validity a reliability na vzorku populace 224 pacientů s chronickou bolestí dolní části zad, 

kteří docházeli na sedm fyzioterapií a byla jim předepsána domácí cvičení. Na konci 

fyzioterapie byl všem rozdán EARS. Konstruovaná validita byla zjišťována pomocí 

explorativní faktorové analýzy, reliabilita pomocí stanovení Cronbachova alfa a v  rámci 

test-retestu. Byla prokázána vysoká vnitřní konzistence na úrovni položek. Cronbachova 

alfa dosahovalo v průměru hodnoty 0,81. Po třech měsících po ukončení fyzioterapie bylo 

z výzkumného souboru náhodně vybráno 30 pacientů, kteří opětovně vyplnili EARS. 

V rámci test-retestu byla prokázána výborná vnitřní konzistence položek dosahující 

hodnot od 0,94 – 0,98. Validita byla posuzována celkem na šesti položkách, které dosáhly 

v rámci explorativní faktorové analýzy hodnoty vyšší než jedna. Na základě těchto 

položek bylo v průměru dosaženo 71 % rozptylu proměnných (Newman-Beinart et al., 

2017).  

Využití videokamer či inerciální měřící jednotky (IMU) 

Během domácího cvičení využití těchto nástrojů umožnilo nový pohled na pacienta ve 

smyslu poskytnout fyzioterapeutovi či lékaři lepší povědomí o adherenci. Monitorování 

pomocí IMU poskytuje metodu spolehlivého měření (Argent, 2018).  

Akcelerometr 

Talbot et al. (2003) v randomizované studii využil akcelerometr, který umožnil 

monitorování pohybové aktivity pacientů v domácím prostředí a došel k závěru, že 

většina pacientů si cvičila každý den.  

Telerehabilitace skrze “cloudové” portály 

Na provádění pohybové aktivity je možné dohlížet prostřednictvím tzv. cloudových 

portálů, které umožní vzdálenou komunikaci pomocí platforem, např. pomocí 

videohovorů, posílání zpráv či využitím e-mailu. Telerehabilitace byla zkoumaná 

kanadskou skupinou, která u pacientů po totální endoprotéze kolene zjistila, že je stejně 

účinná jako pravidelné docházení na fyzioterapii (Tousignant, 2011). 

Tréninkové deníky 

Nejčastějším měřítkem dodržování domácích programů byly pacientovy vlastní zprávy 

využívající papírové deníky. Nedostatečné vyplňování a předčasné ukončení zapisování 
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denních aktivit však může vést k pochybné platnosti (Stone et al, 2003). Využití validních 

a reliabilních nástrojů ve spojení s cvičebními deníky pro potvrzení subjektivních hlášení 

pacientů může zlepšit hodnocení adherence (Shaw et al, 2005).  

Subjektivní stupnice  

Subjektivní stupnice měří míru pohybové aktivity v domácím prostředí a patří mezi 

nejjednodušší způsob hodnocení adherence ke cvičení. Pacienti si v průběhu dne 

zaznamenávají intenzitu a frekvenci cvičení (Bassett et al., 2003).  

The Sport Injury Rehabilitation Adherence Scale (SIRAS) 

Nejčastějším měřítkem adherence bývá terapeutická škála zaměřená na posttraumatickou 

rehabilitaci – SIRAS, která zahrnuje tři položky, které pomocí pětibodové Likertovy 

škály měří míru intenzity a frekvence terapií, míru dodržování předepsaných cvičení a 

vnímavost ke změnám v rámci fyzioterapie. Z výsledků může vzejít vyhodnocení: 

minimální/maximální úsilí, nikdy/vždy cvičí a málo vnímavý/velmi vnímavý 

(Meichenbaum a Turk, 1987). Dle Kolta a McEvoye (2003) pacienti a lékaři se nemusí 

shodnout na úrovni dodržování pacientových požadavků a tato odchylka mezi 

pacientovou autoevaluací a terapeutickým hodnocením pacientovy adherence ponechává 

prostor pro značnou nepřesnost.  

The General Rehabilitation Adherence Scale (GRAS) 

Obecná škála určující adherenci v rehabilitaci (GRAS) je nový nástroj, který byl poprvé 

využit u pacientů navštěvujících rehabilitační kliniku v Karáčí v Pákistánu. Na základě 

300 odpovědí byla zhodnocena velikost vzorku jako uspokojivá. Studie se účastnilo více 

žen (61,3 %). Dominovalo základní vzdělání (75 %). Pouze 33 % tvořili zaměstnanci, 45 

% respondentů bylo v domácnosti. Finální verze škály GRAS zahrnovala osm položek a 

index obsahové validity dosáhl hodnoty 0,89. Hodnota Cronbachovy alfa byla přijatelná 

(0,63). Byla zaznamenána pozitivní korelace mezi adherencí a úrovní vzdělání (Naqvi et 

al., 2020).  

Indikátory kvality 

Ve studii Rutten et al. (2010) byly k posouzení míry adherence využity indikátory kvality 

průběhu fyzioterapie. Indikátory kvality jsou měřitelné prvky, u nichž existuje důkaz, že 

mohou být použity k posouzení kvality poskytované péče. Rozlišují se indikátory průběhu 

a výsledků terapie. Výzkumu se účastnilo 61 fyzioterapeutů ze soukromé praxe a 145 
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pacientů s bolestí dolní části zad (LBP). Fyzioterapeuti zaznamenávali průběhy terapie a 

počet léčebných sezení. Dle výsledků byla u pacientů prokázána vyšší míra adherence, tj. 

v průměru měl pacient pozitivních 17 z 25 indikátorů. Nižší míra adherence, tj. pod 55 % 

byla prokázána u 9 % případů a vyšší, tj. nad 75 % u celkem 34 % případů. Vyšší míra 

adherence u pacientů souvisela s menším počtem funkčních omezení a vykazovali jí 

nejvíce pacienti s chronickými obtížemi, z nichž 44 % bylo mužů. Využití indikátorů 

kvality může být efektivní při posouzení průběhu jednotlivých fyzioterapií a jejími 

výsledky a může vypovídat o míře adherence pacientů. 

Další nástroje 

V rámci systematického review Bollen et al. (2014) bylo nalezeno celkem 58 studií, které 

uváděly 61 různých nástrojů, z nichž bylo 29 dotazníků, 29 protokolů, dvě vizuální 

analogové stupnice (VAS) a jedno počítadlo. Do studií bylo zahrnuto celkem 7424 

respondentů. Ze všech posuzovaných nástrojů pouze dva dosáhly pozitivního hodnocení 

psychometrických vlastností, zejména obsahové validity. Jedním z nich byla škála 

posuzující adherenci ke cvičení u seniorů AESOP (The Adherence to Exercise Scale for 

Older People). Škála byla vyvinuta ze dvou doposud existujících nástrojů zabývajících se 

sebe-účinností: The Self-Efficacy for Exercise, dále škálou určující výsledné očekávání 

ze cvičení: the Outcome Expectations for Exercises scales. Druhým nástrojem byl 

dotazník zaměřený na pacienty se srdečním selháním HFCQ: The Heart Failure 

Compliance Questionnaire v rámci něhož se uplatňují kvalitativní rozhovory. Zbytek 

nástrojů postrádalo hodnocení validity a reliability. 

Fyzioterapie může být poskytována i prostřednictvím webového rozhraní, jak uvádí 

Donkin et al. (2011), kde u respondentů, kteří se aktivně zapojili do e-terapie, tj. 

vyplňovali si zodpovědně e-deníky, zapojili se do online testů a do diskuzních fór, byly 

prokázány lepší výsledky terapie. S vyšší mírou adherence souvisel čas strávený online, 

úspěšné výsledky a dokončení terapií. Četnost přihlášení respondentů do webového 

portálu zaměřeného na fyzioterapii a počet dokončených terapií se řadily k nejčastěji 

uváděným kritériím určujících míru adherence. 

2.6 Faktory nízké adherence 

Nízká míra adherence může být spojována se selháním rehabilitačních programů, což 

může mít za následek personální, sociální a ekonomické následky. Nízká účast pacienta 
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na fyzioterapii naruší celý rehabilitační proces. U pacienta jsou poté patrné minimální 

fyzické změny, které mohou vést k jeho nespokojenosti (Grindley et al., 2008).  

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit adherenci ke cvičení v domácím prostředí 

u populace s onemocněním pohybového aparátu. Pokud se prokáže, že pacienti 

nedodržují provádět předepsané cvičení, je důležité zjistit důvody tohoto postoje, aby 

bylo možné podniknout příslušné kroky k vyřešení problému. Pro zvýšení míry adherence 

by fyzioterapeut měl klást důraz na zjišťování obav pacientů spojených se cvičením, a 

také by měl pacientům nastínit jejich roli v průběhu fyzioterapie a sdělit, jakou techniku 

zvolí (Jack et al., 2010).  

V závislosti na povaze změny chování jsou popsány hlavní faktory a překážky 

v adherenci. 

2.6.1 Velké množství fyzioterapeutických jednotek 

Dle Meichenbauma a Turka (1987) chování pacientů se mění v závislosti na čase a 

neexistuje záruka, že by zůstalo stabilní po celou dobu fyzioterapie. Dle studie Rutten et 

al. (2010) vyšší míra adherence u pacientů souvisela s menším počtem terapeutických 

jednotek. 

Dishman (1991) ve své studii poukazuje na to, že polovina respondentů nedokončila 

provádění domácího cvičení v průběhu prvních šesti měsíců. Největší drop-out byl 

shledán již na počátku fyzioterapie. Provádění pohybových aktivit již před fyzioterapií se 

ukázala jako dobrý indikátor, který se podílel na určování budoucích výsledků. Obvykle 

docházelo k jevu, že pacienti přestali vykonávat pohybovou aktivitu v okamžiku, kdy již 

byli se svým fyzickým stavem spokojeni. 

Ve studii Pisters et al. (2010) bylo zjištěno, že u pacientů, kteří měli provádět domácí 

cvičení po dobu 60 měsíců, byla zaznamenána vyšší míra adherence v prvních měsících , 

která měla pozitivní vliv na setrvání ve cvičebním programu. Pacienti pociťovali zlepšení 

fyzické zdatnosti a snížení bolesti. Postupem času byla prokázána pozitivní korelace mezi 

adherencí a lepším sebevědomím a zlepšením fyzické zdatnosti. Více než polovina 

respondentů dodržovala doporučená cvičení po dobu třech měsíců (58 %). Po 15-60 

měsících provádělo doporučená cvičení již pouze 30 % jedinců. Schoo et al. (2005) zjistil, 

že vyšší adherence k domácímu cvičení v prvním až čtvrtém týdnu byla považována za 

důležitý prediktor, jenž pozitivně ovlivnil další průběh cvičení v období mezi pátým až 

osmým týdnem.  
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2.6.2 Cíle léčby  

Dishman (1991) uvádí, že lidé často přehlížejí význam pohybové aktivity. Nízká 

adherence ke cvičení bývala spojována s nereálnými cíli, kterých mělo být dosaženo. 

Jakmile byl cíl splněn, většina lidí pociťovala, že už nemá smysl ve cvičení pokračovat.  

Harting (2009) se ve své studii zabýval názory fyzioterapeutů na guideliny zaměřené na 

doporučené postupy práce s pacienty, které mohou ovlivnit cíle terapie. Výzkumný 

soubor tvořilo 30 fyzioterapeutů. Účastníci měli spíše negativní názory na dané guideliny, 

jelikož vnímali několik bariér při vykonávání pokynů. Popisovali nedostatek znalostí a 

dovedností, vybavení a času potřebného na pacienta. Dle fyzioterapeutů pokyny 

nezohledňovaly individualitu každého pacienta, což bylo hodnoceno velmi kriticky. 

V rámci fyzioterapie je důležitá intuice a kreativita v každodenní praxi. Ačkoli bylo 

zamýšleno, že guideliny budou sloužit spíše pouze jako doporučení, terapeuti k nim 

přistupovali spíše jako k rigidním opatřením a někteří je nepovažovali za důvěryhodné. 

Mezi fyzioterapeuty byla prokázána relativně nízká úroveň dodržování guidelinů. 

2.6.3 Výchozí úroveň fyzické aktivity 

Ti, kteří byli fyzicky aktivní na začátku studie, prokazovali výrazně lepší adherenci k 

domácímu cvičení (Jack et al., 2010; Essery et al., 2016). Neadherující pacienti 

vykazovali nižší míru provádění pohybové aktivity před začátkem fyzioterapie, nižší 

soběstačnost, větší počet překážek a nízkou úroveň sociální podpory (Martin a Sinden, 

2001).  

2.6.4 Bolest  

Vnímání bolesti během cvičení u pacientů s onemocněním pohybového aparátu může 

představovat překážku k vyšší míře adherence, ale existují i důkazy o tom, že vyšší stupně 

bolesti na počátku měly pozitivní účinek na míru adherence (Jack et al., 2010).  

Dle Brewera et al. (2003) byla prokázána negativní korelace mezi pesimismem a bolestí. 

Pacienti s nízkou mírou pesimismu měli vyšší míru adherence na rozdíl od pesimistických 

jedinců, u kterých byla dominantní snížená míra adherence.  

Dle studie Moffet a McLean (2006) jsou důležité strategie pro minimalizaci počáteční 

bolesti. Lze využít jednoduchých analgetik, tepla nebo ledu spojených s pasivní 

fyzioterapií, akupunkturou, manuální terapií, aby mohli pacienti přijmout aktivnější 

léčebné strategie. U bolestí zad se doporučuje přístup krok po kroku, při kterém 
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fyzioterapeut zpočátku provádí anamnézu a samotné vyšetření, aby vyloučil jakoukoli 

potenciálně závažnou patologii a identifikoval konkrétní funkční deficity. Na počátku by 

mělo proběhnout poradenství, které zahrnuje stručné vysvětlení o dalším průběhu. Je 

zdůrazněna autoterapie a samospráva pacienta po celou dobu. Je podporován návrat 

k normálním činnostem. Doporučuje se multidisciplinární přístup. Důležité je propojení 

s dalšími pracovištěmi nebo sociálními službami.  

2.6.5 Postoj k nemoci   

Dle Campbell et al. (2001) je důležitá individuální péče při navrhování vhodných 

intervencí. K symptomům onemocnění je třeba stavět se tak, aby byly ovlivněny 

způsobem, který by zlepšil kvalitu života, a aby došlo k podpoře adherence. Dle Vermeire 

(2001) je třeba s pacienty nastavit ideální podmínky při výběru vhodné intervence. 

Pro pochopení postojů pacientů k fyzioterapii mohou být využity tzv. mentální modely. 

