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Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi využití relaxačních technik, tělesných 

aerobních aktivit a některých dalších prostředků fyzioterapie v léčbě a prevenci relapsů 

generalizované úzkostné poruchy. V teoretické části se zaměřuje na generalizovanou 

úzkostnou poruchu z pohledu psychiatrie a psychologie. Dále popisuje farmakoterapii, 

kognitivně-behaviorální psychoterapii generalizované úzkostné poruchy a specifika 

vybraných relaxačních technik. Praktická část práce obsahuje dvě kazuistiky klientů, 

kterým byla diagnostikována generalizovaná úzkostná porucha. Průběh a výsledky léčby 

jsou shrnuty a zhodnoceny v diskusi a závěru. 

 

Klíčová slova: relaxační techniky, generalizovaná úzkostná porucha, fyzioterapie 

 

 

Abstract: This thesis deals with possibilities of using relaxation techniques, aerobic 

physical activities and of some other approaches of physiotherapy in a treatment and 

relapse prevention of generalized anxiety disorder. In the theoretical part focuses on 

generalized anxiety disorder in terms of psychiatry and psychology. Further it describes a 

pharmacotherapy, cognitive-behavioral psychotherapy of generalized anxiety disorder and 

specificities of chosen relaxation techniques. Practical part of thesis includes two case 

reports of clients who have been diagnosed with generalized anxiety disorder. Courses and 

results of the treatment are summarized and assessed in the discussion and conclusion. 

 

Key words: relaxation techniques, generalized anxiety disorder, physiotherapy  
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1. Úvod 
 

Tato práce si dává za úkol teoreticky i prakticky zmapovat problematiku terapie a 

prevence generalizované úzkostné poruchy z pohledu fyzioterapeuta. Zaměřuje se na 

využití relaxačních technik v rámci ambulantní fyzioterapeutické léčby klientů trpících 

generalizovanou úzkostnou poruchou. S možnostmi využití různých relaxačních technik 

jako léčebného prostředku jsem se postupně seznamoval v průběhu bakalářského studia 

fyzioterapie. Jedním z impulsů pro výběr tohoto tématu byl fakt, že jsem před rokem 

v rámci cvičení jógových pozic (ásan) nacvičil dechovou relaxační techniku plného 

jógového dechu, jejíž efekt mě zaujal. Mohl jsem pozorovat zpomalení mé dechové i 

tepové frekvence a celkové uvolnění během cvičení a krátce po něm. Techniku plného 

jógového dechu praktikuji v rámci cvičení jógových ásan dodnes. Za dlouhodobé přínosy 

považuji v prvé řadě subjektivní zlepšení schopnosti psychické koncentrace a větší 

celkovou uvolněnost. Také s přihlédnutím k výsledkům vlastního pravidelného cvičení 

jsem se nakonec nezaměřil na problematiku využití relaxačních cvičení ve vnitřním 

lékařství, ale vybral jsem pro svou práci klienty trpící generalizovanou úzkostnou 

poruchou. O aktuálnosti tématu svědčí relativně vysoká celoživotní prevalence tohoto 

onemocnění, která dlouhodobě kolísá kolem hodnoty 5 – 15%, přičemž se vyskytuje 

přibližně dvakrát častěji u žen (17). Během studia fyzioterapie jsem byl v praxi často 

svědkem toho, že se jedinci, u kterých můžeme nalézt celou řadu příznaků signalizujících 

některou z úzkostných poruch, léčí opakovaně dlouhou dobu na fyzioterapii pro různé, 

zejména funkční poruchy pohybového systému. Relativně častý výskyt těchto klientů ve 

fyzioterapeutických a rehabilitačních ambulancích, jejich z dlouhodobého hlediska často 

neúspěšná léčba a relabující potíže byly mými dalšími motivy pro poukázání na možnost 

terapeutického i preventivního využití relaxačních technik. 

