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Motto: " Luk se láme, když je napjatý, ale duše ztrácí své síly nečinností. " 

(Plútarchos) 

ÚVOD 

Před čtyřmi lety řekl nejmenovaný profesor z filozofické fakulty, že naše studijní 

kombinace, tedy učitelství, tělesná výchova a psychologie, je jakýmsi mostem mezi 

hloubavou psychologii a bláznivým sportem. 

Díky této kombinaci jsem se seznámila s mnoha rozdílnými obory i názory, 

navštěvovala přednášky, absolvovala praxe v různých zařízeních. Věnovala jsem se od práce s 

drogově závislými, přes zkušenosti s tělesně postiženými a psychiatrickými pacienty 

v Psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. 

Snažila jsem se spojit poznatky docentky B. Hátlové týkající se aktivujícího 

kinezioterapeutického programu s poznatky z pohybového programu terapeutky doktorky P. 

Chudějové zaměřené na cviky relaxační, uvolňovací a zaměřené na vnímání vlastního těla a 

k tomu přiřadit specifika kondičních cvičení, připravené odbornou instruktorkou fitness 

centra. 

Spojila jsem tak již ověřený pozitivní účinek pohybových cvičení na psychický stav 

pacientů ovšem s možností využít pohybu i při redukci a prevenci obezity u psychotických 

pacientů. 

Je totiž známo, že psychotičtí pacienti mají svá psychická a fyzická specifika a pokud 

bude naším cílem snižovat hmotnost u těchto pacientů, musíme se těmito specifiky řídit. 
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Co mě vedlo k vybrání si tohoto tématu? Jedním z prvních momentů byl prostý odkaz 

visící na nástěnce ve škole, který zval na přednášku docentky B. Hátlové. Jejím tématem byla 

kinezioterapie. Přednáška mě velice zaujala, získala jsem od docentky Hátlové cenné 

informace o pohybové terapii a schizofrenních pacientech, pro které docentka pohybový 

program sestavila a ověřovala jeho účinnost. 

Jedním z hlavním podnětů, proč jsem se zabývala realizací kondičního pohybového 

programu, pak pro mě byla konference Kognitivně behaviorální terapie (dále KBT) 

v Kroměříži, kde vystoupila řada odborníků přednášejících mimo jiné na téma- význam KBT 

v léčbě psychotických pacientů. 

Velmi mě zaujala prezentace psychiatra z Olomouce- o jejich novém Programu pro 

dobré zdraví, kde se zmínil o oblasti poruch metabolismu a jejich vztahu k antipsychotikům 

druhé generace. Do léčby schizofrenie doporučoval zařadit edukační intervence, které se 

týkaly informací o zdravé stravě, či významu pohybu v životě člověka. Jde o to, jak si udržet 

dobrou tělesnou kondici a cítit se celkově dobře. První výsledky z Programu pro dobré zdraví 

byly velmi uspokojivé a to mě motivovalo. 

Právě díky docentce B. Hátlové a v nemalé míře také P. Chudějové jsem měla 

možnost absolvovat praxi z psychologie v pražské psychiatrické léčebně Bohnice, kde jsem 

nasbírala přímo na místě cenné zkušenosti, odborné rady a také další motivaci zabývat se 

touto pohybovou terapií u psychotických pacientů. 

Při psaní diplomové práce jsem vycházela především z dostupných poznatků o 

schizofrenním onemocnění, ze studií doc. Hátlové o kinezioterapii, z diplomové práce P. 

Chudějové a M. Adámkové a současného pohledu na léčbu schizofrenie. 

Těžištěm léčby jsou psychofarmaka, nezbytná ke zvládnutí akutní symptomatologie, která 

jsou doplňována širokou škálou podpůrných terapií. Jejich cílem je umožnit pacientovi získat 

jistotu o sobě, kontinuálně o své osobnosti, jejich hranicích. Znovu rozvíjet dovednosti a 

znalosti včetně komunikačních schopností tak, aby bylo dosaženo nejvyšší možné míry 

resocializace nemocného. 
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Základním úkolem péče o pacienta, po odeznění akutní fáze choroby, je udržení jeho 

zájmu o aktivní začlenění v jednotlivých činnostech běžného života a pracovního zařazení a 

překonání časté tendence k apatii, ztrátě volm'ho snažení a iniciativy (Hátlová, 2003). Jedním 

z přístupů, který má v tomto ohledu pozitivní vliv při léčbě pacienta je i pohybová aktivita, 

která ze své podstaty vybízí nemocného k aktivnímu zapojení do terapie a může posílit jeho 

odolnost vůči každodenní zátěži. 

I. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Diagnóza schizofrenie 

1.1.1. Pojem a definice schizofrenie 

Schizofrenie je pojem, používaný pro celou skupinu psychóz charakterizovaných 

ztrátou smyslu pro reálný svět, ponořením se do vlastních fantazií, halucinací, příp. bludů, 

které jsou pro jiné lidi nesrozumitelné (Hartl a Hartlová, 2000). 

Schizofrenie se projevuje hlubokou poruchou a dezintegrací osobnosti, 

charakteristickými poruchami myšlení, vnímání a jednání s oploštělou efektivitou. Obvykle je 

zachováno jasné vědomí. Intelekt a vůbec psychické schopnosti v průběhu choroby se snižují 

do úrovně tzv. postpsychotického defektu. Myšlení je paralogické, se zárazy a bludy, jsou 

přítomny příznaky amputace myšlenek. Z poruch vnímání se manifestují iluze a halucinace a 

důležitou součástí symptomatologie je pacientovo uzavření se do sebe, svého vnitřního 

psychotického světa, zvané autismus. Vůle je oslabena a pacient nemá kritický náhled 

choroby. Z poruch chování se může projevit katatonní syndrom, ať již produktivní, či ve 

formě stuporu. 
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1.1.2. Historie schizofrenie 

Jak uvádí M. Foucault, ještě Leuret v 19. století pouštěl svým pacientům ledovou 

sprchu na hlavu a právě v této chvíli s nimi navazoval rozhovor, při němž je nutil přiznat, že 

jejich přesvědčení je jen blud. 18. století také vynalezlo jakýsi rotační stroj, na který 

nemocného položili, aby se tok jeho myšleni, přHiš vázaný na blud, dal znovu do pohybu a 

nalezl svůj přirozený běh. 

Novověk až po začátky 20. století se dívá na psychotiky jako na nevyléčitelně 

nemocné. Schizofrenie je považována za organickou chorobu, jejímž hlavním měřítkem je 

beznadějný, stále postupující duševní úpadek, demence. 

V roce 1806 profesorE. Kraepelin vydává v jeho Psychologii přesný a ucelený popis 

této choroby a označuje ji latinským názvem dementia praecox. Chorobu, kterou nazval 

předčasná demence, zařadil do třídy tzv.organických endogennich demencí (úpadek na 

organickém podkladě). Dementia praecox zaujímá mezi těmito demencemi zvláštní místo, 

protože postihuje především mladé jedince. Její příznaková kritéria popsal jako: poruchy 

pozornosti a chápání, halucinace, zvláště sluchové (ohlasy), ozvučené myšlenky, prožitky 

ovlivňování myšlení, narušenou plynulost myšlení, zejména ztrátu asociací, zhoršení 

kognitivních funkcí a úsudku, oploštění emotivity a projevy chorobného chování, jako je 

redukce aktivity, sehrávání rolí, katatonni zuřivost, stereotypie, negativismus, autismus, 

poruchy vyjadřování. Avšak hlavní měřítko choroby, předčasná, chronická demence, se 

ukázalo v průběhu dalšího zkoumání nejen jako úzké a jednostranné, ale především 

nesprávné. 

Významný obrat v názorech přinesl kolem roku 1910 švýcarský psychiatr E. Bleuer. 

Ukázal, že psychotické projevy popsané Kraepelinem nepředstavují skutečnou, organickou 

demenci; rozumové schopnosti zůstávají v podstatě chorobou nenarušeny. 

Bleueler pojmenoval poruchy, při nichž se vyskytují níže uvedené symptomy, názvem 

schizofrenie. Domníval se, že se jedná o skupinu různých poruch s podobnými 

psychopatologickými projevy. Seřadil je podle důležitostí a rozdělil je na 
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základní příznaky: 

formální poruchy myšlení 

poruchy efektivity 

poruchy subjektivního vnímání sebe sama 

poruchy vůle a chování 

ambivalence a autismus 

a akcesorní příznaky: 

poruchy vnímání (halucinace) 

bludy 

určité poruchy paměti 

proměna osobnosti, 

změny mluveného a psaného projevu 

tělesné příznaky 

katatonní příznaky 

akutní syndrom (melancholický, manický, katatonní a další) 

Bleuerovo nové označení schizofrenie v roce 1911 (z řeckého schizis-rozštěp, 

rozpolcení a frén-mysl, duše) znamenalo nový, od Kraepelina odlišný náhled na podstatu 

choroby a stalo se východiskem pro nové metody zkoumání. 

1.1.3. Klasifikace schizofrenie 

Současné klasifikace navazují na díla psychiatrických klasiků, Emila Kraepelina, 

Eughena Bleulera a Kurta Schneidera. 

Pro určení diagnózy schizofrenie stanovuje mezinárodní klasifikace duševních poruch 

MKN-10 následující obecná diagnostická kritéria -po většinu období epizody, která trvá 

alespoň jeden měsíc: 
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1) musí být přítomná alespoň jedna z následujících charakteristik: 

a) Slyšení vlastních myšlenek, pocity vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání 

myšlenek. 

b) Bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání, zřetelně se projevující pohyby těla 

nebo končetin, nebo zvláštními myšlenkami, činnostmi nebo pocity; bludné vnímání. 

c) Halucinace hlasů, které komentují pacientovo chování nebo o něm mezi sebou hovoří 

nebo jiné typy hlasů, které přicházejí z některých častí těla. 

d) Trvalé bludy jiných typů, které nemohou být podmíněné příslušnou kulturou a jsou 

zcela nepatřičné, jako náboženská nebo politická identita, nadlidská moc nebo 

schopnost (např. schopnost kontrolovat počasí nebo být ve spojení s cizinci z jiného 

světa). 

2) nebo alespoň dvě z následujících charakteristik: 

a) Přetrvávající halucinace jakéhokoliv typu, pokud se vyskytují denně po dobu nejméně 

1 měsíce a jsou spojeny s bludy bez jasného emotivního obsahu, nebo jsou 

doprovázeny trvale zvýšeným sebehodnocením. 

b) Neologismy, přerušování nebo zákazy myšlení, jejíchž důsledkem jsou inkoherence 

nebo zmatený projev. 

c) Katatonní chování, jako např. vzrušenost a mutismus. 

d) Výrazné a nápadné kvalitativní změny v osobním chování, jako je ztráta zájmů, 

bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahů k okolí a sociální stažení. 

Podle současné klasifikace rozlišujeme čtyři základní typy schizofrenie. Nejčastější je 

paranoidní schizofrenie. Při ní jsou nejvýraznějším příznakem poruchy myšlení, tzv. bludy, a 

poruchy vnímání, tzv. halucinace. Méně často se vyskytuje simplexní schizofrenie. Hlavní 

příznaky spočívají v tom, že se nemocný začne uzavírat do sebe, ztrácí zájem o svět kolem 

sebe, přestává o sebe dbát a mluví jen málo nebo vůbec ne. Dalším typem je hebefrenní 

schizofrenie, která se objevuje zvláště ve věku mezi 15. a 20. rokem. Postižený rovněž ztrácí 

zájem o svět kolem sebe, ale chová se klackovitě, nevhodně, necitlivě vůči jiným lidem, jeho 
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nálada je nepřiměřená situaci a jeho řeč je často "šroubovaná" , nelogická a nesrozumitelná. 

Dnes již velmi vzácně se vyskytuje schizofrenie katatonní, při níž postižení zaujímají zvláštní, 

velmi bizarní polohy a jsou schopny v nich setrvat několik hodin aniž by bylo možné s nimi 

navázat kontakt (Možný, 1997, 1999). 

Současná koncepce také schizofrenii rozděluje podle přítomnosti tzv. negativních a 

pozitivních příznaků. Pozitivní příznaky znamenají nadměrné nebo zkreslené vyjádření 

normálních funkcí - bludy, halucinace, dezorganizace mluvy a komunikace, hrubě 

dezorganizované nebo katatonní chování. Negativní příznaky zahrnují oslabení nebo ztrátu 

normálních funkcí- oploštělá emotivita, plynulosti a produktivity myšlení a řeči a ve 

schopnosti iniciovat cílevědomé chování (Bašný, 2000). 

Podle převahy pozitivních nebo negativních příznaků se schizofrenní psychóza dělí na 

typ I a typ II (T. Crow) nebo pozitivní, negativní a smíšený typ (N. Andreasenová). Není 

shoda ani v tom, zda se vyskytují v různých stádiích jednoho chorobného procesu nebo zda 

spíše reprezentují zvláštní formy choroby. Negativní příznaky nejsou specifické. 