Jedná se o nástroje používané k vysvětlení chování a rozhodování jedinců v sociálních 

vědách. Mentální modely zahrnují individuální myšlenkové procesy jedince na svět 

kolem něj včetně uvědomění si důsledků vlastních činů. Hrají důležitou roli při 

rozhodování a následném provedení akce. Na základě implicitního srovnání minulých a 

současných zkušeností se vytvářejí představy o budoucích činech a očekáváních (Rizzo 

2015). S novými zkušenostmi se modely mění a umožní tak vznik nového chování, proto 

jejich nejdůležitější úlohou ve fyzioterapii je podporovat dlouhodobou adherenci 

(Gentner a Smith, 2012). Na začátku fyzioterapie si pacienti tvoří postoj ke cvičení na 

základě mentálního modelu, který se odvíjí od předchozích zkušeností. Fyzioterapeut se 

dostává do výhodné pozice, jelikož má možnost nabídnout pacientovi nové dovednosti, 

které mohou modely ovlivnit či změnit. Některé mentální modely pacientů mohou 

snižovat adherenci, zatímco jiné mohou adherenci zvýšit a očekává se, že pacient bude 

mít pozitivní přístup ke cvičení, bude pociťovat zlepšení zdravotního stavu, bude 

dostatečně edukován o významu cvičení a bude mít podporu od svého okolí (Rizzo, 

2015). Schéma mentálního modelu je znázorněn na obrázku č. 1. Na finální rozhodnutí a 

vznik nového modelu, mají vliv následující kognitivní procesy. Nejprve je srovnávána 

současná zkušenost s minulou pomocí analogových procesů, které zahrnují: analýzu 

senzorů představujících vlastnosti současné zkušenosti, porovnání analyzovaných 

vlastností s předchozími zkušenostmi uloženými v paměti. Mentální model je ovlivněn 

hodnotami, vírou a očekáváním, spojených s danou činností.  Jedinec si utváří finální 

rozhodnutí na základě předchozích kroků (Genter a Smith, 2012). 
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minulá zkušenost               porovnání (analogické procesy)  nová zkušenost 

     

     mentální modely: hodnoty, víry, očekávání 

   

   finální rozhodnutí 

Obrázek 1: Schéma mentálního modelu a vliv na utváření rozhodnutí 

 

Adherence k fyzioterapii je ovlivněna mentálními modely pacienta. Na obrázku č. 2 jsou 

znázorněny jednotlivé kroky, které mohou vést ke zvýšení adherence. Před začátkem 

fyzioterapie by měl být s pacientem proveden rozhovor. Terapeut zjišťuje, jaký postoj 

zaujímají pacienti k fyzioterapii, ke cvičení. Důležité je dozvědět se informace o 

hodnotách, víře a očekáváních pacienta. Je sledována přesnost a úplnost mentálních 

modelů. Terapeut na základě zkušeností hodnotí modely jako chybné, neúplné či rozum 

postrádající. Chybný model může svědčit o nízké adherenci, např. u pacienta nedošlo 

v průběhu krátkého období k posílení svalů. Úkolem terapeuta je edukovat pacienta, že 

k těmto fyziologickým změnám může docházet pomaleji. Neúplný model znamená, že je 

potřeba doplňujících pokynů k tomu, aby pacienti měli vyšší adherenci, např. pacient 

provádí domácí cvičení, ale není zcela přesvědčen o efektu, tudíž terapeut může zvolit 

jiný typ cvičení zaměřený na problematickou oblast. Jestliže terapeut jednoznačně 

nerozumí tomu, co se mu snaží pacient sdělit, např. pacient používá chybně odborné 

termíny, je na místě vše objasnit. U pacienta dochází k revizi starého modelu a v rámci 

účelného použití nových zkušeností může docílit potěšení ze cvičení a zvýšení adherence. 

Pokud fyzioterapeut dokáže odkrýt mentální modely pacienta, může následně lépe 

individualizovat péči (Rizzo, 2015). 
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      pacientův počáteční mentální model 

 

          specifické dotazování pacienta 

 

hodnocení mentálního modelu fyzioterapeutem 

 

    určení kvality 

 

chybný    nekompletní  odlišnosti mezi pacientem  

          a terapeutem 

 

vysvětlení vadných komponent doplnění chybějících částí     poskytnout interpretace 

 modelu        

      

       

 revidovaný mentální model 

 

     vyšší adherence 

 

Obrázek 2: Mentální model: adherence k fyzioterapii 

Mentální modely jsou ovlivněny osobnostními rysy pacienta, např. úzkostí, depresí či 

pocitem bezmoci. 
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Úzkostnost, deprese, bezmocnost  

Fyzioterapeuti by měli být citliví na přítomnost úzkosti, deprese a bezmocnosti a zajistit, 

aby tito pacienti byli podle potřeby ošetřování příslušnými zdravotnickými službami. 

Současné zajištění účinného zvládnutí bolesti může být užitečné při snižování úzkosti 

nebo deprese. Kromě toho je důležité dbát na edukaci pacienta. Cvičení je účinným 

způsobem, jak čelit špatné náladě a negativním myšlenkám a současně snížit bolest a 

zlepšit funkci. Sociální podpora a povzbuzení v průběhu cvičení u těchto pacientů může 

poskytnout motivaci (Lim et al, 2005).   

Ve studii Castenady et al. (1998) cvičilo méně žen než mužů s projevy deprese a úzkosti, 

ale mezi těmi, co cvičili, nebyly prokázané žádné rozdíly v chování. Chůze byla nejčastěji 

uváděnou formou cvičení. Extroverze byla výrazně spjata s cvičením mezi muži. 

Bezmocnost se více projevila u žen. Dle Jack et al. (2010) deprese výrazně snižuje míru 

adherence k fyzioterapii, podobně i úzkost a neuroticismus. 

2.6.6 Sociální podpora  

Do sítě sociální podpory mohou být zahrnuti příbuzní, kamarádi či fyzioterapeut.  

U pacientů s fibromyalgickým syndrom (FMS) byla prokázána sociální podpora jako 

klíčová při dosahování vyšší míry adherence ke cvičení. Tito pacienti projevili touhu 

cvičit i po ukončení fyzioterapie. Pacienti před zahájením fyzioterapie absolvovali 

poradenství zaměřené na zvýšení soběstačnosti, práci s depresí a sociální status. Pacienti 

kladně hodnotili skupinové cvičení, poskytnutí brožur zaměřených na danou 

problematiku, programy pro externí pacienty. Zapojení partnerů do rehabilitačního 

procesu zvýšilo motivaci pacientů k provádění domácího cvičení (Fekete et al, 2006).  

Ve studii Crandall et al. (2013) se osvědčilo provádění skupinových cvičení, jelikož měly 

příznivé účinky na adherenci a zlepšení zdravotního stavu. 

2.7 Možnosti zvýšení adherence 

Přidání plánů zvládání může pacientům pomoci překonat obtíže, které mohou nastat a 

umožnit jim udržovat léčebný program (Gohner a Schlicht, 2006).  Při navrhování 

vhodných intervencí je důležité porozumět rozsahu možných kognitivních, 

behaviorálních a dalších komplikací, které mohou negativně ovlivňovat ochotu pacienta 

dodržovat daný program (McLean et al. 2010).  
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Ve studii Zadra et al. (2020) na zvýšení adherence cvičení měly vliv následující 

intervence: interaktivní edukativní schůze, průběžná evaluace poskytování zdravotní 

péče, terénní výuky a supervize. Dle Gohner a Schlicht (2006) identifikace potenciálních 

překážek výkonu může podpořit vypracování akčních plánů pro zahájení cvičebního 

programu, zatímco plány zvládání mohou v průběhu času vyvstávat a pomoci pacientům 

udržet tento cvičební program. 

Pro zvýšení adherence ke cvičení mohou přispět následující možnosti: 

2.7.1 Coaching  

Monitoring správného provádění cvičení v průběhu fyzioterapie, instruktáž pacienta. 

Fyzioterapeuti poskytují pozitivní zpětnou vazbu a v průběhu času mění intenzitu a 

frekvenci cvičení. Pokud jsou tyto podmínky splněny, míra adherence se zvýší (Sluijs et 

al., 1993).  

2.7.2 Stanovení cílů  

Stanovení cílů nemusí být vhodným motivačním nástrojem. Na druhou stranu zaměření 

cílů na zlepšení provádění všedních pohybových aktivit, na kterých se společně shodnou 

pacient s fyzioterapeutem, zvýšily míru adherence ve srovnání s cíli, které pacientovi 

zvolí sám fyzioterapeut (Argent, 2018). Stanovení cílů a vypracování akčních plánů a 

plánů zvládání, které byly dohodnuty ve spolupráci mezi terapeutem a pacientem, jsou 

účinné při zvyšování míry adherence (Ziegelmann et al, 2006).  

Dle studie Gunnes et al. (2019) bylo úkolem zjistit, zdali pacienti v rámci provádění 

18timěsíčního cvičebního programu splní stanovené cíle. Výzkumný soubor tvořilo 186 

pacientů, z nichž 56 % bylo mužů po prodělané mozkové příhodě. Míra adherence ke 

cvičení se každý měsíc pohybovala od 64-80 %. Byla prokázána pozitivní korelace mezi 

adherencí, mužským pohlavím a věkem. Dle výsledků účastníkům, kteří absolvovali 18 

měsíců cvičení se podařilo udržet mírnou až dobrou míru adherence ke cvičení. Cílů bylo 

v průběhu času špatně dosaženo, jelikož fyzioterapeuti měli tendenci začlenit do terapie 

příliš náročné cviky.  

Dle studie Martin et al. (2005) až u 40 % pacientů dochází v rámci fyzioterapie 

k zapomenutí či nepochopení pokynů od terapeuta a dále k přehlížení stanovených cílů 

pacientem. K dosažení adherence je třeba hledat léčebné intervence dle individuálních 

potřeb pacienta, jejichž provádění může být ovlivněno následujícími faktory. Patří mezi 
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ně realistické hodnocení znalostí pacientů a porozumění terapie, jasná a efektivní 

komunikace mezi fyzioterapeutem a pacientem a podpora důvěry v terapeutický vztah. 

Je důležité, aby pacienti pochopili, co mají provádět, tudíž je potřeba zdravotní 

gramotnost. Aby se předcházelo zapomenutí cviků v domácím prostředí, osvědčilo se 

volit spíše jejich menší počet. V průběhu terapie by měl být prostor pro vyprávění příběhu 

pacienta o jeho onemocnění. Identifikace potřeb pacienta (víra, postoje, normy, hodnoty, 

kulturní kontext, sociální podpora, emoční naladění atd.) hrají klíčovou roli pro 

adherenci.    

2.7.3 Vzdělávání  

Může ovlivnit vnímané bariéry a přesvědčení pacientů, vnímané hrozby z cvičení 

(Argent, 2018). Poskytování písemných informací jako doplňku k verbálnímu vysvětlení 

zlepšilo adherenci ke cvičení ve srovnání se samotným verbálním doprovodem (Peek et 

al., 2016). Dle studie Aitkena et al. (2015) pacienti zřídka potřebují více vzdělání, nýbrž 

potřebují více pozornosti ze strany fyzioterapeutů, kteří by se měli dívat na pacienta 

komplexně. Intervence, které ovlivňují adherenci:  

- typ cvičení  

- intenzita a frekvence cvičení 

- cvičení kombinované se specifickou složkou “adherence“ 

- programy samosprávy, tj. intervence na základě kognitivních/ behaviorálních 

zásad 

V rámci zkoumání těchto intervencí bylo zjištěno, že cvičení probíhalo skupinově či 

jednotlivě, v rámci domácího programu. Cvičební programy zahrnovaly jeden nebo více 

z následujících: aerobní cvičení (chůze, cyklistika), posilování, stabilizační cvičení, 

vytrvalostní pohybové aktivity, plavání, jógu, tchai-chi. Cvičení kombinované se složkou 

„adherence“ zahrnovalo řešení skupinových problémů a diskuzi 3x týdně po dobu 8 

týdnů. Součástí diskuzí bylo: vzdělávání, poradenství zaměřené na změnu, pozitivní 

posilování včetně strategií odměňování a trestání, stanovení cílů, zpětné vazby, budování 

dovedností včetně zvládání cvičebního programu a identifikace způsobů, jak pokračovat 

ve výkonu v budoucnosti, samo-monitorování pomocí cvičebního deníku, cvičební 

smlouvy a maturitní osvědčení udělené po úspěšném dokončení cvičebního programu  

(Aitken, 2015).  In Jack et al. (2010) nejčastěji používanými opatřeními dodržování byla 

účast na schůzkách, dodržování domácích programů a docházení na fyzioterapii. Dle 
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studie Crandall et al. (2013) míru adherence pozitivně ovlivnily vzdělávací akce, 

zaměřené na objasnění patologie onemocnění, dietologie, relaxačních technik apod.  

2.7.4 Vlastní monitorování 

Vizuální zpětná vazba je způsob poznávání sebe sama, která pouze zprostředkovává míru 

adherence (Stone et al., 2003). V rámci vlastní monitorace jedinec může sledovat 

fyzickou aktivitu a její frekvenci. Bylo zjištěno, že tento způsob kontroly má pozitivní 

vztah k adherenci (Goto et al., 2014).  

V tabulce č. 5 jsou uvedeny další faktory, které souvisí s vyšší mírou adherence (Milroy 

a O’Neil., 2000). 

Tabulka 5: Osobní a environmentální faktory související s adherencí ke cvičení 

Osobní faktory 

- Předchozí účast v programu 

- Vnímání zdraví 

- Sebemotivace 

Enviromentální faktory – potenciálně bývají omezené 

- Podpora manžela/manželky 

- Dostatek času na aktivitu 

- Přístup k vybavení/ do zařízení 
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3.1 Cíle 

Cílem práce bylo využít škálu EARS v českém překladu ke zjištění, jak pacienti dodržují 

fyzioterapeutický léčebný režim a posoudit příčiny.  

3.2 Výzkumné úkoly 

1. Rešerše literatury se zaměřením na problematiku adherence k fyzioterapii, na důvody 

a příčiny adherence/non-adherence ve vztahu k provádění domácího cvičení. 

2. Volba výzkumného souboru a vytvoření projektu. 

3. Administrace dotazníku v rámci webového rozhraní. 

4. Vyhodnocení a interpretace získaných dat. 

5. Vypracování diskuze, konfrontace stanovených hypotéz, zhodnocení výzkumu.  

3.3 Výzkumné otázky 

1. Jakou adherenci budou vykazovat pacienti docházející na fyzioterapii hrazenou hotově 

versus hrazenou pojišťovnou? 

2. Jak se bude měnit adherence k fyzioterapii s postupem věku? 

3. Jaké pohlaví bude více inklinovat k ukončení provádění cvičení po absolvování 

fyzioterapie? 

3.4 Výzkumné hypotézy 

H1: Pacienti docházející na fyzioterapii hrazenou hotově budou vykazovat statisticky 

významnou vyšší míru adherence ve srovnání s pacienty absolvující fyzioterapii hrazenou 

pojišťovnou. 

H2: Bude prokázána statisticky významná míra adherence u ekonomicky aktivní 

populace oproti skupině seniorů a studentů. 

H3: Mezi muži bude zjištěna statisticky významná vyšší míra nedodržení následné 

autoterapie. 
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4 Metodika práce 

4.1 Charakteristika výzkumu 

Byl zvolen kvantitativní výzkumný design, který byl realizován v rámci ankety. 

Administrace dotazníku probíhala v březnu 2020 v internetovém prostředí. Výzkumný 

soubor tvořili jedinci na základě samovýběru.  

Provádění dotazníkového šetření bylo schváleno etickou komisí UK FTVS pod č.j. 

027/2020. K dispozici je vzor informovaného souhlasu a vyjádření etické komise (viz 

příloha 1 a příloha 2). Do výzkumu mělo být zahrnuto také dotazníkové šetření na 

rehabilitačním oddělení v Oblastní nemocnici Kladno, ale vzhledem k nastolení 

nouzového stavu v rámci šíření koronaviru (COVID 19) a uzavření větší části 

rehabilitačního oddělení, bylo po domluvě s vedením nemocnice šetření zrušeno. V rámci 

celého výzkumu byla zachována anonymita účastníků. Pacienti byli obeznámeni s cílem 

studie. Byla zajištěna ochrana osobních údajů, aby pacienti nemohli být identifikováni. 

Odesláním vyplněného dotazníku účastníci potvrd ili souhlas s účastí ve výzkumu 

(informovaný souhlas). Po vyhodnocení dat byly výsledky vymazány. Informace o 

respondentech sloužily pouze ke studijním účelům. Účast ve studii byla dobrovolná.  

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvořili jedinci starší 18 let, kteří se alespoň jedenkrát v životě účastnili 

fyzioterapie. Respondenti byli následovně rozřazeni do jednotlivých skupin v závislosti 

na věku, vzdělání a stupni vzdělání. Byly rozlišeny tři věkové skupiny: 18-35 let, 36-64 

let a starší 65 let. Úroveň vzdělání se dělila na základní, střední, vyšší odborné a 

vysokoškolské. Sociální skupiny se dále rozdělovaly na studenty, zaměstnance, osoby 

v pracovní neschopnosti, OSVČ a na osoby ve starobním důchodu. 

V rámci webového rozhraní byla využita metoda samovýběru. Za účelem kontaktování 

cílové skupiny byla vytvořena výzva k účasti ve výzkumu (základní informace o 

výzkumu, odkaz na dotazník), která byla umístěna na sociální síť Facebook.  