  

 

 

 

 

 



 8 

2. Úzkostné poruchy 

 

Úzkostné poruchy zařazujeme mezi neurotické poruchy, charakterizované tradičně 

úzkostí, vegetativními příznaky, pocity nespokojenosti, neštěstí a sníženou adaptabilitou. 

Zvolský popisuje neurózy jako: „duševní poruchy, u kterých je postižením duševní/tělesný 

příznak, či skupina příznaků, které jsou pro jedince obtěžující, jsou jím vnímány jako 

nepřijatelné a cizí, přičemž hodnocení reality není v hrubých rysech narušeno, chování 

neporušuje základní sociální normy, porucha se může spontánně zlepšit či zhoršit a 

nepředstavuje pouze prostou reakci na specifický stresor.“ (27) Jednotlivé neurotické 

syndromy nejsou rozděleny přesně podle jejich příčin, nejsou tedy přesně ohraničené a 

vzájemně se překrývají. Odlišení neurotických poruch od poruch osobnosti a depresivních 

poruch nebývá, zejména z důvodu jejich komorbidity, snadné. Pojem úzkostné poruchy 

zahrnuje Fobické úzkostné poruchy F40 a Jiné úzkostné poruchy F41. Hlavním projevem 

Jiných úzkostných poruch je úzkost, jejíž spuštění není vázáno na konkrétní specifickou 

situaci nebo objekt. Pod diagnózu F41 řadíme Panickou poruchu (F41.0), 

Generalizovanou úzkostnou poruchu (F41.1) a Smíšenou, úzkostně depresivní poruchu 

(F41.2) (27). Dále se budeme zabývat podrobněji Generalizovanou úzkostnou poruchou 

(F41.1), protože se k ní vztahuje praktická část této práce. 

 

2.1. Generalizovaná úzkostná porucha (F41.1) 

 

O generalizované úzkostné poruše se mluví od roku 1987, kdy byla zařazena mezi 

psychiatrické poruchy jako zbytková kategorie úzkostných poruch (27). Tato porucha je 

z úzkostných poruch diagnostikována nejčastěji a mezi ostatními úzkostnými poruchami 

představuje asi 12% (26). Prevalence v populaci činí zhruba 3% a životní prevalence 5 – 

15% (17). Dominujícím symptomem je trvalé, nerealistické a nadměrné úzkostné 

očekávání, na které dále navazuje obtížná koncentrace pozornosti, trvalé pochybnosti o 

správnosti budoucích i minulých rozhodnutí, pocity psychického vyčerpání a poruchy 

spánku. Dále často nacházíme zvýšené motorické napětí, projevující se jako neschopnost 

uvolnit se, motorický neklid, bolestivý hypertonus kosterních svalů, pocit sevření na hrudi 

a krku, svalový třes, bolesti hlavy, rychlou únavnost, zvýšenou únavu a zhoršené 

soustředění. Na trvalou úzkost, kterou Wells nazývá „volně plynoucí“ (26), pak dále 

reaguje i vegetativní systém. Dochází k vegetativní hyperaktivitě, projevující se jako 
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tachykardie, tachypnoe, sucho v ústech, žaludeční nevolnost, pálení žáhy, průjmy, 

nadměrné pocení, točení hlavy a závratě. Tyto příznaky pak jedince sekundárně stresují a 

zhoršují jeho schopnost zvládat běžné životní činnosti. Potíže klientů s GÚP se zhoršují 

v době, kdy pozornost od úzkostných myšlenek není odváděna vnějšími činnostmi. 

Nepřiměřené starosti a úzkostné stavy provázejí jedince s GÚP spíše na dovolených, o 

víkendech a ve chvílích, kdy jsou o samotě a nemají „co na práci―. V diferenciální 

diagnostice je třeba odlišit GÚP od ostatních psychických poruch, jako jsou panická 

porucha, sociální fobie, somatizační poruchy a hypochondrické poruchy. Dále pak od 

úzkosti provázející tělesná onemocnění, psychotická onemocnění a úzkosti pří abúzu a 

intoxikacích psychoaktivními látkami. Častá je komorbidita s jinými úzkostnými 

poruchami, s depresemi a abúzem alkoholu (27). 