Pozitivní symptomy dobře reagují na psychofarmakologickou léčbu. Ovlivnění negativních 

symptomů farmakoterapií je nejisté a prognóza nemocných s negativní symptomatikou horší. 

Typ II schizofrenie byl spojován s vyšším výskytem rozšíření postranních mozkových komor 

a se snížením kognitivních schopnosti pacientů (Raboch a Zvolský, 2001). 

V poslední době se prosazuje třídění založené na psychometrické analýze dat 

získaných použitím standardních psychopatologických stupnic. 

1.1.4. Začátek a průběh schizofrenie 

Schizofrenie se poprvé manifestuje v pozdní adolescenci a časné dospělosti. Určit 

začátek onemocnění je těžké, protože schizofrenie většinou nezačíná psychotickými 

symptomy, ale spíše nespecifickými příznaky, jako je iritabilita, neklid a náladovost. Začátek 

onemocnění a jeho časný průběh byl studován u 232 subjektů s první epizodou schizofrenie 

v Německu. Autoři použili semistukturovaný rozhovor, určený ke zpětnému hodnocení 

počátku onemocnění a jeho časného průběhu. U 77% případů se první příznaky nemoci 
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objevily před 30. rokem, u 41% před 20. rokem a u 4% případů před 1 O. rokem věku. Největší 

riziko pro začátek schizofrenie představuje období mezi patnáctým a třicátým rokem, tedy 

koinciduje s hlavním obdobím sociálního zrání (Motlová a Koukolík, 2004). Schizofrenie 

postihují 1-2% lidí a jsou stejně časté u mužů i u žen. 

Průběh onemocnění schizofrenií je proměnlivý, obdobně jako jeho symptomatika. 

Povaha změn, jejich stálost, hloubka, trvalost a výsledek jsou výslednicí četných vlivů. 

Vlastni chorobný proces je jen jeden z faktorů, který je ovlivňuje. Dalšími faktory jsou 

osobnost nemocného, včetně jeho fyziologické výbavy a schopnosti adaptivru'ho chováni, a 

také sociální prostředí a intenzita stimulace, kterým je nemocný vystaven (Alda a kol., 2002). 

Ataky psychopatologie se střídají s relativně stabilními obdobími. Onemocněni se 

v premorbidním stadiu klinicky neprojevuje, ale mohou být přítomny latentní poruchy 

kognitivních funkcí nebo povahové zvláštnosti. Ve stadiu prodromálnich příznaků, které jsou 

nespecifické, dochází k mírnému poklesu funkční zdatnosti jedince .. 

Prodromálni stadium je vhodným obdobím k prevenci nepříznivého průběhu 

schizofrenie včasnou terapií. V progredientnim stadiu se ataky aktivní psychopatologie 

střídají s ústupem příznaků. Funkční způsobilost pacienta ke zvládáni nároků života se 

zhoršuje. Posléze dojde ke zklidněni ve stadiu stabilizace psychopatologie s občasnými 

dekompenzacemi rezidua. 

Traduje se, že necelá třetina nemocných se po první různě dlouho trvající atace 

uzdraví úplně nebo téměř bezezbytku a asi u třetiny probíhá onemocněni v atakách 

s reziduální psychopatologií. Ostatní nemocni trpí dlouhodobým trvale progredujícím 

průběhem s kolísavou intenzitou psychopatologie. 

1.1.5. Etiologie schizofrenie 

Podle součastných teorií jsou vlastni příznaky psychózy způsobeny narušením 

určitých chemických pochodů v některých částech mozku. 
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Podle jedné z teorií je při schizofrenii v některých částech mozku nadbytek látky 

dopaminu. Díky tomu je v mozku součastně přenášeno velké množství informací, takže je 

mozková kůra nedokáže správně zpracovat, rozlišit důležité zprávy od nepodstatných, ani 

rozlišit informace přicházející z jiných částí mozku od informací přicházejících zvenku. Tato 

teorie se však dnes již považuje za příliš zjednodušující a novější teorie předpokládají 

současnou poruchu i dalších látek v mozku, např. serotoninu. 

Nejrozšířenější současná teorie předpokládá, že k propuknutí psychózy dochází tehdy, 

když jsou lidé, kteří mají vrozenou vlohu k psychotickému onemocnění, vystavěni nadměrné 

zátěži z okolru'ho prostředí. 

V poslední době byla věnována velká pozornost výzkumu faktorů, které vedou 

k vlastnímu propuknutí onemocnění. Rozhodujícím faktorem vedoucím ke vzniku akutní 

ataky psychózy, je nějaká psychická zátěž, stres. Tímto stresem mohou být jak určité 

jednotlivé události, tak déletrvající životní situace, v nichž se člověk musí přizpůsobit změně 

svého dosavadního životního stylu (Možný, 1997, 1999). 

1.1 .6. Kognitivní procesy a jejich poruchy u schizofrenie 

Kognitivní procesy významně ovlivňují průběh a funkční výsledné stavy 

schizofrenního onemocnění. Výsledný stav onemocnění je jen nepfímo ovlivnitelný 

farmakoterapií, která má limitovaný vliv na kognitivní funkce. 

Pozornost 

Člověk, trpící psychózou, mnohdy ztrácí schopnost soustředit se na sledování jen 

určitých podnětů a nevšímat si podnětů ostatních. To, nač se snaží myslet, je rušeno 

myšlenkami, které nemá pod kontrolou. Někdy je mysl nemocného zaplavena velkým 

množstvím vjemů a myšlenek, v nichž se nedokáže orientovat, nedokáže je kontrolovat a 

vyvolávají v něm zmatek a úzkost. Řada projevů nemocného- zmatená řeč, zvláštní chování a 

jeho snaha stáhnout se do samoty- je způsobena právě touto neschopností ovládat vlastní 

pozornost a myšlení (Možný, 1997, 1999). 
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Horši výkony v neuropsychologických testech u pacientů se schizofrenií bývají 

připisovány poruchám pozornosti. Existují různé druhy pozornosti. Pokusy přesně 

specifikovat nejvíce postižený aspekt pozornosti zatím nebyly příliš úspěšné. Pacienti se 

schizofrenii mají největší potíže s kontrolovanou nebo volní složkou pozornosti. Nedokáží 

udržet pozornost v testech bdělosti. Obtížně se soustředí najeden z mnoha zdrojů informaci a 

nedokáží zadržet nevhodné odpovědi. 

Paměť 

Výzkum paměťových funkcí u schizofrenie se dostává do středu zájmu mnoha 

výzkumníků. Poruchy paměti mohou u některých pacientů dosahovat až intenzity amnézie. 

Podobně jako u pozornosti zvládají pacienti se schizofrenií hůře složitější paměťové testy, 

které vyžadují aktivní zpracování materiálu. Větší potíže mají s vybavením než s poznáváním 

a kromě toho také nedokáži organizovat náhodné seznamy údaJů. Procedurální a sémantická 

paměť zůstává z velké části nepoškozená. 

Jazyk 

Není mnoho důkazů, že by pacienti se schizofrenií hůře rozuměli jazyku. Abnormity 

postihují vyšší úrovně, jako např. plánování rozpravy a použití jazyka při komunikaci. 

Abnormity senzorického vrátkování 

Pacienti se schizofrenií si často stěžují, že jsou bombardováni více stimuly, než dokáži 

zpracovat. Následkem jsou chybné interpretace, zaměňování interních a externích stimulů, 

stažení se do bezpečí. 

Pacienti se schizofrenii nedokáži správně měřit čas a prostor, činit správné závěry o 

vztahu mezi sebou a druhými, mezi minulostí, přítomností a budoucností. Nedokáží správně 

načasovat vstup a výstup a tím pádem koordinovat percepci, stanoveni priorit, vybavení 

relevantních paměťových stop a vyjadřování prožitků a myšlenek (Edukační program WPA, 

2003). 
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Vůle 

Vůle je naučený komplex schopností, vlastností a dovedností, který umožňuje 

člověku, aby podle svých záměrů cílevědomě řídil svou duševní činnost a jejím 

prostřednictvím reguloval: 

- kognitivní a rozhodovací procesy 

- funkci nižších řídících subsystémů 

- aktivitu periferních orgánů 

-průběh své interakce se světem subjektů a objektů 

- některé vnitřní stavy vlastm'ho organismu 

(Brichcín, 1999). 

U schizofrenie má nemocný někdy dojem, že jeho vlastní vůle je nahrazena cizí vůlí. 

Připadá si pak jak loutka nebo robot ovládaný na dálku. Má dojem, že to co dělá, nedělá on 

sám, ale že "ono to dělá" nezávisle na jeho vůli. 

Jindy se u nemocného spíše projevuje ztráta vůle, neschopnost se k něčemu 

rozhodnout, něco si naplánovat, něco udělat. Nemocný ztrácí zájem o věci, které jej dřív 

bavily, stahuje se do sebe, nemá zájem o druhé lidi, nedokáže jim projevit své city a má sklon 

stahovat se do samoty. Nejde přitom o projev lenosti, neochoty ani zlé vůle. Jde o projev 

nemoci, stejně jako bludy nebo halucinace (Možný, 1997, 1999). 

1.1. 7. Stres a schizofrenie 

Dle Machače (1974) bývá psychický stres defmován jako stav citově negativního 

napětí vyvolaný skutečnou, nebo očekávanou situací. 

Současné pojetí odolnosti jedince vůči zátěži se přesouvá do oblasti přizpůsobivosti ke 

stresu a pružnosti ve stresových situacích (Hošek, 1999). 

Z psychosociálních stresorů má na zdravotní stav nepříznivý vliv např. pocit beznaděje 

a sklíčenosti, snaha přizpůsobit se situaci, která je pro daného jedince extrémně nepříznivá, 

sociální izolace, nedostatek ventilů k odreagování stresu apod (Machač a Machačová, 1991). 
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Nepříznivé životní okolnosti ovlivňují průběh schizofrenie. Život v chaotické a 

nehostinné rodinné atmosféře je chronicky stresující, podobně jako život ve společnosti 

ostrakizující pacienty v důsledků stigmatu. Rozpad sociální sítě, životní nejistota v důsledku 

dlouhodobé pracovní neschopnosti, nedostatek adekvátních pracovních příležitostí a 

bezdomovectvíjsoujen některé z dalších negativních zkušeností (Motlová a Koukolík, 2004). 

Stresem podmíněná patologie vzniká z vyčerpání přiměřeného adaptačru'ho procesu, 

nebo z maladaptace, která znamená použití nepřiměřených adaptačních procesů. 

Zubina a Spring (1977) rozlišují vulnerabilitu jako zvláštní zranitelnosti nebo 

náchylnosti pro schizofrenii, vztahující se k určitým charakterizujícím vlastnostem jedince, 

které představují pozorovatelné nebo měřitelné variace jeho struktury nebo funkčních 

schopností a představují predispozici pro vývoj akutní schizofrenní epizody. Při vzniku 

vulnerabilní osobnosti může spolupůsobit řada faktorů z biologické, psychologické a 

psychosociální oblasti v různé kombinaci a s různou závažností. 

Podstatné body jejich modelu vulnerability jsou shrnuty následovně: 

• Schizofrenní epizoda se vyskytne u jedince vulnerabilního nebo zranitelného vůči 

schizofrenii tehdy, když je konfrontován s problémy nebo zátěžemi, které překračují 

jeho schopnosti je zvládat. 

• Nemůže-li jedinec sám nebo jeho sociální okolí příčiny a působení této zátěže zmírnit, 

tak musí počítat se vznikem delší nebo kratší psychotické epizody. 

• Podaří-li se nakonec zátěžovou situaci zvládnout, pak tato epizoda skončí léčbou nebo 

bez ní a vulnerabilní člověk se ve většině případů navrací na úroveň svých 

premorbidnfch, popř. prepsychotických funkčních a adaptačních schopností. 

• Jediný základní aspekt schizofrenie tedy spočívá ve vulnerabilitě pro další psychotické 

epizody, které zůstávají časově ohraničené (Roder a kol., 1993). 
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1.1.8. Fyzická kondice a pohybové schopnosti nemocných. 

Podle mnohých autorů je fyzická kondice a fyzická aktivita schizofrenních pacientů 

výrazně horší ve srovnání nejen s neklinickou populací, ale i při srovnání s ostatními pacienty 

s psychózou. Lindquist uvádí až o polovinu nižší aktivitu a výrazné sklony k inaktivitě 

(Lindquist 1982). Snížena je také míra účasti na aktivitách ve volném čase(Campbell; 

McCreadie 1983). Chamove se domnívá, že zvýšená nebo snížená dráždivost u těchto 

nemocných často vyvolává obavy z další námahy, a proto se jí vyhýbají. Podle něj nemocní 

podněty pro pohybovou činnost téměř nevnímají a často jim ani nejsou nabízeny. Jejich 

možnosti a později i nároky na pohyb jsou minimální. Nízká fyzická kondice schizofrenních 

nemocných podle Jochheim souvisí s patologií onemocnění (Špůrková in Adámková, 2006). 