4.3 Měření a sběr dat 

Pro zjišťování údajů spojených s adherencí ke cvičení, byl využit nástroj EARS (the 

Exercise Adherence Rating Scale), viz příloha č. 3. Jedná se o sebeposuzující škálu, 

kterou tvoří 16 položek. Obecně bývá využíván u lidí starších 18 let. Metoda je 

administrována při úvodním rozhovoru s pacientem. Nástroj EARS se skládá ze tří sekcí.  
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V „Sekci A“ je zahrnuto šest otázek zaměřujících se na zjištění informací ohledně 

provádění doporučených pohybových aktivit a jejich četnosti. Jsou zde zařazeny otevřené 

i uzavřené otázky. 

V rámci „Sekce B“ je obsažena samotná škála, určující míru adherence. Škála se skládá 

z celkem šesti položek, které se skórují pomocí pětibodové Likertovy stupnice (0 = zcela 

souhlasím, 4 = zcela nesouhlasím).  

Následuje „Sekce C“, kde je celkem 10 položek určující důvody vyšší či nižší míry 

adherence a skórují se také pomocí Likertovy stupnice. 

Informace o vyhodnocení se týkají šesti položek EARS ze „Sekce B“. EARS se skóruje 

na pětibodové Likertově škále (0 = zcela souhlasí, 4 = zcela nesouhlasí). Položky 1,4 a 6 

jsou vyhodnocovány opačně, což vede k možnému výslednému skóre od 0-24. Při analýze 

výsledků pozitivně laděné otázky mají vyšší skóre, aby platilo, že čím vyšší skóre, tím 

vyšší míra adherence. Dotazník o předepsaném cvičení „Sekce A“ doplňuje informace o 

daném jedinci. Validní šestipoložkový EARS nemůže být upraven, protože by to 

způsobilo jeho neplatnost.  

Zbývajících 10 položek „Sekce C“ zahrnují důvody, spojené s prováděním/neprováděním 

cvičení. Položky 4,5,6 a 7 vyžadují reverzní hodnocení, tudíž vyšší skóre znamená vyšší 

adherenci. Těchto 10 položek lze libovolně upravovat. 

Pro možnost využití v ČR byl zajištěn zpětný překlad nástroje EARS. Originální anglická 

verze byla přeložena do českého jazyka a tato verze byla nazpět přeložena do anglického 

originálu. Tento překlad byl zkontrolován rodilou mluvčí. Tato verze byla následně 

odeslána na revizi autorce nástroje Dr. Naomi A. Newman-Beinart do Velké Británie. 

Bylo posláno několik e-mailů autorce ale bez odpovědi, ale i přesto byla škála využita 

v této práci. 

Sběr dat byl získáván pomocí online dotazníkového šetření prostřednictvím internetového 

prostředí v rámci samovýběru. Škála byla přepsána do webové aplikace Google forms. 

Pokud respondent nesplňoval kritéria (věk 18+, absolvování fyzioterapie), aplikace se 

automaticky ukončila. Webový odkaz byl distribuován v rámci sociální sítě Facebook po 

dobu jednoho měsíce (březen 2020).  
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Součástí dotazníkového nástroje byly: 

- Informace o účelu výzkumu, o anonymitě, dobrovolnosti, informovaný souhlas, 

který se stal platným po odeslání jednotlivých dotazníků 

- Sociodemografické údaje: věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání 

- Hodnotící škála EARS obsahující 16 položek a 6 doplňujících otázek, týkajících 

se doporučení ohledně prováděných pohybových aktivit 

4.4 Analýza a zpracování dat 

Byl proveden hromadný sběr formou e-dotazníků. V rámci elektronické podoby byla data 

ukládána do Google Spreadsheetu. Byl využit program MS Excel, kam byly výsledky 

nejprve přepsány do souhrnné tabulky. Souhrnná tabulka zahrnovala celkem 25 sloupců 

s jednotlivými proměnnými (věk, zaměstnání atd.) a 151 řádků s numerickým 

ohodnocením odpovědí od respondentů. Proměnné se dále dělily na semikvantitativní a 

kategoriální. Mezi semikvantitativní se řadil např. věk či vzdělání. Kategoriální proměnné 

(např. zaměstnání, hrazení fyzioterapie) se pomocí binárního zápisu převedly na 

indikátorové proměnné, kde z víceúrovňových faktorů vzniky dvouúrovňové.  

Vznikla tedy nová tabulka v MS Excel s celkem již 33 sloupci. Tato data byla považována 

za kvantitativní veličiny. S daty se dále pracovalo a došlo ke stanovení validity a 

reliability nástroje EARS. Pro stanovení validity byla využita analýza hlavních 

komponent (PCA), regresní analýza (PLS) a shluková analýza K-means.  

Analýza hlavních komponent byla graficky znázorněna pomocí Biplot schéma. Biplot se 

používá hlavně v oblasti sociologie a poprvé ho využil Gabriel v Tel Avivu v roce 1971 

při výzkumu hodnocení vybavenosti domácností (Gabriel, 1971). V mé studii bylo 

celkem 33 proměnných v 33D prostoru pomocí projekce promítnuto do 2D prostoru. 

Projekcí bylo umožněno zajištění maximálního rozpětí dat. 

Regresní analýza PLS se uplatňuje při zjišťování závislosti určité kvantitativní proměnné 

na jedné či více dalších kvantitativních proměnných neboli regresorech (Wold et al., 

1984). 

Shluková analýza K-means je metoda zaměřující se na vyšetřování vícerozměrných 

objektů a jejich následné třídění do shluků. Používá se zejména tehdy, pokud objekty 

projeví přirozenou tendenci se seskupovat (Armstrong et al., 2012). 
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Reliabilita byla stanovena pomocí Cronbachova alfa, které měří závislost mezi 

jednotlivými položkami, je tedy mírou vnitřní konzistence testu. Cronbachova alfa byla 

vypočtena pomocí korelačních matic. Je pojmenována po Lee Cronbachovi, který jej 

proslavil v roce 1951 (Cronbach, 1951).  

Kromě této statistické analýzy byly ze souhrnné tabulky v MS Excel pomocí využití 

kontingenčních tabulek vytvořeny koláčové a sloupcové grafy, které zobrazovaly 

demografické údaje. 

4.5 Výzkumný tým 

- Mgr. Anna Prunerová – hlavní řešitelka práce, autorka diplomové práce. Rešeršní 

činnost, administrace dotazníků, interpretace a analýza dat. 

- PhDr. Tereza Nováková, PhD. – vedoucí katedry fyzioterapie na FTVS UK a vedoucí 

diplomové práce hlavní řešitelky, odborné připomínky při tvorbě teoretické části práce, 

pomoc při interpretaci dat. 

- Ing. Karel Kupka, PhD., PhD. – vedoucí firmy TriloByte Statistical Software, odborná 

pomoc při statistické analýze a zpracování dat. 
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5 Výsledky 

Výsledky dotazníkového šetření byly rozděleny do následujících sekcí: sociodemografie, 

terapie, analýza reliability, adherence a překážky. 

5.1 Sociodemografie 

Studie se zúčastnilo celkem 151 osob (n=151), převažovaly ženy (n=101). Graf č. 1 

znázorňuje věk respondentů. Studie se účastnilo 63 % osob ve věku od 36-64 let, dále 26 

% osob ve věku od 18-35 let. Nejmenší zastoupení (11 %) měly osoby starší 64 let. 

  

Graf 1: Věk respondentů 

V grafu č. 2 podobné procento respondentů (48 %; 44 %) vykazovalo dva nejčastější typy 

vzdělání, tj. vysokoškolské a střední. Dále 8 % respondentů uvedlo vyšší odborné 

vzdělání.  

 

Graf 2: Vzdělání 
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Graf č. 3 zobrazuje zaměstnání respondentů. V téměř ¾ případů (67 %) dominovali 

zaměstnanci, dále osoby ve starobním důchodu (14 %) a osoby samostatně výdělečně 

činné (13 %). Zbylých 6 % tvořili jedinci v invalidním důchodu, na mateřské dovolené, 

v pracovní neschopnosti a studenti. 

 

Graf 3: Zaměstnání 

 

5.2 Terapie 

Z grafu č. 4 je patrné, že ½ respondentů uvádělo hrazení fyzioterapie pojišťovnou, dále 

34 % respondentů absolvovalo obě formy hrazení péče a 16 % respondentů si za terapii 

platilo hotově.  

 

Graf 4: Formy hrazení fyzioterapie 
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Vyšší míra adherence ke cvičení byla zaznamenána celkem u 69 % respondentů. Nižší 

míru adherence uvedlo celkem 27 žen, a 20 mužů, zatímco vyšší míru adherence uvedlo 

celkem 74 žen a 30 mužů, viz graf č. 5. 

 

Graf 5: Míra adherence 

 

V grafu č.6 u všech forem hrazení fyzioterapie převažuje spíše vyšší míra adherence. U 

žen jsou rozdíly v míře adherence výrazněji zřetelné. U mužů, docházejících na 

fyzioterapii hrazenou pojišťovnou, a zároveň u žen, docházejících na fyzioterapii 

hrazenou hotově, není výrazný rozdíl v nižší a vyšší míře adherence.  

 

Graf 6: Závislost míry adherence ke cvičení na formě hrazení fyzioterapie 
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Grafy č.7-9 rozvíjejí dále graf č. 6 a jsou zaměřeny podrobněji na míru adherence 

v závislosti na typu zaměstnání a vzdělání.  

V grafu č. 7 u zaměstnanců se středním vzděláním převládala zejména u žen spíše vyšší 

míra adherence ke cvičení. Stejné procento mužů docházejících na fyzioterapii hrazenou 

pojišťovnou a hotově mělo nižší/vyšší míru adherence. U obou pohlaví absolvujících obě 

formy fyzioterapie se nevyskytovala nižší míra adherence. 

 

Graf 7: Míra adherence zaměstnanců se středním vzděláním 

U zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je z grafu patrný genderový rozdíl v míře 

adherence u respondentů docházejících na fyzioterapii hrazenou pojišťovnou; u žen 

převažovala spíše vyšší adherence na rozdíl od u mužů, kde byla patrná nižší adherence 

ke cvičení, viz graf č. 8. 

 

 Graf 8: Míra adherence zaměstnanců s VŠ 
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V grafu č. 9 u osob samostatně výdělečně činných, které docházeli na fyzioterapii 

hrazenou hotově, byla výraznější nižší adherence ke cvičení. U mužů docházejících na 

fyzioterapii hrazenou pojišťovnou a u žen, které absolvovaly obě formy či pouze terapii 

hrazenou pojišťovnou, byla patrná vyšší míra adherence.  

 

Graf 9: Míra adherence OSVČ 

U žen ve starobním důchodu, které absolvovaly fyzioterapii hrazenou pojišťovnou či obě 

formy, převládala vyšší míra adherence. Na rozdíl od mužů, kteří v rámci fyzioterapie 

hrazené pojišťovnou vykazovali nižší míru adherence. Dále bylo prokázáno stejné 

procento žen absolvujících fyzioterapii hrazenou cash s nižší/vyšší mírou adherence, viz 

graf č. 10. 

 

Graf 10: Míra adherence osob ve starobním důchodu 
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Z grafu č. 11 je zjevné, že ve všech věkových kategoriích převládala fyzioterapie hrazená 

pojišťovnou, dále dominovaly obě formy hrazení fyzioterapie. Forma hrazení hotově 

nebyla častá u osob ve starobním důchodu.  

 

Graf 11: Závislost věku na formě hrazení fyzioterapie 

V rámci hrazení fyzioterapie pojišťovnou či absolvováním obou forem, respondenti 

nejčastěji uváděli, že si cvičili každý den či 2 - 3krát týdně. Celkem čtyři muži a sedm 

žen, kteří docházeli na fyzioterapii hrazenou pojišťovnou uvedlo, že necvičí vůbec, viz 

graf č. 12.   

 

Graf 12: Závislost frekvence cvičení na formě hrazení fyzioterapie 
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Po ukončení fyzioterapie přestali cvičit ve větší míře muži, kteří absolvovali fyzioterapii 

hrazenou pojišťovnou či obě formy a ženy, docházející na fyzioterapii hrazenou 

pojišťovnou. Cvičení se nepřestali věnovat muži, kteří si hradili fyzioterapii hotově a dále 

ženy, které absolvovaly obě formy či fyzioterapii hrazenou hotově, viz graf č. 13. 

 

Graf 13: Postoj ke cvičení po skončení fyzioterapie 
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5.3 Analýza reliability dotazníku EARS 

Níže uvádím koeficienty reliability Cronbachova alfa u jednotlivých sekcí škály EARS. 

Koeficient může nabývat hodnot od -1 do 1. Pro běžně používané nástroje v oblasti 

psychologie a příbuzných oborů by koeficient měl dosahovat hodnot >0,8. V případě 

mého výzkumného souboru jsem pro EARS – Sekci B a C – dosáhla hodnoty alfa = 0,85 

a alfa= 0,61, což vypovídá o uspokojivé až výborné vnitřní konzistenci nástroje.  

V tabulce č. 6 jsou znázorněné koeficienty reliability alfa u jednotlivých šesti položek 

dotazníku EARS, zaměřujících se na míru adherence.  

Tabulka 6: Analýza reliability – ADHERENCE 

 

V tabulce č. 7 jsou znázorněné koeficienty reliability alfa u jednotlivých deseti položek 

dotazníku EARS, zaměřujících se na důvody spojené s prováděním či neprováděním 

cvičení. 

Tabulka 7: Analýza reliability – PŘEKÁŽKY 

 

 

 

Model-free Reliability Analysis - ADHERENCE

Var Mean St.Dev. Tot.Mean Tot.SD. Cron.Alpha Multiple Corr^2

EARS_1 - SKORE 2,794701987 1,20729936 14,43708609 5,836181582 0,845793421 0,586504984

EARS_2 SKORE 2,066225166 1,299583904 15,16556291 5,731120267 0,841140067 0,594618138

EARS_3 SKORE 1,701986755 1,445889355 15,52980132 5,657806344 0,846837433 0,544757095

EARS_4 SKORE 2,291390728 1,319542365 14,94039735 5,806010435 0,852198877 0,482091704

EARS_5 SKORE 2,860927152 1,238492283 14,37086093 5,930279245 0,859548057 0,434239895

EARS_6 SKORE 2,82781457 1,129965129 14,40397351 5,96006578 0,85425923 0,565918839

Model-free Reliability Analysis - PŘEKÁŽKY

Var Mean St.Dev. Tot.Mean Tot.SD. Cron.Alpha Multiple Corr^2

EARS_7 SKORE 2,688741722 1,312429962 25,27152318 5,001244878 0,559383916 0,733972799

EARS_8 SKORE 2,682119205 1,218583117 25,2781457 5,126608938 0,57599564 0,718760925

EARS_9 SKORE 1,523178808 1,34578075 26,43708609 5,063037506 0,576611664 0,247785055

EARS_10 SKORE 3,496688742 0,782084157 24,46357616 5,485465443 0,611472544 0,339845137

EARS_11 SKORE 2,82781457 1,106113854 25,13245033 5,503544914 0,637194072 0,080220957

EARS_12 SKORE 3,735099338 0,596679554 24,22516556 5,512618477 0,607035912 0,310830623

EARS_13 SKORE 2,701986755 1,182058667 25,25827815 5,29838161 0,606659502 0,492927586

EARS_14 SKORE 1,251655629 1,167439038 26,70860927 5,853306079 0,696660894 0,243369895

EARS_15 SKORE 1,437086093 1,246735251 26,52317881 5,673134862 0,676527047 0,111801577

EARS_16 SKORE 2,78807947 1,158212827 25,17218543 5,155917751 0,576064708 0,296482288
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5.4 Adherence a překážky 

Tato kapitola je dále rozdělena na výsledky týkající se struktury nejvýznamnějších 

komponent, analýzy hlavních komponent, shlukové analýzy respondentů a 

multilineárních vztahů proměnných mezi jednotlivými kategoriemi. 