 

2.1.1. Příčiny vzniku 

 

Názory na vznik úzkostných poruch se liší a neexistuje žádná jednoduchá teorie o 

jejich vzniku, která by byla brána jako obecně platná. Nemůžeme zpravidla určit jedinou 

jednoznačnou příčinu vzniku choroby. Jde většinou o kombinaci různých faktorů. V potaz 

se berou ovlivňující faktory genetické, vliv výchovy a životních údálostí. Freud 

neurotickou úzkost chápal jako projev konfliktů v nevědomí, jako kombinaci negativního 

afektu a fyziologické reakce. Jeho nástupci pak vyslovili myšlenku, že úzkost není rysem 

osobnosti, ale že se jí člověk naučí klasicky, operantně nebo nápodobou a může vzniknout 

v důsledku reálného nebezpečí, ale i v důsledku předpokládaného ohrožení z okolního 

prostředí (19). Pokud člověk vnímá některé stresové události jako ohrožující, může to mít 

souvislost se vznikem úzkostných stavů. Lze potom říci, že úzkost může reflektovat vnitřní 

stavy starostí a obav, ale může být spuštěna i skutečnými stresujícími událostmi. Teorie o 

tom, že dispozice ke vzniku GÚP jsou geneticky dědičné, se také nedá vyloučit, jelikož se 

úzkostné poruchy vyskytují častěji v příbuzenstvu lidí, kteří jimi trpí, než v běžné populaci. 

Někteří lidé jsou tedy ke vzniku úzkosti pravděpodobně náchylnější než jiní. Tyto dvě 

základní teorie se vzájemně nevylučují (19). O některých teoriích vzniku GÚP je 

podrobněji pojednáno níže, v kapitole zabývající se terapií. 
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2.1.2. Okolnosti vzniku a rozvoje 

 

Ne vždy se podaří vypátrat příčinu vzniku přecitlivělosti, která vede ke zvýšené 

úzkosti, nadměrným obavám a starostem. Praško tvrdí, že abychom se dokázali strachu 

zbavit, není nutné znát příčiny, které vedly k jeho vzniku (19). První známky se u 

nemocných generalizovanou úzkostnou poruchou objevují už v dětství. Jsou jimi pocity 

nejistoty v běžných zátěžových situacích a pocity nejistoty v kolektivu. Jsou potvrzovány 

souvislosti GÚP s nedostatkem pocitu bezpečí v dětství, s ambivalencí a nedostatečnou 

emoční vřelostí ze strany rodičů nebo jejich přílišná péče. Významné pro vznik úzkosti je 

jak přerušení, tak hlavně narušení vztahu rodiče a dítěte. Do souvislosti s úzkostí se dává 

například odmítání dítěte ze strany rodičů, ale také nátlak na dítě, aby naplňovalo emoční 

potřeby rodičů. Studie prokázaly souvislosti vzniku GÚP s narušenými vztahy v rodině, 

s časnými negativními zkušenostmi (znásilňování), traumatizujícími událostmi (časná smrt 

rodiče), obdobím mateřské dovolené u žen a s tělesnými nemocemi. GÚP se plně projevuje 

až věku, kdy by se měl jedinec ve společnosti „postavit na vlastní nohy― (19). 

 

2.1.3. Povaha starostí 

 

Starosti jsou považovány za aktivitu, která se zaměřuje na řešení problémů. Bývají 

spíše verbálního charakteru, něž ve formě představ (26). Obsah starostí jedinců s GÚP se 

výrazně neliší od obsahu starostí zdravých jedinců. Jejich hlavním rysem je, že jsou 

dlouhodobé a opakované. Klienti se mohou obávat situací, které mohou přijít v horizontu 

minut, ale i měsíců či let a můžeme u nich vysledovat, že jejich starosti se pojí 

s myšlenkou, že pokud neudělají určité věci, bude to mít pro ně hrozné následky. Starosti 

se týkají mnoha témat, vyvolávají úzkost a dají se těžko kontrolovat. Wells tvrdí, že vznik 

starostí je sice mimovolní, ale jejich průběh je již pak pod volní kontrolou (26). Přesto 

bývá snaha klientů s GÚP starosti potlačit neúspěšná a dochází například k jejich přenášení 

z práce domů a naopak. Důležité ale je, že je lze přerušit přesměrováním pozornosti na 

jinou činnost. 
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2.1.4. Oblasti výskytu obav 