Při nedostatku pohybu klesá nejen výkon, ale zhoršuje se i kvalita pohybových 

programů, zhoršuje se pohybová koordinace a přesnost pohybu (V éle, 2006). 

Za symptomy motorické interference schizofrenních pacientů považujeme omezení 

motorických výkonů, vzniklá náhlým výpadkem pohybu nebo vlivem mimovolních pohybů a 

úkonů. 

Při tzv. ztrátě automatizmů vyžadují každodenní úkony spojené s pohybem a 

jednáním, např. chůze, oblékání nebo telefonování, napjaté zaměření pozornosti (Roder a kol., 

1993). 

Motorické poruchy při schizofrenním onemocněním se vyskytují v jednoduchém 

pohybu, kde jsou odchylky aktivace senzoricko-motorické kůry a doplňkové motorické kůry 

v průběhu cílené zátěže, abnormální funkční lateralizace. Ve volních akcí jsou to delší reakční 

doba a doba výkonu pohybu, hyperaktivace parietální a singulární kůry při fenoménu 

pasivity(bludu zevní kontroly). Po ukončení sekvenčního motorického úkolu u zdravých lidí 

aktivita levostranné premotorické kůry klesá, u nemocných stoupá, zátěž procedurální paměti 

na rozdíl od zdravých lidí nezvyšuje aktivitu ne caudatus, thalamu, prekuneu a senzoricko

motorické kůry (Motlová a Koukolík, 2004). 
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Opakované pohybové chování se postupně vtiskuje do konfigurace jednotlivých 

tělesných segmentů a tím i do celkového výrazu postavy, držení těla i do výrazu obličeje a 

ovlivňuje i strukturu organismu (Roder a kol., 1993). 

V držení postavy se objevuje i informace o ladění emočního mozku. Při depresi je 

držení ochablé s tendencí do flexe a při elaci je držení spíše napjatější s tendencí do extenze 

(V éle, 1995). 

1.2. Léčba schizofrenie 

1.2.1. Farmakoterapie 

Léčení schizofrenie se opírá o farmakoterapii antipsychoticky působícími léky. Dnes 

se používá pojmu antipsychotika, dříve se hovořilo o neurolepticích. Pojem neuroleptika byl 

spojen s jejich hlavním vedlejším účinkem, tedy navozením extrapyramidové svalové 

ztuhlosti. Ta byla považována za nevyhnutelnou daň pro dosažení antipsychotického účinku. 

V posledních 1 O letech byla zavedena antipsychotika II. generace, označovaná také za 

atypická antipsychotika. Tyto léky v terapeutických dávkách nepůsobí parkinsonské příznaky 

vůbec nebo jen v nepatrné míře. 

Hlavním nežádoucím účinkem klasických neuroleptik jsou akutní extrapyramidové 

příznaky. Patří mezi ně parkinsonská hypokineze, rigidita a tremor, dystonie (torticollis, 

torzní spazmy trupu, okulogyrické krize) a akatizie -vnitřní napětí spojené s motorickým 

neklidem. Po delším užívání se u mnoha pacientů objevují pozdní (tardivru') extrapyramidové 

motorické poruchy - především dyskineze (žvýkání, žmoulání, kroutivé pohyby jazyka, 

v obličeji i končetinami). Vyskytují se asi u 60 - 70% pacientů. 

Od počátku 90. let se do léčby schizofrenm'ho onemocnění prosazují antipsychotika II. 

generace. V terapeutických dávkách nepůsobí farmakogenní ztuhlost. Jsou stejně 
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antipsychoticky účinná jako neuroleptika, některá z nich navíc lépe ovlivňují negativní 

příznaky schizofrenie a příznaky deprese a úzkosti. 

Mezi atypická neuroleptika nebo lépe antipsychotika II. generace patří risperidon, 

olanzapin, quetiaptin, sertindol, ziprasidon, amisulprid a klozapin. Klozapin je většinou 

vyhrazen pro pacienty, kteří nereagují na léčbu jinými léky. 

U těchto pacientů je prokazatelně účinný. Jeho podávání s sebou nese riziko 

neutropenie, event. agranulocytózy v 0,5- 1,5 % případů.Ostatní antipsychotika II. generace 

se stále více prosazují jako léky první volby. 

Antipsychotika jsou léky, snižující hladinu dopaminu v mozku. Vedou ke zklidnění 

nemocného a úpravě spánku. Myšlení nemocného se postupně upravuje a zlepšuje se jeho 

schopnost soustředění. Bludy a halucinace zpočátku pod vlivem léků ztrácejí svou naléhavost, 

nemocnému začínají být lhostejné, neobtěžují jej tolik, nemusí se podle nich řídit. Později 

většinou postupně úplně vymizí. 

Účinnost jednotlivých antipsychotik je srovnatelná, ale některému pacientovi více 

pomáhá jedno jinému druhé. 

Antipsychotika neužívají nemocní pouze v akutní atace, ale v nižších dávkách i 

v období remise, kdy již žádné příznaky nemají. Antipsychotika mají výrazný preventivní 

účinek, předcházejí nové atace psychózy. Opakovaně se prokázalo, že pacienti, kteří po 

odeznění akutních příznaků přestali užívat léky podle předpisu, do jednoho roku v 70% 

případech opět onemocněli akutní schizofrenií. U pacientů, kteří léky pravidelně užívali, 

došlo během jednoho roku k akutnímu onemocnění schizofrenií jen ve 25-30% případů 

(Možný, 1997, 1999). 

Nižší výskyt a závažnost nežádoucích účinků zvyšuje kvalitu života pacientů a 

zlepšuje jejich schopnost aktivně zastávat životní role. 
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1.2.1.1. Farmakoterapie a metabolické poruchy 

Zavedení antipsychotik druhé generace do psychiatrické praxe znamenalo obrovský 

převrat v léčbě pacientů trpících psychotickým onemocněním. Díky jejich odlišnému 

receptorovému mechanizmu působení, ve srovnání s klasickými antipsychotiky, vymizely 

nežádoucí účinky postihující motoriku, rozšířilo se spektrum jejich terapeutických účinků a 

dobrá snášenlivost pacienty je z klinické praxe více než zřejmá. Antipsychotika druhé 

generace, přes své nesporné klady a výhody, nejsou dokonalá a bez nežádoucích účinků. V 

současné době je, v souvislosti se zdůrazňováním péče o tělesné zdraví duševně nemocných, 

v popředí zájmu odborníků oblast poruch metabolizmu a jejich vztah k těmto preparátům 

(Kitzlerová a Motlová, 2005). 

Nemocní schizofrenií jsou rizikovou skupinou pro vznik metabolických poruch. Příčin 

tohoto stavu je několik. Data z klinických studií svědčí také pro souvislost antipsychotické 

terapie s abnormalitami glycidového a lipidového metabolizmu. Patogeneticky se může jednat 

o důsledek zvyšování hmotnosti při blokádě histaminových a serotoninových (5-HT2C) 

receptorů nebo o přímý toxický nebo hormonální účinek antipsychotik (Ader et al., 2005). 

Při léčbě antipsychotiky byly zaznamenány metabolické problémy: zvyšování tělesné 

hmotnosti, dyslipidémie, diabetes mellitus, diabetická ketocidóza a pankreatitida. 

Antipsychotika se ukazují jako rizikový faktor, který může přispět ke vzniku metabolických a 

endokrinních poruch (Masand et al., 2005). 

Jednou z příčin vyšší morbidity je životní styl dlouhodobě léčených pacientů spojený 

s malou fyzickou aktivitou, špatnými stravovacími návyky, kouřením a užíváním alkoholu či 

jiných psychoaktivních látek. 

Vedle tělesných komplikací je zvýšená hmotnost jednou z příčin nonadherence 

k antipsychotické léčbě. Celosvětově uznávaným měřítkem pro stanovení diagnózy obezity je 

Body Mass Index (BMI). Zároveň slouží jako ukazatel životní prognózy a rizika většiny 

komplikací obezity. Tato rizika stoupají od hodnoty BMI 25 (hranice pro nadváhu, viz 

následující tabulka) a výrazně potom od hodnoty 27 (Svačina, 2004). 
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Tabulka 1 - Klasifikace tělesné hmotnosti pomocí BMI 

BMI (kg/m:lJ Klasifikace 

< 18,5 podvýživa 

18,5-24,9 normální hmotnost 

25-29,9 nadváha 

30-39,9 obezita 

>= 40 morbidní obezita 

Allisonová et al. (1999) zhodnotili 81 studií a zjišťovali přírůstek tělesné hmotnosti po 

10 týdnech léčby. Léčba klozapinem a olanzapinem vedla k přírůstku váhy o 4,45 a 4,15 kg, 

léčení risperidonem zvýšili svou tělesnou hmotnost o 2, 1 kg, sertindolem o 2,92 kg a 

ziprasidonem o 0,04 kg. Placebo bylo spojeno s průměrnou redukcí tělesné hmotnosti o O, 74 

kg. Mezi klasickými antipsychotiky se průměrné hodnoty pohybovaly od přírůstku tělesné 

hmotnosti o 1, 1 kg u haloperidolu, 2,65 kg u chlorpromazinu, až po zvýšení tělesné hmotnosti 

o 3,19 kg u léčených thioridazinem. 

Studie prokazují, že první epizoda schizofrenie, dosud neléčená jakoukoliv medikací, 

Je spojena se zvýšeným množstvím viscerálního tuku (Naasrallah, 2003), narušenou 

glukózovou tolerancí(Ryan et al. ,2003) a inzulinovou rezistencí oproti zdravým kontrolám. 

Nemocní schizofrenií mají vyšší morbiditu a mortalitu somatickými poruchami než 

běžná populace. Délka života schizofrenních nemocných je o 20% kratší než u ostatních. Více 

než dvakrát častěji tito pacienti umírají v důsledku kardiovaskulárních poruch (Sokal et al., 

2004; Masand et al., 2005). 

Pro praxi je z výše citovaného konsenzu důležité, aby pacienti užívající antipsychotika 

druhé generace byli rutinně vyšetřováni (měření obvodu pasu a boků, sledování přírůstku na 

váze, sledování změn glykémie a lipidogramu, arteriálního krevního tlaku) a řádně edukováni 

o vhodnosti snižování rizika (stravovací návyky a fyzická aktivita). 
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1.2.2. Psychoterapeutické a sociální přístupy v léčbě schizofrenie 

Psychoterapeutické a sociální přístupy jsou další léčebné metody používané při léčbě 

psychóz. Vychází se při nich z poznatku, že psychóza často propuká pod vlivem nějaké 

zátěžové situace, nějakých problémů, např. v práci nebo rodině. Dále vychází z předpokladu, 

že čím dříve se začne akutní ataka psychózy léčit, tím snadněji se ji podaří zvládnout. Proto je 

důležité, aby nemocný svým potížím co nejlépe porozuměl. Pokud si uvědomí, že je nemocný 

a jak se jeho nemoc projevuje, dokáže sám rozpoznat, že se jeho stav horší a včas vyhledat 

odbornou pomoc. 

Psychoedukace- zaměřuje se především na podávání informací nemocným a jejich 

příbuzným. Psychoedukace je založena na modelu vulnerability a stresu, zdůrazňuje 

spolupráci s rodinou, podává informace o schizofrenii a její léčbě, zdůrazňuje nezbytnost 

užívání medikace, monitorování příznaků relapsu. 

Psychoterapie- vychází z poznatků, že "léky odstraňují příznaky, ale neodstraňují 

problémy." V akutní fázi se zaměřuje na okolní realitu a upravuje kontakty pacienta 

s rodinou. Dlouhodobější psychoterapie by měla pacientovi pomoci obnovit přirozený pocit 

kontroly nad svým vnímáním, myšlenkami a představami, emocemi a chováním (Schooler in 

Adámková, 2006). 

Pracovní terapie-: aktivace zájmů a koníčků, udržení jistoty o pacientových 

dovednostech, odkrytí a využití skrytých a zanedbávaných dovedností. 

Nácvik sociálních dovedností: zvládání společenských situací, aktivní přístup k životu, 

trénink asertivity a udržení sebevědomí (Alda a kol., 2002). 

Důležitou složkou při léčení psychóz je též pravidelný denní režim, ve kterém se 

nemocný snadno vyzná. Tím dochází k úpravě biorytmů, které bývají během psychózy vážně 

narušeny. 

Péče o pacienta se schizofrenií by měla být vysoce individualizovaná a zacílená 

k postupnému dosažení dobře definovaných cílů. Společně s psychiatrem se na její přípravě 
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mají podílet i další členové léčebného týmu psychologové, sestry, sociální pracovnice, 

pracovní terapeuti a další. 