5.4.1 Struktura nejvýznamnějších komponent 

Na obrázcích č. 3-5 jsou zobrazené zátěže, které vypovídají o vlivu původních znaků na 

hlavní komponenty a jsou vyjádřeny jako kosíny úhlů mezi původními znaky a 

jednotlivými hlavními komponentami. Osy x a y jsou uměle vytvořené, nejedná se o 

konkrétní původní veličiny. Platí, že čím delší je zelená úsečka, tím více tato proměnná 

přispívá ke struktuře komponenty. Na obrázku č. 3 první komponenta vyjadřuje 

adherenci, jelikož úsečky zobrazují následující proměnné: položky ze sekce B a sekce C 

škály EARS, dále důvody ukončení cvičení, které se pojí s adherencí.  

 

Obrázek 3: Interpretace nejvýznamnějších komponent: ADHERENCE 

Vysvětlivky: EARS 1 = Cvičím tak často, jak mi bylo doporučeno ; EARS 2 = Zapomínám cvičit; EARS 3 = 

Cvičím méně než tak, jak mi doporučil fyzioterapeut; EARS 4 = Cvičení se stalo mojí denní rutinou; EARS 

5 = Neprojevuji snahu cvičit; EARS 6 = Provádím většinu či všechny zadané cviky; EARS 7 = Nemám čas 

na cvičení; EARS 8 = Ostatní povinnosti mi bráni v tom, abych cvičil; EARS 9 = Necvičím, když jsem 

unavený; EARS 10 = Cítím se dobře, když cvičím; EARS 11 = Moje rodina a mí přátelé mne povzbuzují, 

abych cvičil; EARS 12 = Cvičím, abych zlepšil své zdraví; EARS 13 = Cvičím, protože  mne to baví; EARS 

14 = Upravím si cvičení tak, aby mi vyhovovalo; EARS 15 = Přestávám cvičit, když se bolest zvyšuje; EARS 

16 = Nejsem si jistý, jak mám cvičit.  
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Cílem analýzy hlavních komponent je zjednodušení popisu skupiny vzájemně lineárně 

závislých, tj. korelovaných znaků. Tuto techniku lze nazývat jako metodu lineární 

transformace původních znaků na nové čili nekorelované proměnné, které se nazývají 

hlavní komponenty.  

Hlavní komponenty jsou určovány lineární kombinací původních znaků. Každá 

komponenta je charakterizovaná mírou variability, tzn. rozptylem. Komponenty jsou 

vždy řazeny dle důležitosti, klesajícího rozptylu od největšího k nejmenšímu.  

Obrázek č. 4 popisuje strukturu druhé komponenty, která je kolmá na první komponentu 

a obsahuje největší část rozptylu neobsaženého v první hlavní komponentě.  

Druhá komponenta vyjadřuje socioekonomické údaje, jelikož nejdelší úsečky představují 

proměnné: zaměstnání a věk. Pohlaví a vzdělání neměly tak významný vliv na druhou 

komponentu.  

Ostatní proměnné již nehrály roli, jelikož délka jejich úsečky je střední či krátká, tudíž 

proměnné určující adherenci (položky EARS) a proměnné popisující průběh terapie 

nemají na tuto komponentu vliv. 

 

Obrázek 4: Interpretace nejvýznamnějších komponent: SOCIOEKONOMIKA 

Vysvětlivky: zaměstnání 1 = student, zaměstnání 2 =zaměstnanec, zaměstnání 3 = ve starobním důchodu, 

zaměstnání 4 = v pracovní neschopnosti , pohlaví 1= žena 
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Analýza hlavních komponent se využívá na redukci počtu znaků bez velké ztráty 

informace, dále v rámci průzkumové analýzy a zobrazení vícerozměrných dat, ke snížení 

rozměrnosti pro konstrukci ukazatelů jako kombinaci původních znaků atd. 

Obrázek č. 5 popisuje strukturu třetí komponenty, která popisuje největší část rozptylu 

neobsaženého v první ani druhé hlavní komponentě a je na ně kolmá.  

Třetí komponenta vyjadřuje terapii, protože nejdelší úsečky znázorňují proměnné: formy 

hrazení fyzioterapie, frekvence cvičení, délku provádění cvičení.  

Tuto komponentu ale ovlivnily i další proměnné: položky EARS 9 (necvičím, když jsem 

unavený), EARS 10 (cítím se dobře, když cvičím), EARS 13 (cvičím, protože mě to baví), 

EARS 14 (upravím si cvičení tak, aby mi vyhovovalo), ale také hrálo roli zaměstnání, 

vzdělání a pohlaví. 

Ostatní proměnné neměly vliv na strukturu třetí komponenty. 

 

Obrázek 5: Interpretace nejvýznamnějších komponent: TERAPIE 

Vysvětlivky: hrazení 1= hotově, hrazení 2 = na pojišťovnu, frekvence =  jak často máte cvičení provádět, 

délka = na jak dlouho máte pokračovat ve cvičení, frekvence skut = jak často cvičení provádíte, přestal_1 

= ukončil/a provádění cvičení, důvod skončení 1 = zlepšení zdravotního stavu, důvod skončení 2 = cvičení 

při nástupu obtíží, důvod skončení 3= zaneprázdněnost, důvod skončen 4 = lenost 
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5.4.2 Shluková analýza respondentů 

Obrázky č. 6-9 zobrazují shlukovou analýzu pomocí projekce hlavních komponent  a 

naznačují další možné podskupiny v populaci s rozlišením v první komponentě – 

ADHERENCE. Jedná se o podobné zobrazení jako v obrázku č.1 ale bez vložení 

jednotlivých úseček znázorňujících proměnné.  

Byly vytvořeny k-MEANS, v rámci nichž bylo nalezeno optimální uspořádání shluků 

v rovině dvou hlavních komponent. Algoritmus spočívá v tom, že se zvolí náhodně tři 

libovolné body, spočítá se vzdálenost těchto bodů od již přítomných a dále se spočítají 

aritmetické průměry bodů v jednotlivých shlucích. Postupně se původní tři body posunou 

až do středu výsledných elips.  

Na obrázku č. 6 je významné odlišení dvou skupin respondentů. Zřetelně jsou 

identifikovány dva shluky na prvních dvou hlavních komponentách s dominantním 

rozdílem ve druhé hlavní komponentě, odpovídající převážně socioekonomickým 

proměnným (ekonomicky aktivní a neaktivní populace).  

V zeleném shluku se nachází zejména respondenti ve starobním důchodu, které tvoří 

spíše ženy, zatímco v černém shluku se vyskytuje ekonomicky aktivní populace.  

 

Obrázek 6: Shluková analýza respondentů I 
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Obrázek č. 7 zahrnuje tři skupiny respondentů. Nejvíce jedinců se vyskytovalo v růžové 

množině. 

V zeleném shluku se vyskytovali respondenti, kteří uváděli, že ke cvičení je povzbuzuje 

jejich rodina, navzdory tomu, že někdy jim ostatní povinnosti bránily v tom, aby cvičili 

či neměli čas na cvičení. 

Černý shluk reprezentuje respondenty, kterým dělalo cvičení dobře, cvičili většinou tak 

často, jak jim bylo doporučeno, cvičení se stalo jejich denní rutinou a prováděli většinu 

či všechny zadané cviky.  

V podmnožině růžového a černého shluku se vyskytovali respondenti, kteří si nebyli jistí, 

jak mají cvičení provádět či necvičili, pokud byli unavení. 

Růžový shluk tvořilo zastoupení jedinců, z nichž někteří si upravovali cvičení tak, aby 

jim vyhovovalo nebo přestali cvičit, protože byli zaneprázdnění či líní, ale také i 

z důvodu, že u nich došlo ke zlepšení zdravotního stavu. Vyskytovali se zde jedinci, kteří 

absolvovali obě formy fyzioterapie. 

 

Obrázek 7: Shluková analýza respondentů II 
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V obrázku č. 8 jsou znázorněny čtyři shluky, z nichž tři jsou pro další deskripci 

významné. 

Černý shluk je zastoupen spíše menší částí respondentů, kteří se nacházeli v pracovní 

neschopnosti. Prováděli cvičení méněkrát týdně či vůbec a posléze přestali úplně cvičit. 

Jako důvod ukončení cvičení zmiňovali lenost.   

V zeleném a růžovém shluku se vyskytovali studenti a zaměstnanci, kteří vykazovali 

vyšší míru adherence než jedinci v černé skupině. Adherence závisela na několika 

proměnných: vzdělání, formě hrazení fyzioterapie a délce provádění cvičení. 

U osob s vyšším stupněm vzdělání platilo následující: upravovali si cvičení dle sebe a 

jako častý důvod ukončení cvičení zmiňovali zaneprázdněnost, ale v okamžiku, kdy se 

obtíže vrátili, začali opět cvičit. 

Zaměstnanci docházející na fyzioterapii hrazenou pojišťovnou cvičili s cílem zlepšit svůj 

zdravotní stav a cvičit nepřestali ani po ukončení fyzioterapie.  

Studenti měli dobrý pocit, když cvičili, ačkoli si někdy nebyli jistí, zdali cvičení provádí 

správně. 

 

Obrázek 8: Shluková analýza respondentů III 
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Obrázek č. 9 zobrazuje pět shluků, z nichž čtyři jsou dále významné. 

Růžový shluk představovali respondenti ve starobním důchodu, zejména ženy. Cvičení 

ukončili v okamžiku, pokud u nich došlo ke zhoršení zdravotního stavu.  

V černém shluku se vyskytovali jedinci, kteří vykazovali nižší míru adherence, jelikož 

jim ostatní povinnosti bránili v tom, aby cvičili a neměli tedy čas cvičit. Jednalo se celkem 

o 13 respondentů. 

Největší zastoupení respondentů tvořil fialový a zelený shluk. Tyto dva shluky 

respondentů nejvíce vyjadřovaly míru adherence ke cvičení.  

Do fialového shluku se řadili respondenti se spíše vyšší mírou adherence. Měli vysoké 

skóre u položek: EARS 1 (cvičím tak často, jak mi bylo doporučeno), EARS 4 (cvičení 

se stalo mojí denní rutinou), EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky), EARS 

13 (cvičím, protože mě to baví).  

V zeleném shluku byli spíše jedinci s nižší mírou adherence. Vyšší skóre bylo zjištěno u 

položek: EARS 9 (necvičím, když jsem unavený), EARS 16 (nejsem si jistý, jak mám 

cvičit). 

 

Obrázek 9: Shluková analýza respondentů IV 
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5.4.3 Multilineární vztahy mezi proměnnými jednotlivých kategorií  

Následující obrázky zobrazují multilineární vztahy mezi proměnnými jednotlivých 

kategorií pomocí nástroje PLSR (Partial least squares regression). Vypovídají o 

regresních koeficientech dotazníku EARS.  

V rámci regresní analýzy došlo k nalezení struktury vztahů mezi kategoriemi: 

sociodemografie, terapie, adherence a překážky. 

1) Vztah: ADHERENCE – PŘEKÁŽKY 

Na obrázku č. 10 je celkem 302 bodů, 151 červených a stejný počet modrých 

v souřadnicích. Hodnotily se vzájemné korelace. Modré úsečky znázorňují PŘEKÁŽKY, 

červené úsečky poukazují na ADHERENCI. Bylo zjišťováno, zdali tyto dvě kategorie 

mezi sebou souvisejí.  

 

Obrázek 10: Souhrnný Biplot PLS: ADHERENCE – PŘEKÁŽKY  

Byly nalezeny následující korelace: 

- EARS 2 (zapomínám cvičit) a EARS 7 (nemám čas na cvičení), EARS 3 (cvičím 

méně než tak, jak mi doporučil fyzioterapeut) a EARS 9 (necvičím, když jsem 

unavený), 

- EARS 4 (cvičení se stalo mojí denní rutinou) a EARS 10 (cítím se dobře, když 

cvičím); EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky) a EARS 12 (cvičím, 

abych zlepšil své zdraví); EARS 1 (cvičím tak často, jak mi bylo doporučeno) a 

EARS 11 (moje rodina a mí přátelé mě povzbuzují, abych cvičil) 
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V obrázku č. 11 byla využita metoda parciálních nejmenších čtverců, která byla uplatněna 

v rámci regresní analýzy. Na ose svislé jsou znázorněny skóry jednotlivých položek 

určujících adherenci a na ose vodorovné jsou skóry položek určujících překážky. Intenzita 

barvy odpovídá absolutní velikosti koeficientu, tj. čím více tmavě zeleně zabarvené 

políčko, tím větší pozitivní korelace a čím více tmavě červeně zabarvené políčko, tím 

větší negativní korelace.  

Byly zjištěny pozitivní korelace mezi položkami: 

- EARS 3 (cvičím méně než tak, jak mi doporučil fyzioterapeut) a položkou EARS 

9 (necvičím, když jsem unavený); EARS 2 (zapomínám cvičit) a EARS 8 (ostatní 

povinnosti mi brání v tom, abych cvičil); EARS 7 (nemám čas na cvičení) a EARS 

2 (zapomínám cvičit); EARS 4 (cvičení se stalo mojí denní rutinou) a EARS 10 

(cítím se dobře, když cvičím); EARS 1 (cvičím tak často, jak mi bylo doporučeno) 

a EARS 11 (moje rodina a mí přátelé mě povzbuzují v tom, abych cvičil). 

Negativní korelace byly prokázány mezi položkami: 

- EARS 1 (cvičím tak často, jak mi bylo doporučeno) a položkou EARS 15 

(přestávám cvičit, když se bolest zvyšuje), EARS 2 (zapomínám cvičit) a EARS 

14 (upravím si cvičení tak, aby mi vyhovovalo), EARS 6 (provádím většinu či 

všechny zadané cviky) a EARS 8 (ostatní povinnosti mi brání v tom, abych 

cvičil), EARS 4 (cvičení se stalo mojí denní rutinou) a EARS 14 (upravím si 

cvičení tak, aby mi vyhovovalo), EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané 

cviky) a EARS 11 (moje rodina a mí přátelé mě povzbuzují v tom, abych cvičil), 

EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky) a EARS 7 (nemám čas na 

cvičení), EARS 3 (cvičím méně než tak, jak mi doporučil fyzioterapeut) a EARS 

12 (cvičím, abych zlepšil své zdraví). 

Z obrázku vyplývá, že překážky hrají důležitou roli při stanovení míry adherence.  

 

Obrázek 11: Regresní koeficienty PLS: ADHERENCE – PŘEKÁŽKY 
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2) Vztah: SOCIODEMOGRAFIE – ADHERENCE 

Na obrázku č. 12 modré úsečky znázorňují ADHERENCI, červené úsečky poukazují na 

SOCIODEMOGRAFII.  

Byly nalezeny následující korelace: 

- věk a položkami: EARS 2 (zapomínám cvičit), EARS 5 (neprojevuji snahu cvičit) 

a EARS 7 (nemám čas na cvičení), proměnnou: hrazení 2 (pojišťovnou), 

- student a položkami: EARS 1 (cvičím tak často, jak mi bylo doporučeno), EARS 

4 (cvičení se stalo mojí denní rutinou) a EARS 6 (provádím většinu či všechny 

zadané cviky), 

- zaměstnání 2 (zaměstnanec) a proměnnou: hrazení 1 (cash) a hrazení 2 

(pojišťovnou),  

- pohlaví 1 (žena) a zaměstnáním 3 (ve starobním důchodu) a zaměstnáním 4 (v 

pracovní neschopnosti), 

- vzdělání a proměnnou: hrazení 1 (cash),  

- hrazení 2 (pojišťovnou) a položkami EARS 4 (cvičení se stalo mojí denní rutinou) 

a EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky). 

 

Obrázek 12: Souhrnný Biplot PLS: SOCIODEMOGRAFIE – ADHERENCE  
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V obrázku č. 13 na ose svislé jsou znázorněny skóry jednotlivých položek určujících 

SOCIODEMOGRAFII a na ose vodorovné jsou skóry položek určujících ADHERENCI.  

Byly zjištěny pozitivní korelace mezi položkami: 

- zaměstnanec a položkami EARS 1 (cvičím tak často, jak mi bylo doporučeno) a 

EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky); proměnnou: osoba ve 

starobním důchodu a položkami: EARS 1 (cvičím tak často, jak mi bylo 

doporučeno), EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky); proměnnou: 

pohlaví 1 (žena) a položkou EARS 2 (zapomínám cvičit); proměnnou zaměstnání 

1 (student) a položkou 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky). 