 

Zdraví: Patří sem obavy o zdraví vlastní, zdraví rodiny nebo přátel. Klienti se 

obávají, že onemocní nějakou chorobou nebo že si nebudou schopni poradit v různých 

situacích. Často úzkost budí i to, když se člověk dozví, že někdo jiný onemocněl, protože 

mu to připomíná, že může také onemocnět. Stresující proto bývají většinou pobyty 

v nemocnici, návštěvy u lékaře nebo například sledování televizních pořadů s medicínskou 

tématikou. 

Přátelé a/nebo rodina: Často se jedná o pochybnosti o kvalitách dotyčných 

blízkých. Zda jsou dobrými rodiči, partnery, přáteli. Dále jde o obavy o štěstí a zdraví 

přátel a o to, jestli pro ně klient udělal to nejlepší, jestli svým jednáním nezpůsobil nebo 

nezpůsobí nějaký problém. 

Práce/škola: V práci a škole se projevuje perfekcionismus, nadměrná 

zodpovědnost, starosti, aby bylo vše uděláno vše, co se očekává v řádných termínech, 

obavy z chybování a špatného hodnocení. 

Finance: Klienti se někdy nepřiměřeně obávají, aby byli dostatečně zajištěni do 

budoucnosti, aby byli schopni platit účty a veškeré výdaje, přestože v současnosti mají 

peněz třeba i nadbytek. 

Denní povinnosti: Úzkost se často spojuje také s oblastí výkonu denních povinností. 

Dochází k obavám, že klient některé denní povinnosti nezvládne nebo je provede špatně. 

Jde například o obavy o dobrý vzhled, včasný příchod na schůzku či správné vyplnění 

složenek (19). 
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3. Terapie generalizované úzkostné poruchy 

 

Vzhledem k nejasnému původu nemoci je možných terapeutických přístupů více. 

Tyto přístupy vycházejí z psychologických a psychiatrických pohledů na původ nemoci. 

Popsány jsou základy farmakoterapie a kognitivně-behaviorální terapie GÚP. U lehčích 

forem GÚP stačí většinou jedna forma terapie, u středních a těžších forem se obvykle 

používají oba terapeutické přístupy najednou (17). Z psychoterapeutických postupů byla 

vybrána kognitivně-behaviorální terapie, protože se z dlouhodobého hlediska jeví v léčbě 

GÚP jako nejúčinnější. Dále jsou probrány některé relaxační techniky, které bývají 

obvykle zařazovány k psychoterapeutickým metodám. Zmíněny jsou i možnosti využití 

aplikace aerobní tělesné zátěže a některých prostředků fyzioterapie, které mohou přispět ke 

zlepšení zdravotního stavu klientů s GÚP. Bereme v potaz, že fyzioterapeut je, stejně jako 

psycholog nebo psychiatr, v péči o klienta součástí multidisciplinárního týmu. 

 

3.1. Farmakoterapie 

 

Farmakoterapie se u GÚP opírá o biologický přístup, podle něhož by ke 

vzniku nemoci nemohlo dojít bez biologických dispozic. Jsou hledány faktory genetické, 

ovlivňující vznik a vývoj choroby. Předmětem výzkumu jsou receptorové systémy a jejich 

funkce, tedy neurotransmise. V popředí je zkoumání vlivu úzkosti na GABA-

benzodiazepinové receptory v mozku (okcipitální lalok, bazální ganglia, lymbický systém 

a frontální kůra). Přímé důkazy o narušení benzodiazepinových receptorů u pacientů 

s GÚP nebyly zatím nalezeny. Byly rovněž vysloveny hypotézy o možném narušení 

dalších neurotransmiterových systémů v souvislostech s GÚP (serotonergního, 

noradrenalinového, glutamátového, cholecystokininového) (9). Hledají se léky, které jsou 

schopny tyto receptorové systémy ovlivnit ve smyslu terapie i prevence choroby.  