1.2.3. Kinezioterapie 

Kinezioterapie je podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle 

farmakoterapie, biologické, fyzikální, psychologické a chirurgické terapie. K dosažení 

léčebných výsledků využívá prostředků aktivně prováděného pohybu mimopracovní povahy. 

Pomáhá člověku dosáhnout pocitu somatopsychické normality. Během terapeutického 

procesu terapeut napomáhá pacientovi k úplnějšímu sebepoznání a poznání vlastních 

možností tak, aby je mohl využít k rozvíjení své osobnosti, nárustu seberegulace a tím ke 

kvalitnějšímu způsobu života (Hátlová, 2002). 

Kinezioterapie se zabývá podpůrnou formou léčby a prevence psychosomatických a 

psychických poruch a chorob. Pomáhá pacientům znovu nalézat: 

- vědomí pohyblivosti 

- psychosomatickou jednotu 

- obnovu pozitivního sebepřijetí 

- sebepřijetí a integritu 

- tělesnou symboliku 

- emoční spontaneitu 

-tvořivost 

Dle Hátlové je třeba při tvorbě kinezioterapeutických programů dbát na to aby bylo: 

a) v programu navazováno na předchozí pozitivní zkušenost s pohybovou činností 

b) na adekvátnost v psychické a fyzické náročnosti 

c) možnosti prostředí v němž cvičení probíhá 

(Hátlová, 2003). 
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1.3. Pohyb 

1.3 .1. Pohyb a psychika 

Pohyb je nejen projevem života, ale je i nositelem informace o procesech ve vnitřním 

prostředí, nejen o stavu vnitřních orgánů, ale především o stavu mysli. Analýzou pohybového 

projevu člověka je možno předpokládat úroveň aktuálního tělesného a duševního stavu (Véle, 

1995). 

Vědecká zdůvodnění potvrzují, že lze ovlivňovat úroveň regulačních adaptačních 

mechanismů především pravidelnou pohybovou činností a optimálním pohybovým stimulem 

zlepšovat funkce jednotlivých systémů (Kyralová a kol., 1995). 

Pohybová aktivita pak může působit jako moderující proměnná ve vztahu mezi 

stresem a patologií. Vliv pohybové aktivity je mnohotvárný a děje se nejrůznějšími 

mechanismy na různých úrovních tělesné a psychické regulace. Současně funguje jako jakási 

mentální odbočka, jako prostor pro uvolnění emocí (Šolcová in Hátlová, 2003). Již odpoutání 

pozornosti od příčiny napětí a zaměření se na jinou činnost vede k pře ladění. 

Pohybová aktivita má krátkodobý i dlouhodobý účinek na psychickou pohodu. 

Příznivě ovlivňuje sebeúctu, úzkost, depresi, percepci stresu, zlepšuje mentální funkce. 

Pohybová aktivita, je-li prováděna pravidelně a dlouhodobě, výrazně ovlivňuje reaktibilitu na 

stres. 

Význam fyzické aktivity je prokazatelný při snižování deprese. V depresi dochází 

k utlumení metabolismu, k uzavírání se do sebe, k apatii. Tělesná cvičení způsobují zvýšení 

podráždění a celkovou aktivovanost. Ukazují se jako vhodnější při zvládání depresí, než 

relaxační cvičení, která tlumí podráždění, snižuji tím úzkost, ale ne deprese (Hátlová 2003). 

Dle Machače a Machačové (1991) by měl člověk aktivně přistupovat ke svému zdraví, 

hlavně ve smyslu primární prevence, neboť větší praktický význam mají ta opatření, která 

zamezí vzniku poruchy, obtíží, selhání nebo nemoci, než odstraňování následků a léčba. 

29 



Schilder (1950) mluví o rozvíjení vnitřního konceptu těla. Prostřednictvím prociťování 

vnímáme části svého těla, možnosti pohybu v prostoru a čase. Postupně je tělo vnímáno jako 

funkční celek. Při pohybu přijímá jedinec kinestetické, rytmické a sociální podněty a reaguje 

na ně. Probíhá-li pohyb uspokojivě a je-li opakování pohybu vnímáno pozitivně, narůstá 

sebevědomí jedince. Změna v přístupu, v sebepochopení a v sebepojetí může nastat pouze 

tehdy, když s biologickou a emocionální stránkou pracujeme současně. Pohyb a emoce jsou 

vzájemně neoddělitelné. Jsme takoví jak se pohybujeme. 

Dosažení fyzické a psychické integrace umožní jedinci vnímat okolí včetně 

meziosobních vztahů. Psychopatologie je u postižených osob pozorovatelná v jejich představě 

o vlastním těle související s používáním pohybu v rozsahu částí, nebo celku těla a využíváním 

prostoru. I když je psychopatologie jedinců velmi složitá, můžeme ji ovlivnit pomocí 

specificky zaměřených pohybových programů na integraci tělesného schéma a v návaznosti 

na integraci osobnosti, posilováním vědomí kompetentnosti v činnostech vázaných na pohyb, 

neverbální komunikací prostřednictvím pohybu (V éle, 2006). 

Samotný pohyb má vliv na prožitky a pocity jedince: může vyvolat jak bolest, tak i její 

zlepšení. Pohybová aktivita ovlivňuje stav mysli, může vést jak k uspokojení, tak k únavě 

nebo depresi. 

Při otázce po druhu nejúčinnějšího cvičení Haskell předpokládá, že potřebné podněty 

poskytuje nejpravděpodobněji aerobní cvičení (Haskell 1987). Tuto myšlenku podporuje i 

Plante, který uvažuje o využití aerobního cvičení jako prevence psychopatologie a pomoc pro 

pacienty zažívající stavy úzkosti, deprese a nízké sebeúcty a tím ke zlepšení kvality života 

těchto jedinců (Plante 1993). Paralelně však v literatuře o klinické depresi (např. Burbach 

1997, Martinsen; Hoffart; Solberg 1989) lze nalézt snížení psychotických jevů provázející 

aerobní i anaerobní cvičení, což také mnozí autoři dokládají (Hátlová 1997; Yagi, Kinoshita, 

Kanba 1992). 

Při otázce po obecných mechanismech podmiňujících psychologické přínosy cvičení u 

schizofrenního onemocnění Mutrie (Mutrie 1997) považuje za pravděpodobný vliv 

fyziologických mechanismů (termogeneze, změny neurotransmiterů, uvolňování endorfinů) 
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stejně jako mechanismů psychologických (zvýšení sebeúcty, nesoustředěnost, sociální vlivy) 

(Adámková 2006). 

Problém smyslu pohybu je v kontradiktoričnosti asociovaných skupin: pohyb, námaha, 

nepohodlí, oproti nečinnosti, klidu, pohodlí. Jde o psychologický problém oprávněnosti 

vytváření umělých překážek, zátěží, diskomfortu, pohybovým cvičením. Koncepce 

dodatečných umělých pohybových zátěží je zdůvodnitelná. prožívaný diskomfort může být 

považován za kontrastní pozdější komfort (Hošek in Hátlová 2003). 

1.3.2. Pohyb a obezita 

Obezita je symptom, vznikající z řady vlivů vedoucích k nepoměru mezi energetickým 

příjmem z potravy a výdejem energie, ať už ve formě tepelné nebo mechanické. 

Dlouhodobá působení obezity přináší časté komplikace. Zvýšená hmotnost způsobuje 

rychlejší opotřebování kloubních chrupavek. Dochází k degenerativním změnám na nosných 

kloubech, k artrózám. Snižuje se podélně i příčná nožní klenba. Přetížení páteře vyvolává 

bolesti v bedrokřížové oblasti. Obezita je rizikovým faktorem pro vznik hypertenze a její 

progresi jak u mužů, tak i žen. Redukcí hmotnosti můžeme dosáhnout snížení krevního tlaku. 

S řady epidemiologických studií vyplývá, že vyšší hodnoty cholesterolémie bývají přítomny 

u osob s latentní otylostí. Jak již víme, otylost je také rizikem pro vznik aterosklerózy. Srdce 

u obézních je postiženo ICHS hypertenzí, vyskytují se kardiomyopatie . Při miorbidní 

obezitě se setkáváme se srdeční a dechovou nedostatečností. 

Podstatou redukce hmotnosti tedy je navození stavu negativní energetické bilance, 

(kdy obézní jedinec bude vydávat více energie než přijímat), kdy je organismus nucen pro 

udržení metabolismu mobilizovat vlastní energetické rezervy deponované hlavně ve formě 

tuku (Kyralová a kol., 1995). 

Obezita je provázena celou řadou zdravotních komplikací, které omezují možnosti a 

rozsah cvičení. Proto je nutné, aby každá pohybová aktivita byla přizpůsobena stupni obezity, 
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rozsahu zdravotních komplikací, věku a předchozí trénovanosti obézních, tedy aby 

respektovala interindividuální možnosti obézních jedinců. 

Zvýšením spotřeby energie přispívá pohybová aktivita k navození či k prohloubení 

negativní energetické bilance a tím i k úspěchu redukčního režimu. Energetická náročnost 

jednotlivých pohybových aktivit je závislá na intenzitě a rychlosti, s níž je vykonávána. 

Význam pohybových aktivit vidí Browman ve zdravotním přínosu i možném snížení 

předčasné úmrtnosti, která je mnohdy právě zapříčiněna četnými zdravotními potížemi 

(Browman 1987). 

Z hlediska intenzity cvičení je pro spalování tuků nejvhodnější cvičit při tepové 

frekvenci 60-70% maximální tepové frekvence. Podle Langerstromova a Grafova vzorce se 

optimální tepová frekvence počítá následujícím vzorcem: 

Optimální tepová frekvence = klidová frekvence+ [(maximální tepová frekvence 

věk- klidová frekvence) x (intenzita/100)] 

Ženy: maximální tepová frekvence = 226 - věk 

Muži: maximální tepová frekvence = 220 - věk 

Cvičení se může odehrávat v několika různých zónách tepové frekvence. Rozdělení a 

názvy jednotlivých zón se u různých autorů liší, ale obvykle se hovoří o pěti zónách 

rozdělených podle procenta maximální tepové frekvence. Nejpříznivější zónou pro spalování 

tuků je zóna, kde dochází ke zlepšení zdatnosti oběhového aparátu a tělo spaluje více tuků než 

sacharidů. Pokud tedy obézní jedinec cvičí pravidelně a dlouhodobě v nízké intenzitě a 

současně konzumuje nízkotučnou stravu, tělo je donuceno využívat jako zdroj energie pro 

cvičení své energetické zásoby (Roschinski, 2006). V. Hainer a kol. (1996) dodává, že 

význam cvičení je i v tom, že podporuje tvorbu aktivní tělesné hmoty a tudíž brání redukci 

svalové hmoty při nízkoenergetické dietě. 

Z hlediska frekvence cvičení se odborníci shodují a doporučují tělesnou aktivitu 3 krát 

týdně hodinu, nebo vícekrát do týdně půl hodiny. Pravidelné cvičení totiž po několika týdnech 

přinese pozitivní fyziologické a psychologické změny. 
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Pro obézní jedince je doporučována organizovaná skupinová forma cvičení. Stavba 

cvičební jednotky, její rozdělení je stejné u jiných zdravotně oslabených skupin, liší se však 

intenzitou. Cvičení pro obézní by mělo mít charakter klasické džesgymnastiky aerobního 

charakteru. Švihovou, cyklickou aktivitu ve svižném tempu by však měla střídat dechová 

cvičení doprovázená protahováním, relaxačními cviky, spolu se cviky posilující většinou 

ochablé břišní, zádové a hýžďové svalstvo. Při sestavování pohybového programu je nutné 

přihlížet ke stupni obezity, věku, ale i trénovanosti a přítomnosti komplikujících onemocnění 

(Zachová, 2007). 

1.4. Základní východiska výzkumné části 

Skutečnost, že tělesný pohyb a přiměřená tělesná námaha způsobují celkové zlepšení 

psychického a fyzického stavu člověka je všeobecně známé. V zájmu optimálního dávkování 

pohybových a kondičních aktivit je ovšem nutné zjistit do jaké míry jsou členové skupiny 

schizofreniků limitováni v souvislosti s jejich projevy nemocí, které konkrétně mají vliv na 

účinnost, vytrvalost a dostatečnou intenzitu tělesných cvičení. 

Dále se jeví jako potřebné zjistit, jaké formy cvičení jsou nejvhodnější pro dosažení 

cíle, který můžeme formulovat jako nalezení souboru psychologických, 

psychoterapeutických, pedagogických a tělovýchovných metod, forem a prostředků, jejichž 

aplikací lze dosáhnout pozorovatelného zlepšení psychického a fyzického stavu pacientů a 

v ideálním případě i dosáhnout toho, aby si osvojili "tělovýchovné" znalosti, dovednosti a 

morálně volné vlastnosti potřebné kjejich dlouhodobému a přetrvávajícímu, samostatnému 

udržování a zlepšování stavu prostřednictvím osvojených tělocvičných aktivit. 