Negativní korelace byly prokázány mezi položkami: 

- vzdělání a položkami EARS 1 (cvičím tak často, jak mi bylo doporučeno) a EARS 

4 (cvičení se stalo moji denní rutinou), EARS 3 (cvičím méně než tak, jak mi 

doporučil fyzioterapeut) a EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky); 

proměnnou: hrazení fyzioterapie pojišťovnou a položkou EARS 5 (neprojevuji 

snahu cvičit) a EARS 7 (nemám čas na cvičení); proměnnou: pohlaví 1 (žena) a 

EARS 1 (cvičím tak často, jak mi doporučil fyzioterapeut); hrazení fyzioterapie 

cash a položkou EARS 6 (provádím většinu či všechny zadané cviky) a EARS 7 

(nemám čas na cvičení); proměnnou zaměstnání 4 (v pracovní neschopnosti) a 

položkou EARS 1 (cvičím tak často, jak mi doporučil fyzioterapeut). 

Z obrázku vyplývá, že sociodemografické údaje mají vliv na míru adherence. 

 

Obrázek 13: Regresní koeficienty PLS: SOCIODEMOGRAFIE – ADHERENCE 
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3) Vztah: SOCIODEMOGRAFIE – PŘEKÁŽKY 

Na obrázku č. 14 modré úsečky znázorňují PŘEKÁŽKY, červené úsečky poukazují na 

SOCIODEMOGRAFII.  

Byly nalezeny následující korelace: 

- zaměstnanec a položkami: EARS 15 (přestávám cvičit, když se bolest zvyšuje) a 

EARS 16 (nejsem si jistý, jak mám cvičit),  

- hrazení fyzioterapie cash a položkami: EARS 10 (cítím se dobře, když cvičím), 

EARS 12 (cvičím, abych zlepšil své zdraví), 

- věk a položkami: EARS 8 (ostatní povinnosti mi brání v tom, abych cvičil) a 

EARS 11 (moje rodina a mí přátelé mě povzbuzují v tom, abych cvičil), 

- osoba v pracovní neschopnosti a položkou EARS 11 (moje rodina a mí přátelé mě 

povzbuzují, abych cvičil),  

- mezi vzděláním a položkou EARS 15 (přestávám cvičit, když se bolest zvyšuje),  

- hrazení fyzioterapie pojišťovnou a položkou EARS 14 (upravím si cvičení tak, 

aby mi vyhovovalo)  

- zaměstnání 4 (v pracovní neschopnosti) a položkou EARS 9 (necvičím, když jsem 

unavený) a EARS 14 (upravím si cvičení tak, aby mi vyhovovalo). 

 

Obrázek 14: Souhrnný Biplot PLS: SOCIODEMOGRAFIE – PŘEKÁŽKY 
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V obrázku č. 15 na ose svislé jsou znázorněny skóry jednotlivých položek určujících 

SOCIODEMOGRAFII a na ose vodorovné jsou skóry položek určujících PŘEKÁŽKY.  

Byly zjištěny pozitivní korelace mezi položkami: 

- osoba ve starobním důchodu a položkami EARS 11 (moje rodina a mí přátelé mě 

povzbuzují, abych cvičil) a EARS 12 (cvičím, abych zlepšil své zdraví); 

proměnnou: osoba v pracovní neschopnosti a položkou EARS 14 (upravím si 

cvičení tak, aby mi vyhovovalo); proměnnou: zaměstnanec a položkou EARS 11 

(moje rodina a mí přátelé mě povzbuzují v tom, abych cvičil); proměnnou hrazení 

fyzioterapie pojišťovnou a položkou EARS 14 (upravím si cvičení tak, aby mi 

vyhovovalo). 

Negativní korelace byly prokázány mezi položkami: 

- mezi proměnnou: hrazení fyzioterapie pojišťovnou a položkou EARS 8 (ostatní 

povinnosti mi brání v tom, abych cvičil); mezi proměnnou: žena a položkou 

EARS 11 (moje rodina a mí přátelé mě povzbuzují v tom, abych cvičil); mezi 

proměnnou: hrazení fyzioterapie hotově a položkou EARS 8 (ostatní povinnosti 

mi brání v tom, abych cvičil) a EARS 9 (necvičím, když jsem unavený); mezi 

vzděláním a položkou EARS 9 (necvičím, když jsem unavený), EARS 11 (moje 

rodina a mí přátelé mě povzbuzují v tom, abych cvičil), EARS 13 (cvičím, protože 

mě to baví); mezi proměnnou: zaměstnanec 3 (ve starobním důchodu) a položkou 

EARS 13 (cvičím, protože mě to baví) a mezi proměnnou: student a položkou 

EARS 8 (ostatní povinnosti mi brání v tom, abych cvičil). 

Z obrázku vyplývá, že sociodemografické údaje mají vliv na překážky, které mohou 

způsobit vyšší či nižší míru adherence ke cvičení. 

 

Obrázek 15: Regresní koeficienty PLS: SOCIODEMOGRAFIE – PŘEKÁŽKY 
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4) Vztah: SOCIODEMOGRAFIE – TERAPIE  

Na obrázku č. 16 modré úsečky znázorňují TERAPII, červené úsečky poukazují na 

SOCIODEMOGRAFII.  

Byly nalezeny následující korelace: 

- věk a proměnnou: zlepšení zdravotního stavu a proměnnou: ukončení cvičení 

z důvodu lenosti,  

- vzdělání a přestal/a cvičit po ukončení fyzioterapie,  

- žena a ukončení cvičení z důvodu zaneprázdněnosti,  

- muž a ukončení cvičení z důvodu lenosti a zahájením cvičení při nástupu obtíží 

- hrazení fyzioterapie pojišťovnou a provádění cvičení při nástupu obtíží,  

- hrazení fyzioterapie hotově a ukončení cvičení z důvodu lenosti,  

- zaměstnanec a ukončení cvičení z důvodu zaneprázdněnosti či zlepšení 

zdravotního stavu a vyšší frekvencí provádění cviků 

- zaměstnání 3 (ve starobním důchodu), frekvencí a délkou cvičení, 

- vzdělání a důvodem ukončení cvičení kvůli zaneprázdněnosti,  

- proměnnou: nepřestal cvičit, věkem a formou hrazení cash i pojišťovnou 

 

Obrázek 16: Souhrnný Biplot PLS: SOCIODEMOGRAFIE – TERAPIE 
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V obrázku č. 17 na ose svislé jsou znázorněny skóry jednotlivých položek určujících 

SOCIODEMOGRAFII a na ose vodorovné jsou skóry položek určujících TERAPII.  

Byly zjištěny pozitivní korelace mezi položkami: 

- osoba ve starobním důchodu a přestal/a cvičit, když došlo ke zlepšení zdravotního 

stavu; mezi proměnnou: žena a provádění cvičení při nástupu obtíží; mezi 

proměnnou věk a ukončením cvičení; mezi proměnnou: vzdělání a důvodem 

ukončení cvičení kvůli zaneprázdněnosti; proměnnou zaměstnanec 4 (v pracovní 

neschopnosti) a nízkou frekvencí cvičení. 

Negativní korelace byly prokázány mezi položkami: 

- osoba ve starobním důchodu a: přestal/a cvičit po ukončení fyzioterapie a přestal/a 

cvičit z důvodu zaneprázdněnosti; mezi proměnnou věk, délkou cvičení a 

zlepšením zdravotního stavu; mezi proměnnou vzdělání a délkou cvičení; mezi 

proměnnou: student a délkou cvičení a skutečnou frekvencí provádění cviků; mezi 

proměnnou: ve starobním důchodu a skutečnou frekvencí provádění cviků; 

proměnnou hrazení fyzioterapie cash a ukončením cvičení; mezi proměnnou 

zaměstnanec a skutečnou frekvencí provádění cviků; mezi proměnnou: hrazení 

pojišťovnou a důvodem ukončení cvičení v rámci lenosti. 

Z obrázku vyplývá, že sociodemografické údaje mají vliv na údaje týkající se průběhu 

fyzioterapie. 

 

Obrázek 17: Regresní koeficienty PLS: SOCIODEMOGRAFIE – TERAPIE  

Vysvětlivky: frekvence_skut = jak často cvičení provádíte; přestal_1 = přestal; důvod skončení_1 = 

zlepšení zdravotního stavu; důvod skončení_2 = cvičení při nástupu obtíží; důvod skončení_3 = 

zaneprázdněnost; důvod skončení_4 = lenost   
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5.4.4 Analýza hlavních komponent 

Obrázek č. 18 je zobrazen pomocí BiPlot schéma a znázorňuje globální pohled na 

strukturu respondentů a vizualizuje korelace a souvislosti mezi jednotlivými zvolenými 

proměnnými. Grafickým výstupem je projekce skórů a zátěží do prvních dvou hlavních 

komponent. Interpretace nejvýznamnějších komponent odpovídá schématu: první 

komponenta: adherence a překážky, druhá komponenta: socioekonomika. Body 

znázorňují průměty respondentů. Zelené úsečky vyjadřují projekci jednotlivých 

proměnných. Úsečky, které se nacházejí blízko sebe, tj. dvě proměnné, mají podobnou 

vypovídací schopnost. Podle umístění bodů se dá usuzovat na převládající zastoupení 

jednotlivých proměnných u respondentů. Pokud jsou na sebe úsečky kolmé, málo spolu 

korelují a když se nachází proti sobě, mají opačnou vypovídací schopnost. Velikost dané 

proměnné je dána kolmým průmětem bodu od úsečky.  

 

 

Obrázek 18: Analýza hlavních komponent, Biplot  
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V obrázku č.18 jsou významné korelace mezi jednotlivými položkami škály EARS kromě 

položek: 

-  EARS 7 (nemám čas na cvičení), EARS 8 (ostatní povinnosti mi brání v tom, 

abych cvičil), EARS 14 (upravím si cvičení tak, aby mi vyhovovalo) a EARS 15 

(přestávám cvičit, když se bolest zvyšuje). Tyto položky vypovídají spíše o nižší 

adherenci ke cvičení. 

Z obrázku č. 3 jsou patrné následující korelace mezi proměnnými: 

- zaměstnání 3 (osoby ve starobním důchodu) a pohlaví 1 (ženy),  

- zaměstnání 2 (zaměstnanec) a důvod skončení 2 (redukce obtíží),  

- zaměstnání 4 (v pracovní neschopnosti) a nižší frekvence provádění cvičení,  

- hrazení 2 (pojišťovnou), důvod ukončení cvičení 2 (redukce obtíží) a délka 

provádění cvičení  

- nízká frekvence provádění cvičení a důvod ukončení cvičení 4 (lenost),  

Malé až nulové korelace se projevily mezi proměnnými:  

- zaměstnání 1 (student), přestal/a cvičit, hrazení cash, 

- zaměstnání 2 (zaměstnanec) a důvod ukončení cvičení 4 (lenost),  

- zaměstnání 3 (ve starobním důchodu) a přestal (ukončení cvičení),  

- zaměstnání 4 (v pracovní neschopnosti) a důvod ukončení cvičení 3 

(zaneprázdněnost), 

- důvod ukončení cvičení 1 (zlepšení zdravotního stavu) a zaměstnání 4 (v pracovní 

neschopnosti),  

- důvod ukončení cvičení 4 (lenost) a vzdělání,  

- hrazení 2 (pojišťovnou) a důvod ukončení cvičení 4 (lenost).  
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6 Diskuze 

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) adherence odpovídá míře, v jaké se 

jednotlivec ztotožňuje s množstvím a kvalitou cvičení, které je předepsáno zdravotníkem. 

Adherence ke cvičení záleží na několika faktorech, které v průběhu fyzioterapie není 

vhodné podceňovat. Mezi tyto faktory se řadí zejména motivace jedince, typ onemocnění, 

léčebné intervence a v neposlední řadě vztah mezi fyzioterapeutem a pacientem. Dle 

Zemana (2009) pacient není zpravidla schopen posoudit přiměřenost zdravotnických 

výkonů a jejich přínosy a musí tedy spoléhat na úsudek terapeuta o tom, který léčebný 

přístup je pro něj nejvhodnější. Myslím si, že je také důležité věnovat pozornost 

společnému stanovení cílů, kterých má být v rámci fyzioterapie dosaženo a srozumitelné 

edukaci pacienta, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním, které by mohly snižovat 

motivaci a adherenci pacienta k fyzioterapii. K předcházení těchto případných 

komplikací vznikla tato studie, která si klade za cíl využít adekvátní nástroj v českém 

jazyce, který by hodnotil adherenci pacientů k fyzioterapii a případně posoudil důvody, 

které jsou spojené s prováděním či neprováděním zadaných cviků. 

Pro výzkum byl zvolen samovýběr (anketa) v rámci internetového rozhraní. Důvodem 

bylo zahrnutí co nejširšího spektra populace vyjma osob, kteří se nikdy neúčastnili 

fyzioterapie a mladších 18 let. V rámci vyhodnocení výsledků byly vytvořeny dvě odlišné 

skupiny, které se lišily v míře adherence, tj. ekonomicky aktivní a neaktivní populace. Do 

ekonomicky aktivní populace se řadili zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné 

a v rámci druhé skupiny ekonomicky neaktivní populace byli zařazené osoby ve 

starobním důchodu, v pracovní neschopnosti a studenti.  

V ČR doposud nebyl vynalezen specifický nástroj, který by určoval adherenci 

k fyzioterapii vyjma tréninkových deníků. Nevýhodou využití deníku bývá ale jejich 

nedostatečné vyplňování a předčasné ukončení zapisování denních aktivit, které často 

může vést k pochybné platnosti (Stone et al., 2003). V rámci rešerše jsem objevila několik 

zahraničních nástrojů, které se zabývají adherencí. Mezi tyto nástroje se řadí především: 

The Sport Injury Rehabilitation Adherence Scale, The Adherence to Exercise Scale for 

Older People a poměrně nový The General Rehabilitation Adherence Rating Scale. Pro 

tuto studii jsem se rozhodla vybrat zahraniční škálu The Exercise Adherence Rating 

Scale, která jednak určuje míru adherence a také se zabývá důvody provádění či 

neprovádění cvičení. Výhodou škály je její rychlá administrace a také její prokázaná 

signifikantní validita a reliabilita (Newman-Beinart et al., 2017). 
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Studie nepotvrdila hypotézu, že pacienti docházející na fyzioterapii hrazenou hotově 

vykazují statisticky významnou vyšší míru adherence oproti pacientům, kteří absolvovali 

fyzioterapii hrazenou pojišťovnou.  

U všech forem hrazení byla statisticky prokázána signifikantně vyšší míra adherence ke 

cvičení, v průměru u 69 % pacientů. Celkem 50 % respondentů se účastnilo fyzioterapie 

hrazené pojišťovnou. Vyšší adherence byla signifikantní zejména u žen (71 %), které 

svým genderovým zastoupením dominovaly ve výzkumném vzorku. Tyto výsledky se 

odlišovaly od studie Sluijs et al. (1993), kde nebyly zjištěny genderové rozdíly v míře 

adherence (muži 60 %, ženy 62 %) a pacienti docházeli na fyzioterapii hrazenou hotově. 

U jedinců, kteří se účastnili fyzioterapie hrazené pojišťovnou či absolvovali obě formy, 

byla vyšší adherence spojována s častější frekvencí cvičení, tj. každý den či 2 - 3krát 

týdně. Pouze čtyři muži a sedm žen, kteří docházeli na fyzioterapii hrazenou pojišťovnou 

uvedli, že se nevěnovali žádnému cvičení. Vyšší adherence byla tedy spojována 

s aktivnějším přístupem ke cvičení a tyto výsledky byly prokázány i ve studii Fritz et al. 

(2007), kde vyšší adherenci vykazovali pacienti, kteří prováděli pravidelné cvičení nežli 

osoby, účastnící se terapie pouze pasivně.  