Farmakoterapie využívá k léčbě GÚP dvě hlavní skupiny léčiv. První z nich tvoří 

anxiolytika, která krátkodobě tlumí úzkost. Druhou skupinou jsou antidepresiva. Výhodou 

anxiolytik je v porovnání s antidepresivy a psychoterapií jejich rychlý nástup účinku. 

Z dlouhodobého hlediska je však farmakoterapie anxiolytiky nevýhodná, jelikož se 

dosažená zlepšení zřídkakdy podaří udržet po delší čas a je zde také riziko vzniku 

závislosti. Mezi anxiolytiky se dnes preferuje Buspiron před benzodiazepiny, především 

kvůli nižšímu riziku vzniku závislosti. Obecně se dá říci, že anxiolitika mají vliv spíše na 
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somatické příznaky GÚP a antidepresiva na příznaky kognitivní (17). Antidepresiva jsou 

léky s nástupem účinku v řádu dnů až týdnů. V současné době se k léčbě GÚP používají 

hlavně novější SSRI a SNRI antidepresiva. Kontrolní studie ukázaly, že v rámci akutní 

léčby GÚP jsou antidepresiva stejně účinná jako kognitivně-behaviorální terapie, ale 

v dlouhodobém horizontu je kognitivně-behaviorální psychoterapie účinnější než léčba 

těmito farmaky.  

 

Antidepresiva SSRI (paroxetin) 

Paroxetin je lék první volby, jehož účinnost byla prokázána v kontrolovaných 

studiích. Obvykle je dobře snášen. Pacientům s GÚP se většinou podává jednou za den 

dávka 20mg. Ostatní léky z této skupiny sice nebyly testovány ve studiích, ale mají 

z klinické zkušenosti podobnou účinnost. SSRI antidepresiva působí na principu inhibice 

zpětného vychytávání serotoninu na neurosynapsích. 

 

Antidepresiva SNRI (venlafaxin XR) 

Venlafaxin je rovněž lékem první volby, jehož účinnost byla prokázána 

v kontrolovaných studiích. Obvykle je dobře snášen. Pacientům s GÚP se většinou podává 

jednou denně dávka 75mg. SNRI antidepresiva inhibují zpětné vychytávání serotoninu a 

noradrenalinu na neurosynapsích. 

 

Antidepresiva NaSSA (mirtazapin) 

Účinky prověřeny studií i klinicky, dává se ale přednost spíše výše zmíněným 

dvěma skupinám antidepresiv. 

 

Tricyklická antidepresiva (imipramin, amitriptylin clomipramin, trazodon) 

Účinnost při léčbě GÚP byla potvrzena v menších studiích, nicméně se od užívání 

tricyklinů upouští, protože mají v porovnání s novějšími antidepresivy více nežádoucích 

účinků. 

 

Benzodiazepinová anxiolytika (alprazolam, diazepam, clonazepam, clorazepat, 

chlordiazepoxid) 

Jsou účinné hlavně v léčbě akutních somatických příznaků GÚP, protože mají 

relativně rychlý nástup účinku. Klienti užívající benzodiazepiny musí být kontrolováni 
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kvůli riziku zvyšování dávek, riziku rozvoje závislosti a abstinenčních příznaků. 

Benzodiazepiny způsobují relaxaci tím, že působí jako agonisté GABA-A receptorů. 

 

Nebenzodiazepinová anxiolytika (Buspiron) 

Účinnost Buspironu je klinicky ověřena, má pomalejší nástup účinků než 

benzodiazepiny. Výhodou je však nižší riziko vzniku závislosti a s ní spojených 

abstinenčních příznaků. Mechanismus účinku je podobný jako u benzodiazepinů. 