Uvedeného cíle se budeme snažit dosáhnout prostřednictvím experimentu, jeho 

řízením, s využitím metody zúčastněného pozorování a skupinové diskuse s jejich účastníky 

s vědomím, že dosažitelná míra poznání je limitována rozsahem diplomové práce a 

podmínkami vytvořenými léčebným zařízením. 

Toto omezení neumožňuje více než dojít k potvrzení či vyloučení do jisté míry 

obecných hypotéz, otázek, jejichž ověřování a vědecká interpretace by mohla být předmětem 

dalšího výzkumu. 
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2. VYZKUMNA CAST 

2.1. Formulace hypotéz 

Hl: Bude rozdíl mezi kvalitou pohybového stereotypu na začátku a konci aplikovaného 

pohybového programu. 

H3: Bude rozdíl mezi kvalitou pozornosti na začátku a na konci aplikovaného pohybového 

programu. 

H4: Bude rozdíl mezi hodnotami pozitivního emočního stavu na počátku a na konci 

aplikovaného pohybového programu. 

2.2. Formulace cílů a úkolů 

2.2.1. Cíle práce 

1. Vytvořit kondičně zaměřený pohybový program s důrazem na fyzické a psychické 

specifika pacientů se schizofrenním onemocněním. 

2. Naučit pacienty správně technicky zvládnout jednotlivá cvičení pohybového 

programu. 

3. Ověřit, zda vytvořený program pozitivně působí na psychický stav pacientů se 

schizofrenním onemocněním. 

4. Obnovit vztah k pravidelně aktivně prováděnému pohybu pacientů se schizofrenií. 
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2.2.2. Úkoly práce 

1. Vytvořit a popsat kondičně zaměřený pohybový program pro pacienty se 

schizofrenním onemocněním. 

2. Zaměřit se na správnou techniku provedení cviků. 

3. Ověřit, zda vytvořený pohybový program pozitivně působí na emoční stav pacientů se 

schizofrenním onemocněním. 

2.3. Realizace výzkumu 

2.3. 1. Organizační zajištění pohybového programu 

Pilotní výzkum byl realizován v psychiatrické léčebně Bohnice v Praze 8. Sběr dat byl 

schválen ředitelem léčebny a primár"k:ou příslušných oddělení. Původní výzkum se měl 

realizovat s pacienty z pavilonu č.3, bohužel před zahájením pohybového programu byla 

většina pacientů propuštěna. Zúčastnili jsme se tedy ranních komunit na pavilonu č.21 a č.30 

kde jsme seznámili pacienty se svým výzkumem a vybrali dobrovolníky do pohybového 

programu. Vzhledem k prostorovým možnostem pavilonů a personálního zabezpečení 

tělocvičny se mohl výzkum uskutečnit jen jednou týdně v tělocvičně. 

2.3.2. Charakteristika sledovaných pacientů 

Výzkumu se zúčastnili pacienti s jednotnou diagnózou (schizofrenie jako nozologická 

jednotka F20.0-F20.9 podle MKN-10) a byli v Psychiatrické léčebně zařazeni do programu 

střednědobé až dlouhodobé hospitalizace (několik měsíců - let). Pacienti byli léčeni na 

otevřeném pavilonu č.30 a polouzavřeném pavilonu č.21. Na otevřená oddělení jsou nemocní 

přeřazováni podle svého aktuálního psychického stavu z uzavřených oddělení, odtud se 

vracejí do běžného života. Počet pacientů se na lekcích pohybového programu pohyboval 

v rozmezí od 7 do 14. Vzhledem k častým propustkám pacientů mimo areál léčebny 
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a nedostačující komunikaci se zdravotními sestrami, jsem mohla zařadit data jen od 6 

pacientů do konečného hodnocení. Tito pacienti byli ve věku od 23 do 54 let, 3 muži a 3 ženy. 

Polovina pacientů měla normální hmotnost, druhá polovina měla nadváhu. 

2.3.3. Prostorové zajištění pohybového programu 

Kondiční pohybový program probíhal v tělocvičně psychiatrické léčebny. Prostor 

v tělocvičně byl dostatečně velký, bezpečný. V rámci programu jsme mohli využít cvičebních 

pomůcek - žíněnky, míče a bedničky. 

2.3.4. Účast pacientů 

Pacienti byli předem seznámeni s obsahem mého výzkumu a dobrovolně se v rámci 

nepovinných aktivit pohybového programu zúčastnili. Záměrně jsem zvolila dobrovolnou 

účast, jelikož jsem předpokládala u těchto pacientů kladný vztah a předchozí zkušenost 

s tělesným cvičením. 

Jelikož pacienti na otevřených pavilonech mají speciální propustky, které jim dávají 

možnost volného pohybu v areálu léčebny, účast pacientů na pohybovém programu byla 

dobrovolná a komunikace se zdravotními sestrami nebyla dostačující, bylo velmi obtížné 

zajistit stálý počet stejných pacientů na všechny lekce programu. 

2.3.5. Délka pohybového programu 

Vzhledem k prostorovým, časovým a organizačním možnostem léčebny se pohybový 

program uskutečnil jednou týdně v průběhu měsíce červenec 2008. Pohybová lekce trvala 60 

minut a byla sestavena přiměřeně ke zdravotnímu stavu pacientů. Celkem proběhly čtyři 

pohybové lekce a jedna lekce diagnostická. 
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2.3.6. Struktura pohybového programu 

Při vytváření kondičního pohybového programu pro pacienty se schizofrenním 

onemocněním jsem vycházela z poznatků o schizofrenním onemocnění, z psychologické 

praxe, kdy jsem měla možnost seznámit se s pohybovou terapií u psychiatrických pacientů 

pod vedením PhDr. Petry Chudějové PhD., z výsledků kinezioterapeutických programů pro 

pacienty s diagnózou schizofrenie (Hátlová 2003) z konzultací profesionální trenérky fitness 

centra Bc. Ditou Schwarczovou a v neposlední řadě z mé praxe ve sportovní gymnastice. 

Kondiční pohybový program se skládal ze čtyř cvičebních lekcí.Každá lekce trvala 45 minut 

čistého času, kdy pacienti cvičili. Všechny cvičební lekce měly stejný obsah a posloupnost 

cviků. Lekce se skládaly z úvodní, hlavní a závěrečné části. 

2.3.7. Nežádoucí proměnné a jejich kontrola 

Jsem si vědoma některých nežádoucích proměnných, které se mohly ve výzkumu 

vyskytnout. Za nejdůležitější považuji: 

1. Nepředvídatelnost onemocnění schizofrenie 

2. Aktuální psychický stav pacientů 

3. Osoba pozorovatele 

4. Prostředí v němž výzkum probíhá 

5. Dynamika zkoumané skupiny 

6. Osobní profil pacienta 

7. Věk a pohlaví pacientů 

8. Motivace pacientů k pohybovému programu 

9. Vědomí pacientů o výzkumu 

1 O. Jiné vnější a vnitřní faktory 
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Kontrola většiny nežádoucích proměnných byla zajištěna organizací a způsobem vedení 

pohybového programu: 

1. Jednotná diagnóza pacientů 

2. Stabilní struktura pohybového programu 

3. Dobrovolná účast pacientů na pohybovém programu 

4. Velký a bezpečný prostor tělocvičny 

5. Stabilizovaný psychický stav pacientů 

6. Relativně dobrý fyzický stav pacientů 

7. Více nezávislých pozorovatelů 

8. Relativně neměnné prostředí a vnější vlivy 

2.4. Diagnostické metody 

Vzhledem k formě onemocnění pacientů, jejich aktuálního psychického stavu a cílům 

mého výzkumu, jsem jako diagnostické metody zvolila otevřené zúčastněné pozorování a 

skupinovou diskusi. 

2.4.1. Otevřené zúčastněné pozorování 

Otevřené zúčastněné pozorování představuje aplikaci metody pozorování. Pozorovatel 

se pohybuje přímo v terénu, je přímým účastníkem situací a jevů, které pozoruje, a současně 

účastníci výzkumu vědí o tom, že provádí výzkum a že za tímto účelem provádí svá 

pozorování, záznamy a že se získanými daty bude dále nakládáno v souladu s cíly a plánem 

studie (Miovský 2006). 

Pozorování probíhalo během všech čtyř cvičebních lekcí. Pozorovatelé byly 3 

zúčastněné osoby. Škála, která byla použita pro zaznamenávání výsledků pozorování, 

obsahovala 5 číselných hodnot odl do 5 kde číslo 1 znamená, že pozorovaný jev se 

vyskytoval nejméně a číslo 5 nejvíce. Pozorovali jsme tyto faktory: technické zvládnutí cviků, 

38 



koordinace při cvičení, mfru spolupráce, pozornost, paměť, negativní emoce, pozitivní emoce 

a únavu. 

Při posuzování techniky zvládnutí cviku jsme se zaměřili na to, do jaké míry je 

pacient schopen dle slovní instrukce a vizuální ukázky tělesný cvik zvládnout. Hodnocení 

přesnosti a správnosti provedení cviku bylo dle norem zdravotní tělesné výchovy a ze 

spolupráce profesionální osobní trenérky fitness centra. 

Za správnou koordinaci při cvičení jsme považovali smysl pro rovnováhu, orientaci 

v prostoru, správnou koordinaci končetin. 

Míra spolupráce byla hodnocena podle aktivní účasti pacientů, ochoty spolupracovat. 

Sledování pozornosti bylo stanoveno jako soustředěnost při provádění cviků. 

Paměť se týkala zapamatování si správné techniky cviků a jejich pořadí při cvičení. 

Mezi negativní emoce jsme zařadili projevy agrese, vzteku, hněvu, rozhořčení atd. a 

mezi pozitivní emoce jsme zahrnuli projevy radosti, spokojenosti, euforie. 

Celkovou únavu a vůli jsme hodnotili na konci cvičební jednotky, vůli jsme hodnotili 

při opakování série cviků. 

2.4.2. Skupinová diskuse 

Skupinová diskuse je metoda, při níž provádíme strukturované interview s více než 

třemi osobami najednou, nepracujeme s žádnou skupinovou interakcí a striktně dodržujeme 

schéma otázka-odpověď (Miovský 2006). 

Diskuse probíhala po každé lekci cvičení. Otázky byly předem připravené, otevřené a 

rozdělené do pěti hlavních témat. 
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3. VÝSLEDKY 

3.1. Pozorování 

Tabulka 2 - 1. cvičební jednotka 

Pacient 

Max Dalibor Petr Petra Ivana Lenka 

Technické zvládnuti 
4 1 2 4 1 2 

cviků 

Koordinace při 
4 4 3 5 3 4 

cvičeni 

Mira spolupráce 5 4 5 5 5 4 

Pozornost 5 3 4 5 5 4 

Paměť 5 3 4 5 3 5 

Negativni emoce 1 3 1 2 2 2 

Pozitivní emoce 4 3 4 3 3 2 

Únava 3 3 5 4 5 5 

Vůle 5 4 4 3 2 2 
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Tabulka 3-2. cvičební jednotka 

Pacient 

Max Dalibor Petr Petra Ivana Lenka 

Technické zvládnuti 
4 2 2 4 2 2 

cviků 

Koordinace při 
4 3 3 4 4 4 

cvičeni 

Míra spolupráce 5 5 5 5 5 4 

Pozornost 5 5 4 5 4 5 

Paměť 5 3 3 5 4 5 

Negativní emoce 1 1 1 2 2 2 

Pozitivní emoce 3 3 2 3 3 3 

Únava 2 2 3 4 4 4 

Vůle 5 5 5 3 2 3 
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Tabulka 4-3. cvičební jednotka 

Pacient 

Max Dalibor Petr Petra Ivana Lenka 

Technické zvládnutí 
4 2 2 4 2 3 

cviků 
---~ 

Koordinace při 
5 4 4 5 3 4 

cvičení 

Míra spolupráce 5 5 5 5 5 5 

Pozornost 5 4 4 5 4 5 

Paměť 5 3 4 5 4 4 

Negativní emoce 1 2 1 1 1 1 

Pozitivní emoce 3 4 2 2 2 2 

Únava 2 2 2 3 4 3 

Vůle 5 4 4 4 2 3 
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Tabulka 5 - 4. cvičební jednotka 

Pacient 

Max Dalibor Petr Petra Ivana Lenka 

Technické zvládnuti 
4 2 2 4 2 2 

cviků 
-·--

Koordinace při 
5 5 4 5 4 5 

cvičení 

Mfra spolupráce 5 5 5 5 5 5 

Pozornost 5 3 4 5 4 4 

Paměť 5 5 5 5 4 5 

Negativní emoce 1 1 1 I 1 1 

Pozitivní emoce 4 3 4 3 3 3 

Únava 2 3 3 2 4 3 

Vůle 5 5 4 4 3 3 
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Z uvedených tabulek vyplývá, že na konci pohybového programu 2 respondenti 

dosáhli mírného zlepšení v technickém provedení cviku. Hypotézu Hl zamítáme, nedošlo 

k rozdílu mezi kvalitou pohybového stereotypu na začátku a na konci aplikovaného 

pohybového programu u všech respondentů. 