Rozdíly v míře adherence se lišily v závislosti na stupni vzdělání respondentů. Výzkumný 

soubor zahrnoval celkem 48 % vysokoškolsky vzdělaných jedinců a 44 % osob se 

středním vzděláním. Byla statisticky prokázána negativní korelace mezi vzděláním a 

adherencí ke cvičení u mužů, docházejících na fyzioterapii hrazenou pojišťovnou. 

Respondenti s vyšším stupněm vzdělání si upravovali cvičení podle sebe anebo necvičili 

vůbec z důvodu zaneprázdněnosti. Odlišný výsledek byl prokázán ve studii Naqvi et al. 

(2020), kde byla zjištěna pozitivní korelace mezi úrovní vzdělání a mírou adherence. 

Vzdělaní pacienti vykazovali vyšší zdravotní gramotnost a lépe porozuměli instrukcím 

v rámci fyzioterapie. V mé studii jedinci se středním vzděláním, kteří absolvovali obě 

formy hrazení fyzioterapie, vykazovali statisticky vyšší adherenci ke cvičení.  

Byla prokázána statisticky významná vyšší míra adherence u ekonomicky aktivní 

populace ve srovnání s ekonomicky neaktivní populací. Zaměstnanci zaujímali největší 

zastoupení (67 %), ve věku od 36-64 let a vykazovali statisticky vyšší adherenci ke 

cvičení. Tyto výsledky byly prokázány i ve studii Fritz (2007) kde věk pacientů negativně 

koreloval s mírou adherence. Celkem u 48 % pacientů ve středních letech došlo alespoň 

k 50 % zlepšení zdraví.  
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Respondenti ve starobním důchodu (14 %) vykazovali různou míru adherence v závislosti 

na formě hrazení fyzioterapie. Signifikantně vyšší adherenci vykazovaly ženy, které 

absolvovaly fyzioterapii hrazenou pojišťovnou. Na rozdíl od mužů, kteří v rámci 

fyzioterapie hrazené pojišťovnou vykazovali nižší míru adherence. Na skupinu osob ve 

starobním důchodu se zaměřovala také studie Forkan et al. (2006), která uváděla, že 

cvičení se neúčastnilo celkem 37 % seniorů a pouze 9 % cvičilo pravidelně. Zhoršení 

zdravotního stavu se řadilo mezi hlavní důvody spojené s nízkou adherencí ke cvičení. 

Mezi další důvody spojené s nižší adherencí patřilo provádění jiných pohybových aktivit, 

nedostatek motivace, diskomfort při cvičení, náročnost cviků, nedostatek vybavení, 

nedostatek instrukcí, deprese, slabost či obavy z pádu, bolest. 

Ve spojitosti s vlivem bolesti na adherenci u seniorů ve studii Jacka et al. (2010) bolest 

na počátku fyzioterapie způsobila naopak vyšší účast na cvičení. V mé studii ale naopak 

jedinci, kteří pociťovali zvýšení bolesti v průběhu cvičení, přestali provádět cvičení. 

Zejména ženy ve starobním důchodu ukončily cvičení při zhoršení obtíží. Studie Lim et 

al. (2005) poukazuje na psychické faktory, které mohou ovlivnit bolest a následně i míru 

adherence. Mezi ně se řadí úzkost, deprese a bezmocnost. Tyto psychické problémy by 

měly být řešeny současně příslušnými zdravotními odborníky. Myslím si, že cvičení je 

účinným způsobem, jak čelit špatné náladě a negativním myšlenkám a současně snížit  

bolest a zlepšit funkci.  

Ve skupině ekonomicky neaktivních se vyskytovali jedinci, kteří si nebyli jisti, jak mají 

cvičit. Zejména se jednalo o studenty (2 %), kteří se snažili provádět většinu či všechny 

zadané cviky a zároveň jim ostatní povinnosti nebránily v tom, aby cvičili. Dle Martin et 

al. (2005) je důležité, aby pacienti pochopili, co mají provádět, tudíž je potřeba zdravotní 

gramotnost, ačkoli toto tvrzení se neshoduje se studií Aitkena et al. (2015), podle níž 

pacienti zřídka potřebují více vzdělání, nýbrž potřebují více pozornosti ze strany 

fyzioterapeutů, kteří by se měli dívat na pacienta komplexně. Dle studie Fekete et al. 

(2006) sociální podpora od fyzioterapeuta a příbuzných pacienta pozitivně korelovala 

s mírou adherence ke cvičení. V mé studii u osob ekonomicky neaktivních byla 

zaznamenána větší podpora od rodinných příslušníků k provádění cvičení, oproti skupině 

zaměstnanců.  Dle Meichenbaum a Turk (1987) se adherence pacientů může měnit 

v závislosti na čase a neexistuje záruka, že by zůstala stabilní po celou dobu fyzioterapie.  

Mezi muži byla statisticky potvrzena vyšší míra nedodržení následné autoterapie. Po 

ukončení fyzioterapie přestali cvičit zejména muži, kteří absolvovali fyzioterapii 
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hrazenou pojišťovnou či obě formy. Stejné výsledky byly prokázané také ve studii Schoo 

et al. (2005), kde se cvičení přestali věnovat více muži (24 %) oproti ženám (20 %). Jako 

nejčastější důvody ukončení zmiňovali nedostatek zájmu o cvičení.  

Na druhou stranu v mé studii se provádění cvičení nepřestali věnovat muži, kteří se 

účastnili fyzioterapie hrazené hotově. Podobné výsledky byly prokázány ve studii Gunnes 

et al. (2019), kde muži po cévní mozkové příhodě disponovali vyšší adherencí ke cvičení 

po ukončení fyzioterapie. Jako důvody provádění cvičení udávali zlepšení kondice. 

Naopak u žen s rostoucím věkem klesala míra adherence. V mé studii se ženy začaly 

věnovat cvičení při nástupu obtíží a také udávaly, že postrádaly sociální podporu. Dle 

studie Fekete et al. (2006) ale sociální podpora od příbuzných či kamarádů může zvýšit 

adherenci ke cvičení, proto usuzuji, že u respondentek v mé studii mohla převládat spíše 

vnitřní motivace, která následně vedla k uspokojení z provádění daného cvičení. 

V dlouhodobém měřítku po ukončení fyzioterapie má adherence ke cvičení tendenci 

klesat, jak uvádí studie Dishmana (1991), kde polovina respondentů nedokončila 

provádění domácího cvičení v průběhu prvních šesti měsíců. Největší drop-out byl 

shledán již po ukončení fyzioterapie. V mé studii byla signifikantní nízká míra adherence 

po ukončení fyzioterapie zejména u osob v pracovní neschopnosti (2 %), které jako důvod 

uváděli lenost a jednalo se zejména o osoby, které absolvovali fyzioterapii hrazenou 

pojišťovnou. Na druhou stranu ve studii Pisters et al. (2010) byla zaznamenána vyšší míra 

adherence ke cvičení v prvních měsících po ukončení fyzioterapie, která pozitivně 

ovlivnila setrvání ve cvičebním programu. Pacienti pociťovali zlepšení fyzické zdatnosti 

a snížení bolesti. Postupem času byla prokázána pozitivní korelace mezi adherencí, 

lepším sebevědomím a zlepšením fyzické zdatnosti. V mé studii se nepřestali věnovat 

cvičení po ukončení fyzioterapie zejména zaměstnanci (67 %), kteří jako důvod 

provádění cvičení udávali zejména zmírnění obtíží či dobrý pocit ze cvičení. 

Dle studie Martin et al. (2005) až u 40 % pacientů dochází v rámci fyzioterapie 

k zapomenutí či nepochopení pokynů od terapeuta a dále k přehlížení dlouhodobých 

stanovených cílů pacientem. V mé studii si zejména studenti nebyli jistí, jak mají cvičení 

provádět. Dle studie Sluijse et al. (1993) fyzioterapeuti mohou být zodpovědní za nízkou 

úroveň adherence, pokud pacientům dávali příliš mnoho cviků bez jasných vysvětlení. 

Cílem studie bylo zjistit, jak pacienti dodržují fyzioterapeutický léčebný režim a posoudit 

příčiny.  
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Nižší míru adherence uvedlo celkem 27 žen a 20 mužů, zatímco vyšší míru adherence 

uvedlo celkem 74 žen a 30 mužů. Na vyšší adherenci měly vliv následující faktory: forma 

hrazení fyzioterapie, délka cvičení, pocity ze cvičení, bolest a úroveň sociální podpory. 

Mezi příčiny nízké adherence patřily: nedostatek času na cvičení, lenost, nedostatek 

edukace o cvičení, únava, zhoršení zdravotního stavu. Ve studii Essery et al. (2016) 

adherenci ovlivňovalo: subjektivní vnímání nemoci, postoj k průběhu terapie, postoj k 

ukončení terapie, motivace, chování v průběhu cvičení, zvládání stresu, sociální podpora. 

Také byla prokázána pozitivní korelace mezi adherencí a zlepšením zdravotního stavu, 

strachem, bolestí, výsledky terapie, dokončení terapie, zvýšení soběstačnosti, motivací, 

prováděním pohybových aktivit v minulosti a sociální podporou. Negativní korelace byla 

potvrzena mezi adherencí a délkou fyzioterapie, množstvím bariér (zaneprázdněnost, 

zapamatování si cviků) a stresem. Nebyly nalezeny důkazy o korelaci mezi adherencí a 

typem onemocnění.   

U každého pacienta je důležité myslet na správné načasování léčby, léčebné prostředí a 

na obsah léčebného programu. V mé studii byla nižší míra adherence ke cvičení 

spojována s nedostatkem času na cvičení, leností, bolestí, nedostatkem edukace ze strany 

fyzioterapeuta podobně jako ve studii Sluijs a Knibbe (1991), ve které mezi nejčastější 

vnímané překážky v domácím cvičení pacienti zmiňovali nedostatek času na cvičení, 

neschopnost přizpůsobení cvičení každodenní rutině a neschopnost zapamatování si 

cviků. Nízká míra adherence byla také spojována s negativním přístupem ke sportu 

obecně. Sluijs et al. (1993) prokázali, že poskytování příliš mnoho informací pacientům 

a jejich přetížení bude mít negativní dopad na adherenci, protože pacienti budou zmatení.  

Na zvýšení adherence měly dle studie Peek et al. (2016) vliv následující intervence: 

využití monitoru zobrazujícího prováděné pohybové aktivity, aby pacientovi poskytly 

vizuální zpětnou vazbu, využití telefonní komunikace s terapeutem a stanovení cílů 

s pravidelným docházením za sportovním psychologem. Menší adherenci prokázaly 

intervence, zaměřující se na spojení verbální instruktáže s psaným materiálem či využitím 

audio/videonahrávky a v dlouhodobém měřítku se adherence neprojevila u pěti intervencí 

zaměřených na motivaci: poradenství, techniky posilování, využití kontraktů, provádění 

záznamů o cvičení, motivace prostřednictvím upomínky. Studie Martin et al. (2005) 

uvádí, že zapojení pacientů do terapie a umožnění jim podílet se na průběhu a vzájemné 

výměně informací, zvyšuje adherenci. Pacient by měl mít důvěru v terapeuta, která je 

nezbytná pro jeho přesvědčení, že terapeut mu poskytne efektivní a spolehlivé rady. 
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Nízká míra adherence pacienta může být spojována se selháním rehabilitačních 

programů, což může mít za následek personální, sociální a ekonomické následky. Nízká 

účast pacienta na fyzioterapii naruší celý rehabilitační proces. U pacienta jsou poté patrné 

minimální fyzické změny, které mohou vést k jeho nespokojenosti (Grindley et al., 2008). 

Pokud se prokáže, že pacienti nedodržují předepsané cvičení, je důležité zjistit důvody 

tohoto postoje, aby bylo možné podniknout příslušné kroky k vyřešení problému. Pro 

zvýšení míry adherence by fyzioterapeut měl klást důraz na zjišťování obav pacientů 

spojených se cvičením a také by měl pacientům nastínit jejich roli v průběhu fyzioterapie 

a sdělit, jakou techniku zvolí (Jack et al., 2010).  

Mezi limity této práce patří zkoumání na menším vzorku respondentů, tudíž obdržené 

výsledky nelze považovat za reprezentativní. Do výzkumu bylo zahrnuto menší procento 

mužů v porovnání s ženami v poměru 1:2. Důvodem mohla být menší zaujatost mužů 

k této problematice. Nevýhodou metody samovýběru bylo možné zkreslení v důsledku 

toho, že respondenti, kteří se k výzkumu přihlásili, mohli vypovídat nepravdivě. Příště 

bych pro dosažení reprezentativnosti zvolila větší výzkumný soubor a vyvážené 

genderové zastoupení. 
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Zhodnocení jednotlivých hypotéz 

H1: Pacienti docházející na fyzioterapii hrazenou hotově budou vykazovat statisticky 

významnou vyšší míru adherence ve srovnání s pacienty absolvující fyzioterapii hrazenou 

pojišťovnou. 

Tato hypotéza nebyla potvrzena. U všech forem hrazení fyzioterapie byla prokázána 

signifikantně vyšší míra adherence (69 %). Vyšší míru adherence uváděli zejména 

jedinci, kteří absolvovali obě formy hrazení (34 %).  

H2: Bude prokázána statisticky významná míra adherence u ekonomicky aktivní 

populace oproti skupině seniorů a studentů. 

Tato hypotéza byla potvrzena. V ekonomicky aktivní populaci zaměstnanci zaujímali 

největší zastoupení (67 %) a vykazovali statisticky signifikantní adherenci (68 %) ve 

srovnání s ekonomicky neaktivní populací, kde se vyskytovali jedinci, kteří si nebyli jisti, 

jak mají cvičit či neprováděli cvičení z důvodu lenosti. 

H3: Mezi muži bude zjištěna statisticky významná vyšší míra nedodržení následné 

autoterapie. 

Tato hypotéza byla potvrzena. Po ukončení fyzioterapie přestali cvičit zejména muži (56 

%), kteří absolvovali fyzioterapii hrazenou pojišťovnou či obě formy. 

  



71 

 

7 Závěr 

Cílem teoretické části bylo vysvětlit základní pojmy spojené s adherencí, determinanty, 

metody zjišťování, faktory nízké adherence, možnosti zvýšení adherence a v neposlední 

řadě příklady zahraničních studií, které se touto problematikou již zabývaly. V  empirické 

části byla popsána adherence k fyzioterapii a důvody spojené s prováděním či 

neprováděním cvičení. 

Prostřednictvím této studie došlo k nahlédnutí na postoje respondentů k fyzioterapii a k 

samotnému provádění cvičení. Na základě výsledků byla prokázána negativní korelace 

mezi mírou adherence a věkem. S rostoucím věkem nutně nedocházelo k dobrému pocitu 

z provádění cvičení. Dále bylo zjištěno, že míra adherence signifikantně variuje v 

závislosti na pohlaví, vzdělání, zaměstnání a formě hrazení fyzioterapie. Byly prokázány 

výborné hodnoty vnitřní konzistence na úrovni položek v „Sekci B“ a uspokojivé až dobré 

hodnoty vnitřní konzistence na úrovni položek v „Sekci C“. Signifikantní korelace oblastí 

EARS potvrzují kriteriální validitu z hlediska měření adherence. 

Jelikož se pracovalo s malým vzorkem respondentů, závěry empirické části jsou spíše 

informativní. Jednalo se o studii, kdy byli respondenti podrobeni dotazníkovému šetření 

ke zjištění adherence k fyzioterapii. V této oblasti je prostor pro rozsáhlejší výzkum, kdy 

by bylo vhodné pracovat s větším výzkumným souborem a s rovnoměrným genderovým 

zastoupením s cílem dosáhnout reprezentativních výsledků.  