U 1 respondenta došlo na konci pohybového programu k mírnému zhoršení 

pozornosti, hypotézu H2 zamítáme, nedošlo k rozdílu mezi kvalitou pozornosti na začátku a 

na konci aplikovaného pohybového programu u všech respondentů. 

Zamítáme i hypotézu H3, pouze u jednoho respondenta došlo k mírnému zvýšení hodnoty 

pozitivních emocí na konci pohybového programu, nedošlo tedy k rozdílu mezi hodnotami 

pozitivního emočního stavu na počátku a na konci aplikovaného pohybového programu u 

všech respondentů. 

3.1.1. Vyhodnocení pozorování u jednotlivých pacientů 

Tabulka 6 -Výsledky pozorování 

Maxmilián 

Technické 
Pacient provedl cviky na vysoké technické úrovni. Pacient neměl žádné svalové disbalance 

zvládnutí 
(pouze drobné odchylky ve svalů dolních končetin) a jeho držení těla bylo správné. Mezi 

cviků 
nejlépe provedené cviky patřily zejména cviky posilovací, mezi cviky ve kterých byly 

drobné nedostatky patřily cviky zaměřené na protahování dolních končetin. 

Při provádění koordinačních cviků jsme zjistili, že sledovaný pacient byl z hlediska 

Koordinace prostorové orientace lehce nadprůměrný, z hlediska koordinace končetin průměrný a 

při cvičení z hlediska rovnováhy vysoce nadprůměrný. Celkově tedy vycházi, že jsou jeho koordinační 

schopnosti celkově lehce nadprůměrné s tendencí stále se zlepšovat. 

Po všechny cvičební lekce pacient velmi dobře spolupracovat. Aktivně se zapojoval do 

Míra cvičebniho programu, plnil cvičební úkoly. Při požádání o přípravu cvičebních pomůcek 

spolupráce ochotně pomáhal. Při některých cvičení (zejména posilovacích) zopakoval cviky vícekrát, 

než bylo vyžadováno. 

V průběhu cvičební jednotky se pacient plně soustředil na provádění cviků. Správně 

Pozornost 
prováděl daný počet opakování cviků, aktivně reagoval na změny při cvičení. Několikrát 

během celého cvičebniho programu jsme pozorovali, že pacient provádí cvičení i poté, co ho 

již dokončil. 
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Maxmilián 

Po předvedení ukázky cviků si správně zapamatoval jejich techniku a posloupnost. Pacient 

Paměť 
neměl potíže se zapamatováním si počtu opakování u jednotlivých cviků, několikrát během 

pohybového programu poradil ostatním pacientům. Pozorovaný faktor paměť jsme 

vyhodnotili jako nadprůměrný, během cvičebního programu se neměnil. 

Negativní Během pohybového programu jsme nezaznamenali žádné negativní emoce. Spolu 

emoce s pacientem Petrem měli nejnižší skóre v tomto pozorovaném faktoru. 

U pozorovaných pozitivních emocí převažovala především radost, dobrá nálada, velké 

zaujetí a fYzické nasazeni. Nejvíce pozitivních reakcí jsme zaznamenali při posilovacím 

Pozitivní cvičení, naopak nejméně při začátku cvičeni. Pozitivní nálada byla jako u většiny pacientů 

emoce velmi ovlivněna celkovým psychickým stavem pacientů a vnějšími faktory, které je 

ovlivňovaly během dne. Pozorovaný faktor pozitivní emoce jsme ve 3 cvičebníchjednotkách 

zhodnotili jako průměrný. 

Ze všech pacientů jsme u tohoto pacienta zaznamenaly únavu jako nejnižší. Během 

Únava 
pohybového programu byla únava nejvyšší při I. cvičební jednotce. Nikdy nebyla 

zaznamenána tak vysoká únava, aby bránila pacientovi dokončit cvičení. Naopak, pacient 

prováděl cviky i po ukončení daného počtu opakování. 

Pacienta pohybový program velmi zaujal, byl vnitřně velmi motivován, jeho vůle cvičení 

dokončit a zopakovat ho byla velmi vysoká. Z dalších faktorů ovlivňujících pozorovaný 

Vůle faktor vůle byl pacientův kladný vztah ke sportu, jeho předešlé zkušenosti se sportem a 

dobrá fyzická kondice. Během pohybového programu jsme nezaznamenali změny na začátku 

a na konci programu. 
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Tabulka 7- Výsledky pozorování 

Dalibor 

Technické zvládnutí cviků bylo na velmi nízké úrovni. Ze všech pacientů zvládl cviky technicky 

nejhůře, na konci pohybového programu jsme u pacienta zaznamenali mírné zlepšeni. 
Technické 

Správnému provedení cviků bránily špatné pohybové stereotypy a držení těla pacienta. U 
zvládnutí 

pacienta jsme zaznamenali horní zkřížený syndrom - vadná kulatá a povolená záda, ramena 
cviků 

výrazně vtočená vpřed, brada je vysunuta vpřed se záklonem v krční páteři, zkrácené a ochablé 

prsní svaly, dále zkrácenou zadní stranu stehenního svalu. 

Koordinaci při cvičení jsme zhodnotili jako lehce nadprůměrnou. Nejvyšší hodnoty dosáhla při 

Koordinace poslední cvičební jednotce. Nejlépe pacient zvládl cviky na koordinaci horních a dolních 

při cviěení končetin, méně cviky na rovnováhu. U pacienta jsme nezaznamenali žádné problémy 

s prostorovou orientaci. 

Pacient velmi dobře spolupracoval během celého pohybového programu. Jen při 1. cvičební 

Míra jednotce jsme zaznamenali menší spolupráci, byla vidět pacientova nejistota v provádění cviků 

spolupráce a ochotě spolupracovat. Při 1. a 2. cvičební jednotce se objevilo zkreslené vnímání a myšlení 

pacienta, což také zhoršilo jeho spolupráci. 

Pozornost u tohoto pacienta byla dosti kolísavá. Při některé cvičební jednotce byla na velmi 

Pozornost 
vysoké úrovni, jindy byla podprůměrná. Velmi záleželo na momentálním psychickém stavu 

pacienta. Soustředěnost a zaměřenost pozornosti jsme zaznamenali vyšší na konci každé 

cvičební jednotky a po kladném hodnocení pacienta při cvičení. 

Paměť jsme zhodnotili jako průměrnou při poslední cvičební jednotce jako nadprllměrnou. 

Paměť 
Pacient neměl potíže zapamatovat si ukázku cviku a cvik podle slovní instrukce předvést, 

problém pro pacienta byl zapamatovat si počet, kolikrát již cvik zopakoval a kolik opakování 

mu ještě chybí. 
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Dalibor 

U pacienta se objevily negativní emoce zejména při 1. cvičební jednotce. Emoce se objevovaly 

Negativní 
na začátku cvičební jednotky a to ve spojitosti s časovým zařazením pohybového programu-

pacient byl zlostný, rozhořčený, že "musí cvičit hned po obědě." Dále se u pacienta objevila 
emoce 

nervozita, nejistota, a při prvních cvičebních jednotkách velmi slabá motivace cvičení 

absolvovat. 

Pozitivní 
Pozitivní emoce jsme zaznamenali především na konci cvičebního programu a na konci 

cvičebních jednotek. Pacient se choval vyrovnaně, soustředěně, se zájmem o cvičení, 
emoce 

spolupracoval, pozitivně hodnotil cvičeni. 

Únava 
U pacienta jsme zaznamenali mírnou únavu. Cvičení fyzicky zvládal, subjektivně únavu necítil. 

N a konci cvičební jednotky jsme zaznamenali horší koordinaci a techniku pohybu. 

Vůle pacienta při cvičení byla vysoká. Během cvičebního programu jsme nezaznamenali změnu 

Vůle mezi první a poslední cvičební jednotkou při pozorováni faktoru vůle. Pacient nedokončil pouze 

některá cvičení zaměřená na protaženi zadní strany stehenního svalu. 
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Tabulka 8- Výsledky pozorování 

Petr 

Technické Technické zvládnutí cviků bylo na nízké úrovni. Nezaznamenalijsme u pacienta žádné změny 

zvládnutí v zvládnutí techniky cviku během cvičebního programu. Stejně jako u Dalibora, správnému 

cviků provedeni cviku bránily špatné pohybové stereotypy a držení těla pacienta. U pacienta jsme 

zaznamenali zkrácené prsní svaly, ochablé fixátory lopatek, ochablé břišní svaly. 

Koordinac 
Koordinaci při cvičení jsme vyhodnotili jako průměrnou s tendencí stále se zlepšovat. U pacienta 

e při 
jsme zaznamenali špatný smysl pro rovnováhu zejména při cviku- výpady s vykopáváním 

kolenou vzhůru, také špatnou orientaci v prostoru- pacient špatně zaujímal místo pro cvičení, 
cviěení 

špatně se pohyboval při cvičení, které vyžadovalo pohyb vpřed, vzad, do stran. 

Míra 

spoluprác Pacient byl velmi uzavřený, submisivní, při každé cvičební jednotce velmi dobře spolupracoval. 

e 

Pozornost byla u pacienta na dobré úrovni s tendencí stále se zlepšovat. U 2. a 3. cvičební 

jednotky jsme zaznamenali menší soustředění pacienta při cvičení, pacient jako by se "zasnil" , 

Pozornost byl myšlenkami nepřítomen, cvičení přerušil, poté se rozhlédl po ostatních cvičících a začal po 

nich cvičení opakovat i když už daný počet opakování cviku již dokončil. Zaznamenali jsme i 

menší pozornost při slovním popisu některých cviků. 

Nejnižší hodnotu u pozorovaného faktoru paměť jsme zaznamenali při 3. cvičební jednotce, 

Pamět' nejvyšší u poslední jednotky. U některých cviků měl pacient problém zapamatovat si jejich 

technické provedení. 

Negativní 
Během celého pohybového programu jsme nezaznamenali žádné negativní emoce. Domníváme 

se, že jedním z důvodů byla uzavřenost pacienta, pacient nedával najevo negativní ani pozitivní 
emoce 

emoce. 
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Petr 

Během pohybového programu jsme nezaznamenali žádné výrazné pozitivní emoce. Při poslední 

Pozitivní cvičební jednotce byl pacient velmi zklamaný koncem cvičebního programu, zjišťoval kdy a kde 

emoce by mohl ve cvičení pokračovat. Dále jsme u pacienta pozorovali stále se zvyšující zájem o 

cvičeni, celkové psychické uvolnění. 

Při 1. cvičební jednotce jsme zaznamenali u pacienta velkou únavu, během cvičebního programu 

Únava se výrazně zmenšovala. Únava se u pacienta projevovala již v polovině cvičební jednotky, pacient 

prováděl cviky s pauzou pro odpočinek. Vlivem únavy se mírně zhoršovala i technika cvičení. 

Vůle 
Pacient vykazoval vysokou míru vůle při cvičení, zejména při únavě, kdy dokončil daný počet 

cviků. Pacient byl velmi zaujat cvičením a vnitřně motivován. 
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Tabulka 9- Výsledky pozorování 

Petra 

Technické 

zvládnutí 
Pacientka provedla cviky na vysoké technické úrovni. Nezaznamenalijsme u ni žádné 

cviků 
výrazné odchylky držení těla, pohybové stereotypy byly správné. Pozorovali jsme oslabené 

břišní svaly a mírně zkrácenou zadní stranu stehenního svalu. 

Koordinace 
Během celého pohybového programu byla koordinace při cvičení velmi dobrá. 

při cvičení 
Nezaznamenali jsme rozdíly mezi prostorovou orientací, smyslem pro rovnováhu a 

koordinací končetin při cvičení. 

Mira 
Během všech cvičebních lekcí pacientka velmi dobře spolupracovala. Aktivně se zapojovala 

spolupráce 
do cvičebního programu, plnila cvičební úkoly. Ochotně pomáhala a radila ostatním 

v průběhu cvičební jednotky. 

Pozornost 
Pacientka se velmi soustředila na cvičení během celého cvičebního programu, správně 

zopakovala daný pohyb a přesný počet opakování cviků. 

Paměť během celého pohybového programu byla na vysoké úrovni, pacientka neměla 

Paměť 
problém přesně daný cvik zopakovat, zapamatovat si jeho správné technické provedení. Již 

při 2. cvičební jednotce si pacientka zapamatovala přesné pořadí cviků, jak byly prováděny 

za sebou. 
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Petra 

Negativní U pacientky jsme nezaznamenali žádné výrazné negativní emoce. Na začátku cvičebních 

emoce jednotek jsme pozorovali mírné rozladění a neochotu začít cvičit. 

Pozitivní 
Mezi pozorované pozitivní emoce jsme zařadili radost, psychické uvolnění během cvičení. 

Nejméně pozitivních reakcí jsme zaznamenali při posilovacím cvičení, nejvíce při 
emoce 

relaxačním cvičení. 

Pacientka subjektivně pociťovala velkou únavu v průběhu cvičební jednotky, objektivně se 

Únava únava projevovala v neschopnosti pacientky dokončit daný cvik, technická úroveň cviku 

zůstávala stále na vysoké úrovni. 

Z celkového pozorování jsme faktor vůle zhodnotili jako podprůměrný. Některé cviky 

Vůle pacientka nedokončila. Povzbuzování a pozitivní hodnocení nebylo motivujícím faktorem pro 

pacientku, tak jak se jevilo u ostatních pacientů. 
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Tabulka 1 O- Výsledky pozorování 

Ivana 

Technické zvládnuti cviků bylo u pacientky na velmi nízké úrovni. Pacientka měla špatné 

Technické pohybové stereotypy, držení těla a velmi oslabené zádové a břišní svalstvo. Jako u předchozích 

zvládnutí pacientů jsme u pacientky zaznamenali horní zkřížený syndrom, u této pacientky byl nejvíce 

cviků zřetelný. Pacientka technicky nezvládla žádné protahovaci cvičení, během některých cvičebních 

jednotek pociťovala bolest zad. Na konci celého pohybového programu jsme u pacientky 

zaznamenali nejvýraznější změny ve zvládnutí techniky cviků a zlej!_šení v správném držení těla. 

Koordinac Koordinaci při cvičeni jsme zhodnotili jako průměrnou. Největší problém při cvičení bylo pro 

e při pacientku udržet rovnováhu. Nejlépe zvládala koordinaci končetin při cvičení. Během cvičebního 

cvičeni programu nedošlo ke změně mezi první a poslední cvičební jednotkou. 

Míra 

spoluprác 
Pacientka po celou dobu pohybového programu velmi dobře spolupracovala. Byla velmi aktivní 

v průběhu všech cvičebních jednotek. 
e 

Pozornost 
Při cvičení se pacientka velmi dobře soustředila na správné provádění cviků, na slovní a vizuální 

popis pohybu. 

Pozorovaný faktor paměť byl při l. cvičební jednotce na nejnižší úrovni, během dalších 

Paměť cvičebníchjednotekjsme paměť zhodnotili jako nadprůměrnou. U některých cviků měla 

pacientka problém zapamatovat si techniku správného provedení. 
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Ivana 

Negativní emoce se u pacientky výrazně neprojevovaly. Na začátku l. a 2. cvičební jednotky byla 

Negativní pacientka roztržitá a mírně podrážděná, nebyla spokojená s dobou oběda, také velmi záleželo na 

emoce momentálním psychickém stavu pacientky. Dále jsme u pacientky zaznamenaly mírné podrážděni 

a špatnou náladu během posilovacích cviků. 

Pozitivní Výrazné pozitivní emoce jsme u pacientky nezaznamenali. Pozitivní reakce jsme zaznamenali 

emoce zejména při relaxačním cvičeni. 

Únava 
Zaznamenali jsme u pacientky velkou únavu během všech cvičebních jednotek, při poslední 

jednotce byla únava nejnižší. 

Vůle 
Vůle byla u pacientky na nižší úrovni. U některých cviků pacientka nezopakovala daný počet 

opakováni. 
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Tabulka ll -Výsledky pozorovárú 

Lenka 

Technické Technické zvládnutí cviků jsme zhodnotili u pacientky na podprůměrné úrovni, během 

zvládnutí pohybového programu nedošlo k výrazné změně zvládnutí cviků. Stejně jako u předchozích 

cviků pacientů jsme zaznamenali horní zkřížený syndrom, ochablé zádové a břišní svaly. 

Koordinace Koordinaci při cvičení jsme zhodnotili jako nadprůměrnou, pozorovali jsme drobné odchylky 

při cvičení při prostorové orientaci, ty se již nevyskytovaly při poslední cvičební jednotce. 

Mira Při 1. a 2. cvičební jednotce byla pacientka nervózní, mírně podrážděná, museli jsme pacientku 

spolupráce pozitivně ke cvičení motivovat. 

Během celého pohybového programu byla pozornost pacientky na vysoké úrovni. Při 1. 

Pozornost cvičební jednotce jsme zamamenali mírnou roztržitost pacientky a špatné soustředění na cvičení 

vlivem neustálé komunikace pacientky s ostatními cvičícími. 

Paměť Paměť při cvičení byla na vysoké úrovni během celého pohybového programu. 

Negativní 
Nezaznamenalijsme u pacientky výramé negativní emoce. U 1. a 2. cvičební jednotky jsme 

pozorovaly mírné rozhořčení pacientky při posilovacím cvičení, během dalších cvičebních 
emoce 

jednotek se tyto negativní reakce zmirňovaly. 

Pozitivní 
Nejvíce se projevovaly pozitivní emoce na konci pohybového programu, u pacientky jsme 

pozorovali radost až euforii, na konci cvičební jednotky nám pacientka za cvičení poděkovala, 
emoce 

dále jsme pozorovali velké zaujetí zejména při protahovacích cvičeni. 

Únava 
Během celého pohybového programu jsme pozorovali vyšší únavu u pacientky, během 

programu se výramě zmenšovala. 

Vůle 
Vůli jsme zhodnotili jako průměrnou, pacientka cviky dokončila, byla potřeba ji často 

povzbuzovat a pozitivně hodnotit. 
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3.1.2. Shrnutí 

Technické zvládnutí cviku bylo u skoro všech pacientů na velmi nízké úrovni. 

Správnému provedení cviku bránila špatná fyzická kondice a pohybové stereotypy pacientů. 

Zaznamenali jsme jen mírné zlepšení mezi první a poslední cvičební jednotkou. U většiny 

pacientů se objevilo podobné držení těla- horní zkřížený syndrom- ochablé zádové svalstvo, 

zkrácené prsní svaly, což bylo příčinou "kulatých zad" , zkrácené svaly dolních a horních 

končetin, celkové ochablé držení těla. 

Koordinace při cvičení dosáhla překvapivě vysoké úrovně. Pacienti neměli problém 

s udržením rovnováhy, koordinací těla a končetin. V poslední cvičební jednotce všichni 

pacienti zvládli koordinaci při cvičení. 

,,Míra spolupráce" byla faktorem u kterého ve všech cvičebních jednotkách byla 

nejvyšší četnost pozorování. To rovněž ukazuje na fakt, že účast pacientů na výzkumu byla 

dobrovolná a tudíž i ochota spolupráce v jednotkách byla tak znatelná. 

V pozorované oblasti "pozornost" jsem zaznamenali u většiny pacientů schopnost 

soustředění se na jednotlivé cviky. Pozornost se výrazně nezměnila na začátku a na konci 

pohybového programu. 

Sledovaný faktor paměť dosáhl v poslední cvičební jednotce vyšší četnosti pozorování 

než v cvičební jednotce první. Kromě jednoho pacienta byly u všech pacientů při poslední 

cvičební jednotce naměřeny nejvyšší hodnoty. 

Negativní emoce měly nejvyšší hodnotu při první cvičební jednotce. Pro pacienty byla 

tato pohybová aktivita změnou v jejich denním programu. Příčinou negativních emocí mohl 

být i čas pohybového programu- pátek odpoledne, kdy většina pacientů měla propustky, 

minimální čas po době oběda. Na konci každé cvičební jednotky se se zvyšující únavou i 

mírně zvyšovaly negativní emoce. Při závěrečné diskusi na konci cvičební jednotky se již 

neobjevovaly. 

Mezi pozitivními emocemi převažovala radost ze cvičení a euforie, celkové psychické 

uvolnění, pocit spokojenosti a vyššího sebevědomí. 
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Únava se vyskytovala téměř u všech pacientů, u některých už při začátku cvičení. 

Bylo velice důležité zařadit do cvičení přestávky a pacienty slovně chválit a povzbuzovat. 

Nezaregistrovali jsme větší změny v pozorované oblasti "únava" mezi první a poslední 

cvičební jednotkou či v jejím průběhu. 

Vůli můžeme zhodnotit jako celkově slabší s mírným zlepšením na konci pohybového 

programu. Poprvé jsme zaznamenali výrazné změny mezi vůlí dokončit počet opakování 

cviků u mužů- kde byla vyšší-a u žen- kde byla nižší. 

3.2. Skupinové diskuse 

Skupinová diskuse se skládala z těchto otázek : 

1. Která cvičení byla pro vás nejvíce obtížná? A proč? 

2. Která cvičení byla pro vás nejvíce příjemná? A proč? 

3. Cítíte nějaké fyzické změny po cvičení? 

4. Jak byste popsali váš psychický stav nyní? 

5. Provozovali jste někdy nějaký sport? Kdy a jaký? 

Nejčastější odpovědi respondentů během skupinové diskuse: 

(ad 1) Mezi obtížná cvičení pacienti řadili převážně cvičení protahovací, často cítili napětí ve 

svalech, pocit, že tyto cviky nezvládnou. 

(ad 2) Příjemnými cviky pacienti označili cviky uvolňovací, cviky zdravotní. Cítili ,jak se 

jim narovnává tělo", uvolňuje se napětí ve svalech. 

56 



(ad 3) Po cvičení pacienti cítili celkové uvolnění těla, pocit ,jako by létali", lehkost těla, 

zvláště končetin, bolest v některých částech těla, příjemné protažení, jako by "cítili každou 

část těla" 

(ad 4) Někteří pacienti pociťovali únavu, většina cítila "vlnu energie", chuť si jít zaplavat či 

pokračovat ve cvičení, radost ze cvičení, mnozí konstatovali snížení deprese, nabuzení a 

probuzení organismu, pozitivní náladu 

(ad 5) Všichni pacienti měli aktivní zkušenost s provozováním sportu. Pacienti sportovali v 

dětství či v mládí, v současné době kromě jedné pacientky nikdo. Na konci pohybového 

programu projevili pacienti zájem pokračovat v pohybové aktivitě, ve sportu, kterým se 

v minulosti zabývali. 

4.DISKUSE 

Tento výzkum považuji pouze jako pilotní. Ve výzkumu jsem se snažila zmapovat 

fyzický stav pacientů a ověřit, zda vytvořený kondiční pohybový program působí pozitivně na 

psychický stav pacientů se schizofrenním onemocněním. 

Přesto, že ve výsledcích měření nedošlo ke změně mezi kvalitou pohybového 

stereotypu, pozornosti a hodnotami pozitivm'ho emočního stavu na začátku a na konci 

aplikovaného pohybového programu, je potřeba zmínit možné zkreslení výsledků, dané 

lidským faktorem. 

I přesto, že pacienti docházeli do pohybového programu ve stabilizovaném 

psychickém stavu, vzhledem k časovému zařazení cvičebních jednotek, v pátek ve 13h, byla 

většina pacientů na začátku cvičení negativně naladěna. 
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Dále jsem si vědoma, že přesnějších výsledků by bylo dosaženo s větším počtem 

pacientů, s častější aplikací pohybového programu během týdne a možnosti práce s uzavřenou 

skupinou pacientů, v níž by bylo možné pozorovat vývoj změn v průběhu pohybového 

programu. 

Otevřenost skupiny znamenala určité úskalí. Během pohybového programu docházelo 

k odchodům a příchodům pacientů, tím se proměňoval jejich počet, složení a věkové rozdíly. 

Během pohybového programu se měnily schopnosti a potřeby pacientů na tělesné úrovni. 

Toto kolísání a zejména fyzický stav pacientů narušoval cíle hodiny, které byly předem dané, 

ale musely se přizpůsobovat momentálnímu psychickému a fyzickému stavu pacientů. 

Diagnostická metoda otevřené zúčastněné pozorování byla zvolena vzhledem k cílům 

mého výzkumu, psychického stavu pacientů a byla doplněna o skupinovou diskusi. Byla jsem 

si vědoma možného subjektivního zkreslení skutečnosti, proto se pozorování zúčastnili tři 

zúčastnění pozorovatelé. 

Během pozorování jsme nezaznamenali rozdíl mezi hodnotami pozitivního emočního 

stavu na začátku a na konci aplikovaného pohybového programu, zaznamenali jsme však 

změny během skupinové diskuse, kdy na konci pohybového programu téměř všichni pacienti 

pociťovali radost ze cvičení, radost z jejich fyzických výkonů psychickou a fyzickou energii, 

chuť pokračovat ve cvičení atd. 