Touto prací bych chtěla podpořit využití škály EARS pro zjištění míry adherence ke 

cvičení u pacientů, kteří absolvovali fyzioterapii. Výsledky z této škály by mohly 

zefektivnit individuální přístup k pacientům a lépe zjišťovat jejich potřeby, na jejichž 

základě by mohlo dojít k určení nejvhodnější pohybové aktivity. Vhodně zvolená 

pohybová aktivita by mohla posloužit k vyřešení daného problému na pohybovém 

aparátu. V ČR je mnoho lidí, kteří se léčí s poruchami pohybového aparátu, ale zároveň 

jsou zde i lidé, kteří i přes své obtíže nenavštíví ordinaci lékaře. S věkem výrazně stoupá 

riziko vzniku muskuloskeletálních potíží. Je pravděpodobné, že lidí s těmito problémy 

bude čím dál tím více v důsledku stárnutí populace a sedavého životního stylu. Léčba 

onemocnění pohybového aparátu je spojena s nemalými výdaji na zdravotní péči a není 

vyloučena ani ztráta zaměstnání. Jakékoli hodnocení adherence musí zahrnovat analýzu 

důvodů tohoto chování, které souvisí s osobními charakteristikami pacientů, s daným 

typem onemocnění a závisí také na vztahu s fyzioterapeutem. Roli mohou hrát psychické 
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či behaviorální vlivy na straně pacienta. Důležitá je vhodná forma edukace správně 

vybraných postupů, kterými může sám klient změnit svůj stav a zefektivnit terapeutické 

snahy zdravotníka. 

Výsledky mé studie by mohly být inspirující pro další studie zaměřené na tuto 

problematiku, na kterou dle mého názoru v ČR není brán doposud významný zřetel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

8 Seznam grafů, tabulek, obrázků 

Graf 1: Věk respondentů ................................................................................................. 39 

Graf 2: Vzdělání.............................................................................................................. 39 

Graf 3: Zaměstnání.......................................................................................................... 40 

Graf 4: Formy hrazení fyzioterapie ................................................................................. 40 

Graf 5: Míra adherence ................................................................................................... 41 

Graf 6: Závislost míry adherence ke cvičení na formě hrazení fyzioterapie  .................. 41 

Graf 7: Míra adherence zaměstnanců se středním vzděláním ......................................... 42 

Graf 8: Míra adherence zaměstnanců s VŠ ..................................................................... 42 

Graf 9: Míra adherence OSVČ........................................................................................ 43 

Graf 10: Míra adherence osob ve starobním důchodu .................................................... 43 

Graf 11: Závislost věku na formě hrazení fyzioterapie ................................................... 44 

Graf 12: Závislost frekvence cvičení na formě hrazení fyzioterapie .............................. 44 

Graf 13: Postoj ke cvičení po skončení fyzioterapie  ...................................................... 45 

 

Tabulka 1: Absolutní počty pacientů v oboru fyzioterapie a ergoterapie v ČR .............. 12 

Tabulka 2: Vnitřní motivační činitelé spojeni s pohybovou aktivitou ............................ 15 

Tabulka 3: Vnější motivační činitele spojeni s pohybovou aktivitou ............................. 15 

Tabulka 4: Vztah mezi psychologickými faktory, adherencí a výsledky fyzioterapie ... 16 

Tabulka 5: Osobní a environmentální faktory související s adherencí ke cvičení.......... 33 

Tabulka 6: Analýza reliability – ADHERENCE ............................................................ 46 

Tabulka 7: Analýza reliability – PŘEKÁŽKY ............................................................... 46 

 

Obrázek 1: Schéma mentálního modelu a vliv na utváření rozhodnutí .......................... 28 

Obrázek 2: Mentální model: adherence k fyzioterapii.................................................... 29 

Obrázek 3: Interpretace nejvýznamnějších komponent: ADHERENCE........................ 47 

Obrázek 4: Interpretace nejvýznamnějších komponent: SOCIOEKONOMIKA ........... 48 

Obrázek 5: Interpretace nejvýznamnějších komponent: TERAPIE ............................... 49 

Obrázek 6: Shluková analýza respondentů I................................................................... 50 

Obrázek 7: Shluková analýza respondentů II ................................................................. 51 

Obrázek 8: Shluková analýza respondentů III ................................................................ 52 

Obrázek 9: Shluková analýza respondentů IV ................................................................ 53 



74 

 

Obrázek 10: Souhrnný Biplot PLS: ADHERENCE – PŘEKÁŽKY .............................. 54 

Obrázek 11: Regresní koeficienty PLS: ADHERENCE – PŘEKÁŽKY ....................... 55 

Obrázek 12: Souhrnný Biplot PLS: SOCIODEMOGRAFIE – ADHERENCE ............. 56 

Obrázek 13: Regresní koeficienty PLS: SOCIODEMOGRAFIE – ADHERENCE ...... 57 

Obrázek 14: Souhrnný Biplot PLS: SOCIODEMOGRAFIE – PŘEKÁŽKY ................ 58 

Obrázek 15: Regresní koeficienty PLS: SOCIODEMOGRAFIE – PŘEKÁŽKY ......... 59 

Obrázek 16: Souhrnný Biplot PLS: SOCIODEMOGRAFIE – TERAPIE..................... 60 

Obrázek 17: Regresní koeficienty PLS: SOCIODEMOGRAFIE – TERAPIE .............. 61 

Obrázek 18: Analýza hlavních komponent, Biplot  ......................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

9 Seznam použité literatury1 

1. AITKEN D., R. BUCHBINDER, G. JONES, T. WINYENBERG. Interventions 

to improve adherence to exercise for chronic musculoskeletal pain in adults. Aust 

Fam Physician [online]. 2015, 44 (1-2), s.39-42 [cit. 2020-02-11]. Dostupné z: 

https://www.racgp.org.au/afp/2015/januaryfebruary/interventions-to-improve-

adherence-to-exercise-for-chronic-musculoskeletal-pain-in-adults/ 

2. ARGENT R, A. DALY a B. CAULFIELD. Patient Ivolvement With Home-Based 

Exercise Programs: Can Connected Health Interventions Influence Adherence? 

JMIR MHealth Uhealth [online]. 2018, 6(3). [cit. 2019-09-19] Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5856927/ 

3. ARMSTRONG J.J., M. ZHU, J.P. HIRDES, P. STOLEE. K-Means Cluster 

Analysis of Rehabilitation Service Users in the Home Health Care System of 

Ontario: Examining the Heterogeneity of a Complex Geriatric Population. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2012, 93(12), s. 2198-

2205 [2020-08-05]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003999312004066   

4. BANDURA A. Self-efficacy: The exercise of control. Macmilian, 1997. ISBN 

0716728508. 

5. BASSETT S.F. The assessment of patient adherence to physiotherapy 

rehabilitation. NZ Journal of Physiotherapy [online]. 2003, 31(2), s. 60-66 [cit. 

2019-10-19]. Dostupné z 

https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Bassett/publication/284411604_Th

e_assessment_of_patient_adherence_to_physiotherapy_rehabilitation/links/56af

c4cb08ae9c1968b48840/The-assessment-of-patient-adherence-to-physiotherapy-

rehabilitation.pdf 

6. BASSETT S.F., H. PRAPAVESSIS. Home-Based Physical Therapy Intervention 

With Adherence-Enhancing Strategies Versus Clinic-Based Management for 

Patients With Ankle Sprains. Physical Therapy [online]. 2007, 87(9), s.1132-1143 

[cit. 2020-07-05]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/87/9/1132/2742391 

 
1 Citováno dle citační normy ISO 690  

https://www.racgp.org.au/afp/2015/januaryfebruary/interventions-to-improve-adherence-to-exercise-for-chronic-musculoskeletal-pain-in-adults/
https://www.racgp.org.au/afp/2015/januaryfebruary/interventions-to-improve-adherence-to-exercise-for-chronic-musculoskeletal-pain-in-adults/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5856927/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003999312004066
https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Bassett/publication/284411604_The_assessment_of_patient_adherence_to_physiotherapy_rehabilitation/links/56afc4cb08ae9c1968b48840/The-assessment-of-patient-adherence-to-physiotherapy-rehabilitation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Bassett/publication/284411604_The_assessment_of_patient_adherence_to_physiotherapy_rehabilitation/links/56afc4cb08ae9c1968b48840/The-assessment-of-patient-adherence-to-physiotherapy-rehabilitation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Bassett/publication/284411604_The_assessment_of_patient_adherence_to_physiotherapy_rehabilitation/links/56afc4cb08ae9c1968b48840/The-assessment-of-patient-adherence-to-physiotherapy-rehabilitation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Bassett/publication/284411604_The_assessment_of_patient_adherence_to_physiotherapy_rehabilitation/links/56afc4cb08ae9c1968b48840/The-assessment-of-patient-adherence-to-physiotherapy-rehabilitation.pdf
https://academic.oup.com/ptj/article/87/9/1132/2742391


76 

 

7. BASSET S.F., a K.J. PETRIE. The effect of treatment goals on patient compliance 

with physiotherapy exercise programmes. Physiotherapy [online]. 1999, 85(3) s. 

130-137 [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031940605656933 

8. BOLLEN J.C., S.G. DEAN, R.J. SIEGERT, T.E. HOWE, V.A. GOODWIN. A 

systematic review of measures of self-reported adherence to unsupervised home-

based rehabilitaion exercise programmes, and their psychometric properties. Br 

Med J Open [online]. 2014, 27 [cit. 2019-11-03]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24972606 

9. BREWER B.W., J.L. VAN RAALTE, A.E. CORNELIUS, A.J. PETIPAS, J.H. 

SKLAR, M.H. POHLMAN, R.J. KRUSHELL, T.D. DITMAR. Psychological 

factors, rehabilitation adherence, and rehabilitation outcome after anterior cruciate 

ligament reconstruction. Rehabilitation Psychology [online]. 2000, 45 (1), str. 20-

37 [cit. 2020-01-10]. Dostupné z: https://psycnet.apa.org/record/2000-13209-002 

10. CAMPBELL R., M. EVANS, M. TUCKER, B. QUILTY, P. DIEPPE, J.L. 

DONOVAN. Why don’t patients do their exercises? Understanding non-

compliance with physiotherapy in patients with osteoarthritis of the knee. J 

Epidemiol Community Health [online]. 2001, 55(2), s. 132-8 [cit. 2020-01-10]. 

Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1731838/ 

11. CASTENADA D.M., S. BIGATTI, T.A. CRONAN. Gender and exercise 

behaviour among women and men with ostearthritis. Women Health [online]. 

1998, 27(4), s.33-53 [cit. 2020-01-21]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9796083 

12. CRANDAL S., S. HOWLETT, J.J. KEYSOR. Exercise Adherence Interventions 

for Adults With Chronic Musculoskeletal Pain. Physical Therapy [online]. 2013, 

93(1), s.17-21 [cit. 2020-06-20]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/93/1/17/2735262 

13. CRONBACH L. Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika [online]. 1951, 16(3), s.297-334 [cit, 2020-08-25]. Dostupné z: 

http://psych.colorado.edu/~carey/Courses/PSYC5112/Readings/alpha_Cronbach

.pdf 

14. DECI E.L., R.M. RYAN. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human 

Behavior. New York, Plenum Press. 1985. ISBN 0306420228 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031940605656933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24972606
https://psycnet.apa.org/record/2000-13209-002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1731838/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9796083
https://academic.oup.com/ptj/article/93/1/17/2735262


77 

 

15. DISHMAN R.K. Increasing and maintaing exercise and physical activity. 

Behavior Therapy [online]. 1991, 22(3), s.345-378 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789405803715  

16. DONKIN L., H. CHRISTENSEN, S.L. NAISMITH, B. NEAL, I.B. HICKIE, N. 

GLOZIER. A Systematic Review of the Impact of Adherence on the Effectiveness 

of e-Therapies. Journal of Medical Internet Research [online]. 2011, 13(3), s.52 

[cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://www.jmir.org/2011/3/e52/ 

17. DVOŘÁK R. Základy kinezioterapie. 2. přeprac. vyd. Olomouc: UP FTK, 2003. 

ISBN 80-244-0609-8 

18. ESSERY R., A.W.A. GERAGHTY, S. KIRBY, L. YARDLEY. Predictors of 

adherence to home-based physical therapies: a systematic review. Disability and 

Rehabilitation [online]. 2017, 39(6), s. 519-534 [cit. 2020-02-01]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27097761 

19. FEKETE E.M., M.A. STEPHENS, J.A. DRULEY, K.A. GREENE. Effects of 

spousal control and support on older adult’s recovery from knee surgery. Journal 

of Family Psychology [online]. 2006, 20(2), s.302-310 [cit. 2020-01-21]. 

Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16756406 

20. FORKAN R., B. PUMPER, N. SMYTH, H. WIRKKALA, M.A. CIOL, A. 

SHUMWAY-COOK. Exercise Adherence Following Physical Therapy 

Intervention in Older Adults With Impaired Balance. Physical Therapy [online]. 

2006, 86(3), s.401-410 [cit. 2020-05-09]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/86/3/401/2805219 

21. FRITZ J.M., J.A. CLELAND, G.P. BRENNAN. Does Adherence to the Guideline 

Recommendation for Active Treatments Improve the Quality of Care for Patients 

with Acure Low Back Pain Delivered by Physicial Therapists? Medical care 

[online]. 2007, 45(10), s.973-980 [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/40221538?seq=1 

22. GABRIEL K.R. The biplot graphic display of matrices with application to 

principal component analysis. Biometrika [online]. 1971, 58(3), s.453 [cit. 2020-

08-14]. Dostupné z: https://www.semanticscholar.org/paper/The-biplot-graph ic-

display-of-matrices-with-to-

Gabriel/4db27ce5b7737990672a71a5ddd0f24773426408 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005789405803715
https://www.jmir.org/2011/3/e52/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27097761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16756406
https://academic.oup.com/ptj/article/86/3/401/2805219
https://www.jstor.org/stable/40221538?seq=1


78 

 

23. GENTNER D., L. SMITH. Analogical reasoning. Ramachandran V Encyklopedia 

of human behavior [online]. 2012, s.130-136 [cit. 2020-08-10]. Dostupné z: 

https://groups.psych.northwestern.edu/gentner/papers/gentnerSmith_2012.pdf  

24. GOHNER W., W. SCHLICHT. Preventing chronic back pain: evaluation of a 

theory-based cognitive-behavioural training programme for patients with 

subacute back pain. Patient Education and Counseling [online]. 2006, 64(1-3), s. 

87-95 [cit. 2020-01-14]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16540279 

25. GOTO M., H. TAKEFANI, N. HAGA, M. KUBOTA, M. ISHIYAMA, S. ITO, 

O.NITTA. Self-monitoring has potential for home exercise programmes in 

patients with haemophilia. Haemophilia [online]. 2014, 20(2) [cit. 2020-02-10]. 

Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24418413 

26. GUNNES M., B. LANGHAMMER, I.L. AAMOT, S. LYDERSEN, H. IHLE-

HANSEN, B. INDREDAVIK, K.H. RENEFLOT, W. SCHROETER, T. ASKIM. 

Adherence to a Long-Term Physical Acitivity and Exercise Program After Stroke 

Applied in a Randomized Controlled Trial. Physical Therapy [online]. 2019, 

99(1), s.74-85 [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/99/1/74/5134178 

27. GRINDLEY E.J., S.J. ZIZZI, A.M. NASYPANY. Use of Protection Motivation 

Theory, Affect, and Barriers to Undertand and Predict Adherence to Outpatient 

Rehabilitation. Physical Therapy [online]. 2008, 88(12), s.1529-1540 [cit. 2020-

07-20]. Dostupné z: https://academic.oup.com/ptj/article/88/12/1529/2742211 

28. HALL A.M., P.H. FERREIRA, CH.G. MAHER, J. LATIMER, M.L. FERREIRA. 

The Influence of the Therapist-Patient Relationship on Treatment Outcome in 

Physical Rehabilitation: A Systematic Review. Physical Therapy [online]. 2010, 

90(8), s.1099-1110 [cit.2020-07-10]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/90/8/1099/2737932 

29. HARTING J., G.M.J. RUTTEN, S.T.J. RUTTEN, S.P. KREMERS. A Qualitative 

Application of the Diffusion of Innovations Theory to Examine Determinants of 

Guideline Adherence Among Physical Therapists. Physical Therapy [online]. 