Co se týká celkového kondičního pohybového programu považuji popis programu 

pouze za jakousi vodící linii. Za podmínek, že vytvořený kondiční pohybový program by 

mohl sloužit nejen jako podpůrná pohybová terapie, ale především jako prevence vzniku 

obezity u pacientů se schizofrenním onemocněním, považuji za důležité zařadit do 

pohybového programu psychicky stabilizované pacienty, pacienty s dobrovolnou účastí, jako 

první cvičební jednotku zařadit hodinu diagnostickou, kde podle fyzické úrovně pacientů, 

můžeme zařadit vhodné, cílevědomé kondiční prvky cvičení. Dbát především na zdravotní a 

protahovací cviky, následně cviky posilovací. Dodržovat přiměřenou dynamiku a pravidelnost 

cvičení. 
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Na závěr bych ráda podotkla, že ze závěrů diskuse lze pozitivně zhodnotit zájem 

pacientů o obnovení vztahu k pravidelně aktivně prováděnému pohybu. Polovina respondentů 

se během výzkumu začala aktivně věnovat pohybové činnosti- plavání, běh. 

S. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit kondičně zaměřený pohybový program s důrazem na 

fyzické a psychické specifika pacientů se schizofrenním onemocněním. Na základě tohoto 

cíle byly stanoveny tři hypotézy, které byly následným výzkumem ověřovány. Pro získání 

výsledků bylo použito dvou metod, záměrného pozorování a skupinové diskuse. 

Do výzkumu bylo zapojeno celkem 6 pacientů s diagnózou schizofrenie, 3 pacienti 

s normální váhou, 3 pacienti s nadváhou. Výzkum proběhl na jaře, roku 2008 v pražské 

psychiatrické léčebně Bohnice. 

Na základě získaných dat jsme při ověřování hypotéz zaznamenali mírné zlepšení 

v technickém zvládnutí cviků na začátku a na konci pohybového programu. Pozorovaný 

faktor pozornost a pozitivní emoce se nezměnily na začátku ani na konci pohybového 

programu. 

Při první diagnostické hodině a během celého pohybového programu se projevoval 

velmi špatný fyzický stav pacientů- špatné držení těla, ochablé svalstvo, špatné pohybové 

stereotypy. 

Vzhledem k těmto výsledkům jsme se ve cvičebních jednotkách převážně zaměřili na 

cviky zdravotní a uvolňovací. 

V závěru bych chtěla konstatovat, že pracovat s pacienty se schizofrenním 

onemocněním bylo pro mě velmi zajímavé a přínosné. Dostávala jsem od pacientů pozitivní 

zpětné vazby, pacienti prožívali během a po cvičení radost, spokojenost, psychické a fyzické 
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uvolnění, odreagování, vysoké sebevědomí, důvěru sami v sebe, zábavu. Většina pacientů 

byla motivována v pohybové aktivitě pokračovat i mimo areál psychiatrické léčebny. 

Bohužel v současné době mají pacienti v psychiatrické léčebně nedostatek cíleně 

vedených pohybových programů, což je škoda, protože tělo a duše jsou dvě rovnocenné entity 

a změnou navyklých, neproduktivních pohybových vzorců, na kterých člověk ustrnul, lze 

docílit změny v psychice člověka. 
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7.PŘÍLOHY 

7.1. Diagnostika pohybového aparátu 

Tonus - trvalé napětí svalové tkáně, i ve spánku je mírné napětí, probíhá ve svalech 

látková výměna tzn. výměna informací. 

-ovlivňován např. psychickým stavem 

Svalový tonus - závislý na celkovém stavu člověka tzn., že je tímto stavem 

ovlivňován, ale také jej ovlivňuje. Proto se cvičením dá ovlivnit ohebnost a síla svalu, což má 

podstatný vliv na svalový tonus. Drží v aktivním stavu tzn. svalový korzet kolem páteře 

(správné postavení obratlů). Jeli tonus svalů obklopující klouby rovnoměrně a účelně 

rozložen, pak zajišťuje správné držení těla - svalovou rovnováhu. 

Horní zkřížený syndrom - z důvodů svalové nerovnováhy ( disbalance) vzniká typické 

vadné držení těla - kulatá a povolená záda, ramena výrazně vtočená vpřed nebo vytažena 

k uším, brada je vysunuta vpřed se záklonem v krční páteři. Důsledkem jsou dále zkrácené a 

ochablé prsní svaly. 

Svaly podílející se na horním zkříženém syndromu 

• Horní trapéz 

• Zdvihač lopatky 

• Rombické svaly 

• Dolní trapéz 

• Hluboké flexory krční páteře 

• Horní, dolní a střední vlákna velkého svalu prsm'ho 

Správné držení těla v oblasti krční a horní hrudní páteře (hrudní kyfoza, krční lordoza) 

hlava směřuje temenem vzhůru s pocitem jejího vytažení, brada je v přibližně pravém úhlu ke 

krku, ramena jsou volně rozložena do strany a tažena dolů. 
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7 .2. Diagnostický test pohybového aparátu u pacientů se schizofrenním onemocněním 

7.2.1. Test svalů s tendencí ke zkracování 

Test bederních vzpřimovačů 

Metoda 

Pacient sedf na židli, stehna jsou vodorovně se zemí, koleni kloub svírá pravý úhel. 

Pánev a křížová kost jsou během testování fixovány ve svislé poloze. Klient provádí postupný 

kulatý předklon od hlavy. Ruce jsou volně svěšené. 

Hodnocení 

Hodnotí se plynulost rozvoje křivky páteře, hlava by neměla být od od kolene více než 

1 O cm. Většina pacientů sice tuto vzdálenost splňovala, ale ta byla zapřičiněna nadměrným 

vyklenutím hrudní páteře (kyfoza), takže není možné tento stav považovat za vyhovující a 

výsledkem jsou silně zkrácené bederní vzpřimovače. 

Test čtyr'blavého svalu bederního 

Metoda 

Klient provádí v sedě obkročmo na židli, hlava volně visí v úklonu, instruktor drží 

pánev. 
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Hodnocení 

Pokud se svislice spuštěná z podpaží promítne do rýhy mezi hýžděmi, je sval v normě. 

Hodností se dále svalová symetrie a plynulost oblouku páteře v úklonu. Při zkrácení je spodní 

část páteře neohebná. Většina pacientů vykazuje tento syndrom. 

Test prsních svalů 

Metoda 

Pacient leží na podlace s pokrčenými koleny, bedra jsou přimáčknutá k podlaze. 

Pacient vzpaží zevnitř( natažené ruce za hlavu). 

Hodnocení 

Hodnotí se výška lokte vzhledem k rameni. Za normu se považuje horizontála. Většina 

pacientů má loketní kloub nad úrovni kloubu ramenního - mají tudíž zkráceny prsní svaly, 

pravděpodobně v důsledku horního zkříženého syndromu. 

7.2.2. Testy svalů ochabujících 

Test fixátorů lopatek upažením a vzpažením 

Metoda 

Klient ve stoje provádí plynule pohyb z upažení do vzpažení. 
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Hodnocení 

Hodnotí se vyváženost souhry všech fixátorů (horních i spodních). Lopatky mají být 

celou plochou přitisknuty k hrudníku, nezvedají se ramena ani lopatky. Při oslabení dolních 

fixátorů dochází při vzpažování ke zvedání ramen i celých lopatek. Většina pacientů vykazuje 

výrazné oslabení. 

Test dolních fixátorů lopatek pomocí vzporu klečmo nebyl vzhledem k fyzickému 

stavu pacientů proveden. 

Vzhledem k tomuto stavu byla navržena metodika strečinku s důrazem na protažení 

všech hlavních velkých svalových skupin a zvoleny posilovací cviky na posílení ochablého 

svalstva zad. 

7.3. Kondiční pohybový program 

Podrobný popis cvičební jednotky kondičního pohybového programu pro střednědobě 

až dlouhodobě hospitalizované pacienty s diagnózou schizofrenie. 

Na začátku cvičební jednotky jsem požádala účastm'ky o sejmutí obuvi a cvičení naboso. 

Část seznamovací 

V této části jsem se snažila o bližší seznámení členů skupiny, navození klidné přátelské 

atmosféry a vztahu s pacienty. Dále jsem se snažila spolu s pacienty určit jejich aktuální 

psychický a fyzický stav vždy před a po cvičební jednotce, pacienti subjektivně vnímali rozdíl 

svého aktuálm'ho stavu na začátku a na konci cvičební jednotky. 
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o Hra na jména 

Hráči se postaví do kruhu a přihrávají si míč. Před každou přihrávkou musí říct jméno 

spoluhráče, kterému míč přihrávají. 

./ Obměna: - Hráči si přihrávají s 2 míči 

./ Hráči si s 1. míčem přihrávají, 2. míč kutálejí 

o Teploměr 

Pacienti sedí v kruhu na zemi, mají za úkol na pomyslné stupnici teploměru ukázat, na 

kolik stupňů se cítí po fyzické stránce- ruka na podlaze- fyzicky se cítí nejhůře-bolest hlavy, 

závrať, bolest zad, třes, svalové napětí, necítí kontakt se zemí atd., ruka nahoře ve vzduchu

fyzicky se cítí nejlépe- necítí žádnou fyzickou bolest. 

Poté pacienti ukáží, jak se cítí po psychické stránce- ruka na podlaze- únava, halucinace, 

deprese, smutek, nervozita, psychické napětí atd., ruka nahoře ve vzduchu- dobrá nálada, 

psychické uvolnění a klid, energie, soustředěnost atd. 

Část úvodní 

Úvodní část cvičební jednotky jsem zaměřila na zahřátí organismu, pacienti v této části 

jednotky dosahovali nejvyšší tepové frekvence, byly zde nejvyšší požadavky na fyzickou 

kondici pacientů. 

Vzhledem k nedostatku cvičebních pomůcek byly zvoleny výstupy na bedýnku. Lepší 

varianta s ohledem na stav pacientů by bylo zahřátí pomocí skákání na velkém míči, při 

kterém dochází k uvolnění a posílení svalů podél páteře (vzpřimovačů), posílení svalů břicha 

a nohou. 
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o Výstupy na bedýnku 

Pacienti po dobu 3minut vystupovali na bedýnku, střídavě pravou, levou nohou vpřed. 

Každý pacient si zvolil své individuální tempo výstupů. 

o Výpady vpřed 

Pacienti provádí 1 O výpadů vpřed pravou nohou, 1 O výpadů vpřed levou nohou. 

Část hlavní 

o Posilovací cvičení 

Výběr cviků byl zvolen s ohledem na psychický i fyzický stav pacientů tak, aby byly 

cviky efektivní a vedly ke zlepšení jejich jak fyzického tak psychického stavu. 

o/ Mezilopatkové svaly 

- v lehu simulace plavání 

- v tureckém sedu simulace přítahů horní kladky širokým úchopem za hlavu 

o/ Vzpřimovače páteře 

- v lehu na břiše provádění diagonálního zdvihu rukou a nohou (pravá ruka levá noha) dle 

fyzické zdatnosti a koordinace -jindy tento cvik rozdělen do dvou- střídavé zvedání nohou a 

rukou. Při tomto cviku je zároveň posilováno svalstvo nohou a paží. 
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-/ Svaly dolních končetin 

- ve vzporu klečmo střídavé zvedání nohou do výše zad střídavě s přítahem kolene pod 

hrudnik a odtlačení paty do výše zad. 

-/ Svaly paží a ramen 

- v sedu nebo ve stoje vzpažení paží s jejich vytahováním do dálky, vzpažování, 

upažování, dělání malých i větších kroužků. 

-/ Svaly břicha 

- vzhledem k výraznému hornímu zkříženému syndromu nebylo možno cviky na 

břicho provádět. Možností posilování svalů břicha se jeví jako nejvhodnější pomůcka malý a 

velký cvičební míč s jehož pomocí dochází k aktivaci svalů břicha a svalů zad. 

o Strečink 

-/ Strečink bederních vzpřimovačů 

- kolíbka na zádech, přitažení kolen 

-/ Strečink čtyr11lavého svalu bederního a širokého svalu zádového 

- v tureckém sedu boční úklon s oporou o předloktí a úklon trupu ve vzporu klečmo 

-/ Zadni strana stehen (hamstringy) 

- přednožení jednonož v sedě a rovný předklon, rovný předklon ve stoji 
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./ Přední strana stehna (přímý sval stehenní) 

- skrčení zánožmo v leže jednonož 

./ Horní část svalu trapézového 

- sed s úklonem hlavy 

./ Šíjové vzpřimovače 

-předklon hlavy 

./ Zdvihač lopatky 

- předklon, úklon a rotace hlavy v sedě 

./ Zdvihač hlavy 

- rotace hlavy v sedu 

Část závěrečná 

V závěrečné části jsem zvolila cviky relaxační a na konci cvičební jednotky skupinovou 

diskusi. 

./ Poloha dítěte 

- leh na bok, kolena k hlavě 

./ Řízený výdech a nádech, několikrát opakovat 
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