2009, 89(3), s.221-232 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/89/3/221/2737700 

30. HINMAN R.S., C.M. DELANY, P.K. CAMPBELL, J. GALE, K.L. BENNELL. 

Physical Therapists, Telephone Coaches, and Patients With Knee Osteoarthritis: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16540279
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24418413
https://academic.oup.com/ptj/article/99/1/74/5134178
https://academic.oup.com/ptj/article/88/12/1529/2742211
https://academic.oup.com/ptj/article/90/8/1099/2737932
https://academic.oup.com/ptj/article/89/3/221/2737700


79 

 

Qualitative Study About Working Together to Promote Exercise Adherence. 

Physical Therapy [online]. 2016, 96(4), s.479-493 [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/96/4/479/2686489 

31. HORNE R., J. WEINMAN, N. BARBER, R. ELLIOTT, M. MORGAN. 

Concordance, adherence and compliance in medicine taking. National Institute 

for Health Research [online]. 2005 [cit. 2020-08-22].  Dostupné z 

http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_08-1412-076_V01.pdf 

32. IŠTOŇOVÁ M., K. KOCIOVÁ a kol.: Všeobecná fyzioterapia. 1.vyd. Prešov: 

Fakulta zdravotnictva Prešovskej univerzity v Prešově. 2008, s.180. ISBN 978-

80-8068-839-4 

33. JACK K., S.M. McLEAN, J.K. MOFFETT, E. GARDINER. Barriers to treatment 

adherence in physiotherapy outpatient clinics: A systematic review. Man Ther 

[online]. 2010, 15 (3-2), s.220-228 [2020-01-10]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923776/ 

34. KOLÁŘ P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-

7262-657-1 

35. KOLT G.S., J. McEVOY. Adherence to rehabilitation in patients with low back 

pain. Man Ther [online]. 2003, 8(2), s.110-116 [cit. 2020-01-21]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12890439 

36. LEWIT K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: ČLS JEP, 2003. 

ISBN 80-86645-04-5 

37. LIM H.J., Y.I. MOON, M.S. LEE. Effects of home-based daily exercise therapy 

on joint mobility, daily acitivity, pain and depression in patients with ankylosing 

spondylitis. Rheumatology International [online]. 2005, 25(3), s.225-229 [cit. 

2020-08-17]. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s00296 -004-

0536-z 

38. LIRA M.R., A.S. OLIVEIRA, R.A. FRANCA, A.C. PEREIRA, E.L. GODFREY, 

T.C. CHAVES. The Brazilian Porutguese version of the Exercise Adherence 

Rating Scale (EARS-Br) showed acceptable reliability, validity and 

responsiveness in chronic low back pain. Musculoskeletal Disorders [online]. 

2020, 21(1), s.1-12 [cit. 2020-08-29]. Dostupné z: 

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-

020-03308-z   

https://academic.oup.com/ptj/article/96/4/479/2686489
http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_08-1412-076_V01.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923776/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12890439
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-020-03308-z
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-020-03308-z


80 

 

39. MARTIN, K.A., A.R. SINDEN. Who willl stay and who will go? A review of 

older adults’ adherence to randomized controlled trials of exercise. Journal of 

Aging and Physical Activity [online]. 2001, 9(2), s. 91-114 [cit. 2020-01-20]. 

Dostupné z: https://journals.humankinetics.com/view/journals/japa/9/2/artic le -

p91.xml 

40. MARTIN L.R., S.L. WILLIAMS, K.B. HASKARD, M.R. DIMATTEO. The 

challenge of patient adherence. Therapeutics and Clinical Risk Managment 

[online]. 2005, 1(3), s.189-199 [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMc1661624/ 

41. McLEAN S.M., M. BURTON, L. BRADLEY, C. LITTLEWOOD. Interventrions 

for enhancing adherence with physiotherapy: a systematic review. Man Ther 

[online]. 2010, 15 [2019-11-11]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20630793 

42. MEICHENBAUM, D. a D.C. TURK. Facilitating treatment adherence: A 

practiotioner’s guidebook. New York: Plenum Press, 1987. ISBN 978-1-4684-

5361-4 

43. MILROY P., G. O’Neil. Factors affecting compliance to chiropractic prescribed  

home exercise: a review of the literature. Journal of Canadian Chiropractic 

Association [online]. 2000, 44(3), s. 141-148 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2485527/ 

44. MOFFET J., S. McLEAN. The role of physiotherapy in the management of non-

specific back pain and neck pain. Rheumatology [online]. 2006, 45(4), s. 371-378 

[cit. 2020-08-20]. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16332949/ 

45. NAQVI A.A., M.A. HASSALI, S.B.S. NAQVI, S. SHAKEEL, M. ZIA, M. 

FATIMA, W. IFFAT, I. KHAN, A. JAHANGIR, M.N. NADIR. Development and 

validation of the General Rehabilitation Adherence Scale (GRAS) in paitents 

attending physical therapy clinics for musculoskeletal disorders. BMC 

Muskuloskeletal Disorders [online]. 2020, 21(1), s.1-11 [cit. 2020-05-09]. 

Dostupné z: 

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-

020-3078-y  

46. NEWMAN-BEINART N.A., S. NORTON, D. DOWLING, D. GAVRILOFF, CH. 

VARI, J.A. WEINMAN, E.L. GODFREY. The development and initial 

psychometric evaluation of a measure assessing adherence to prescribed exercise: 

https://journals.humankinetics.com/view/journals/japa/9/2/article-p91.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/japa/9/2/article-p91.xml
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMc1661624/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20630793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2485527/
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-020-3078-y
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-020-3078-y


81 

 

Exercise Adherence Rating Scale (EARS). Physiotherapy [online]. 2017, 103, s. 

180-185 [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: 

https://www.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(16)30480-1/fulltext  

47. NUTBEAM D. Health literacy as a public health goal: a challenge for 

contemporary health education and communication strategies into the 21st 

century. Health Promotion International [online]. 2000, 15(3), s.259-267 [cit. 

2020-02-11]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108 

48. PAYNE a kol. Kvalita života a zdraví. Triton, 2005. ISBN 80-7254-657-0 

49. PEEK, K., R. SANSON-FISHER, L. MACKENZIE, M. CAREY. Interventions 

to aid patient adherence to physiotherapist prescriber selfpmanagements 

strategies: a systematic review. Physiotherapy [online]. 2016, 102, s. 127-135 [cit. 

2019-11-04]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26821954 

50. PISTERS M.F., C. VEENHOF, F.G. SCHELLEVIS, J.W. TWISK, J. DEKKER, 

D.H. DE BAKKER. Exercise adherence improving long-term patient outcome in 

patients with osteoarthritis of the hip and/or knee. Arthritis Care & Research 

[online]. 2010, 62(8), s.1087-1094 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acr.20182 

51. REEVE J., E.L. DECI. Elements of the competitive situation that affect intrinsic 

motivation. Personality and Social Psychology Bulletin. 1996, 22(1), s.24-33. 

Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/235913905_Elements_within_the_com

petitive_situation_that_affect_intrinsic_motivation 

52. RIZZO J. Patients’s mental models and adherence to outpatient physical therapy 

home exercise programs. Physiotherapy Theory and Practice [online]. 2015, 

31(4), s.253-259. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09593985.2014.1003117 

53. RUTTEN G.M., S.DEGEN, E.R.HENDRIKS, J.C.BRASPENNING, 

J.HARTING, R.A.OOSTENDORP. Adherence to Clinical Practice Guidelines for 

Low Back Pain in Physical Therapy: Do Patients Benefit? Physical Therapy 

[online]. 2010, 90(8), s.1111-1122 [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/article/90/8/1111/2737950  

54. RYAN R.M., CH.M.FREDERICK, D.LEPES, N.RUBIO, K.M.SHELDON. 

Intrinsic Motivation and Exercise Adherence. J. Sport Psychol. [online]. 1997, 28, 

https://www.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(16)30480-1/fulltext
https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26821954
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/acr.20182
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09593985.2014.1003117
https://academic.oup.com/ptj/article/90/8/1111/2737950


82 

 

s. 335-354 [cit. 2020-08-16]. Dostupné z:  

https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/1997_RyanFrederickLepesR

ubioSheldon.pdf 

55. ŘÍČAN P. Psychologie osobnosti, obor v pohybu. Praha, Grada, 2010. 

56. SHAW T., M.T. WILIAMS, L.S. CHIPCHASE. A review and user ’s guide to 

measurement of rehabilitation adherence following anterior cruciate ligament 

reconstruction. Physical Therapy in Sport [online]. 2005, 6(1), s.45-51 [cit. 2020-

08-11]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1466853X05000179  

57. SCHOO, A., M.E. MORRIS, M. BUI. Predictors of Home Exercise Adherence in 

Older People with Osteoarthritis. Physiotherapy Canada [online]. 2005, 57(3), s. 

179-187 [cit. 2020-08-10]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/244941376_Predictors_of_Home_Exer

cise_Adherence_in_Older_People_with_Osteoarthritis 

58. SKOLASKY R.L., E.J. MACKENZIE, S.T. WEGENER, L.H. RILEY. Patient 

Activation and Adherence to Physical Therapy in Persons Undergoing Spine 

Surgery. Spine [online]. 2008, 33(21), s.784-791 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6153437/ 

59. SLUIJS E.M. & J.J. KNIBBE. Patient compliance with exercise: Different 

theoretical approaches to short-term and long-term compliance. Patient Education 

and Counseling [online]. 1991 s. 191-204 [cit. 2019-10-20]. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/073839919190060I  

60. SLUIJS E.M., G.J. KOK, J. VAN DER ZEE. Correlates of exercise compliance 

and physical therapy. Physical Therapy [online]. 1993, 73, s.771-786 [cit. 2019-

8-20]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8234458 

61. STONE A.A., S. SHIFFMANN, J.E. SCHWARTZ, J.E. BRODERICK, M.R. 

HUFFORD. Patient compliance with paper and electronic diares. Contorl Clin 

Trials [online]. 2003, 24, s. 182-199 [2019-11-05]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12689739 

62. TAYLOR A.H., S. MAY. Threat and coping appraisal as determinants of 

compliance with sports inurz rehabilitation: an application of Protection 

Motivation Theory. J Sports Sci.1996, 14(6), s.471-82. Dostupné z 

https://www.researchgate.net/publication/14227380_Threat_and_coping_apprais

https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/1997_RyanFrederickLepesRubioSheldon.pdf
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/1997_RyanFrederickLepesRubioSheldon.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6153437/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/073839919190060I
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8234458
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12689739
https://www.researchgate.net/publication/14227380_Threat_and_coping_appraisal_as_determinants_of_compliance_with_sports_injury_rehabilitation_an_application_of_Protection_Motivation_Theory


83 

 

al_as_determinants_of_compliance_with_sports_injury_rehabilitation_an_appli

cation_of_Protection_Motivation_Theory 

63. TALBOT L.A., J.M. GAINES, T.N. HUYNH, E.J. METTER. A Home-Based 

Pedometer-Driven Walking Program to Increase Physical Activity in Older Adults 

with Osteoarthritis of the Knee: A Preliminary Study. Journal of the American 

Geriatrics Society [online]. 2003, 51(3), s. 387-392 [cit. 2020-08-20]. Dostupné 

z: https://www.researchgate.net/publication/10897997_A_Home-

Based_Pedometer-

Driven_Walking_Program_to_Increase_Physical_Activity_in_Older_Adults_wit

h_Osteoarthritis_of_the_Knee_A_Preliminary_Study 

64. TOUSIGNANT M., H. MOFFET, P. BOISSY, H. CORRIVEAU, F. CABANA, F. 

MARQUIS. A randomized controlled trial of home telerehabilitation for post -

knee arthroplasty. J Telemed Telecare [online]. 2011, 17 (4), s. 195-198 [cit. 2020-

02-10]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21398389 

65. ÚZIS. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína za období 

2007-2018. ÚZIS [online]. 2019, s.1-21 [cit. 2020.08.20]. Dostupné z: 

https://www.uzis.cz/res/f/008295/nzis-rep-2019-k22-a052-rehabilitacni-a-

fyzikalni-medicina-2018.pdf 

66. VERMEIRE E., H. HEARNSHAW, P. VAN ROYEN, J. DENEKENS. Patient 

adherence to treatment: three decades of research. A comprehensive review. J Clin 

Pharm Ther [online].2001, 26(5), s.331-342 [cit. 2019-09-20]. Dostupné z: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11679023 

67. VONDRUŠKA V., K.BARTÁK. Pohybová aktivita ve zdraví a v nemoci. Národní 

program podpory zdraví. Klinika tělovýchovného lékařství FN a LFUK, 1999. 

ISBN 80-238-4536-5 

68. WANKEL L.M. The importance of enjoyment to adherence and psychological 

benefits from physical activity.    International Journal of Sport Psychology 

[online].  1993, 24, s.151-169 [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: 

https://psycnet.apa.org/record/1994-07751-001 

69. WOLD S., A. RUHE, H. WOLD, W.J. DUNN. The collinearity problem in linear 

regression. The partial least squares (PLS) approach to generalized inverses. SIAM 

Journal on Scientific and Statistical Computing [online]. 1984, 5(3), s.735-743 

[cit. 2020-08-10]. Dostupné z: https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/0905052 

https://www.researchgate.net/publication/14227380_Threat_and_coping_appraisal_as_determinants_of_compliance_with_sports_injury_rehabilitation_an_application_of_Protection_Motivation_Theory
https://www.researchgate.net/publication/14227380_Threat_and_coping_appraisal_as_determinants_of_compliance_with_sports_injury_rehabilitation_an_application_of_Protection_Motivation_Theory
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21398389
https://www.uzis.cz/res/f/008295/nzis-rep-2019-k22-a052-rehabilitacni-a-fyzikalni-medicina-2018.pdf
https://www.uzis.cz/res/f/008295/nzis-rep-2019-k22-a052-rehabilitacni-a-fyzikalni-medicina-2018.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11679023
https://psycnet.apa.org/record/1994-07751-001
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/0905052


84 

 

70. ZADRO J.R., M. O’KEEFFE, J.L. ALLISON, K.A. LEMBKE, J.L. FORBES, 

CH.G. MAHER. Effectiveness of Implementation Strategies to Improve 

Adherence of Physical Therapist Treatment Choices to Clinical Practice 

Guidelines for Musculoskeletal Conditions: Systematic Review. Physical 

Therapy [online]. 2020, s. [cit. 2020-23-08]. Dostupné z: 

https://academic.oup.com/ptj/advance-article-

abstract/doi/10.1093/ptj/pzaa101/5850344 

71. ZEMAN M. Fyzioterapie v současné moderní medicíně. Kontakt [online]. 2009, 

11, s. 467-470 [cit. 2020-08-20]. Dostupné z: 

http://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2009/02/27.pdf  

72. ZIEGELMANN J.P., S. LIPKKE, R. SCHWARZER. Subjective residual life 

expectancy in health self-regulation. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci [online]. 

2006, 61(4), s.195-201 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16855031/ 

  

https://academic.oup.com/ptj/advance-article-abstract/doi/10.1093/ptj/pzaa101/5850344
https://academic.oup.com/ptj/advance-article-abstract/doi/10.1093/ptj/pzaa101/5850344
http://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2009/02/27.pdf


85 

 

9 Přílohy 

Příloha 1: Vyjádření etické komise UK FTVS 

Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu 

Příloha 3: Škála o adherenci ke cvičení (EARS) 



 

 

Příloha č.1 

 

  



 

 

Příloha č. 2 

 

Vážená pacientko, vážený paciente 

 

Jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia fyzioterapie a v rámci mé diplomové 

práce na téma Adherence pacientů k fyzioterapii je cílem zjistit, jaký přístup pacienti 

zaujímají ke cvičení. Pro účely studie Vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše účast 

ve studii je dobrovolná. Vyplnění Vám zabere několik minut. Dotazník je anonymní. 

Odesláním dotazníku potvrdíte souhlas s účastí ve výzkumu. 

Podmínkou pro vyplnění dotazníku je Vaše účast na fyzioterapii v minulosti či 

současnosti a věk 18+.  

Pokud tato kritéria nesplňujete, prosím nevyplňujte dále dotazník.  

Získaná data budou využita ke zpracování diplomové práce, případně dalšímu výzkumu 

na UK FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě a 

ochráněna před jiným užitím. Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že 

dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o které jste byl(a) 

informován(a), jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez 

represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 