 

Beta-blokátory (propranolol, atenolol) 

Beta-blokátory tlumí vliv sympatiku blokádou beta-adrenergních receptorů. U 

úzkostných pacientů působí proti palpitacím a třesu. 

 

Konkrétní postup léčby psychofarmaky se určuje podle dominujících symptomů 

GÚP. Při dominujících psychických symptomech bývá ordinován Buspiron nebo SSRI 

antidepresiva (možno i kombinace obou). Pokud převládají celkové tělesné příznaky, 

začíná se léčba zpravidla benzodiazepiny. Jestliže potíže činí hlavně kardiovaskulární 

symptomatika, zahajujeme léčbu beta-blokátory a časem přidáváme anxiolytikum. Tři 

hlavní skupiny léků (anxiolytika, antidepresiva, beta-blokátory) se v případě nedostatečné 

úpravy stavu dají kombinovat, nebo vzájemně nahrazovat (15).    
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3.2. Kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT) 

 

Jde o formu psychoterapie, při níž je využíváno prvků kognitivního a 

behaviorálního přístupu. 

 

3.2.1. Kognitivní přístup 

 

Kognitivní přístup se zaměřuje hlavně na vědomé psychické procesy. Z tohoto 

hlediska vznikají GÚP a ostatní duševní poruchy na základě porušení kognitivních 

procesů. Z hlediska kognitivního modelu plyne patologická, trvalá úzkost z nesprávného 

způsobu zpracování informací. Toto narušené zpracování má pak za následek takové formy 

pohledu na sebe, svět a budoucnost, které jsou prakticky mechanismem spouštějícím a 

udržujícím úzkost. Terapie se soustředí na změnu tohoto chybného poznávání. Jak bylo 

řečeno výše, obsah starostí a obav zdravých jedinců a lidí s GÚP se výrazně neliší. Zásadní 

význam pro další osud starostí má způsob, jakým je jedinec vyhodnotí. Z pohledu 

kognitivního přístupu se GÚP pomalu rozvíjí během delší doby, kdy se postupně mění 

postoj klienta ke starostem. Zpočátku většinou dochází pozvolna k přesvědčení, že mu 

starosti pomáhají. Starosti slouží do jisté míry jako motivační faktor i u zdravých jedinců a 

také u klientů s GÚP vedou zpočátku spíše k úspěšnému řešení skutečných problémů. Ke 

zlomovému okamžiku dochází pravděpodobně ve chvíli, kdy se klient začne starostmi 

zaobírat do té míry, že mu tyto starosti začnou způsobovat starosti další. Většinou začíná 

mít problémy se soustředěním se na určité činnosti, což vede k myšlenkám typu: „To 

nezvládnu, já se z toho zblázním.― Myšlenky tohoto typu se nazývají metastarosti. Emoce, 

postoje a chování vedoucí k dalšímu nárůstu úzkosti vznikají pravděpodobně především 

jako reakce na metastarosti (26). 

 

3.2.2. Behaviorální přístup 

 

Úzkost z pohledu behaviorálního přístupu není rysem či vlastností osobnosti, ale 

vzniká procesem učení v interakci s prostředím. Behaviorální terapie se zabývá změnou 

chování člověka v souvislosti s jeho prostředím. „Behaviorální terapeuti se snaží 

porozumět těm interakcím, kterými si osvojujeme určité chování a také těm, které toto 

chování udržují nebo ho mění.“ (25) Cílem terapie je prostřednictvím nalezených 
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zákonitostí ovlivnit chování způsobující problémy a dosáhnout žádoucích změn v životě 

klienta. Vychází se z výzkumu v klinické psychologii. V průběhu terapie jsou vytvářeny 

hypotézy o problematickém chování klienta a hledají se faktory ovlivňující výskyt 

takového chování. Terapeut tyto faktory modifikuje a zjišťuje, jakým způsobem ovlivňují 

problematické chování. To, jestli byla terapie účinná, prozradí skutečné chování klienta po 

terapii ve srovnání s chováním, které si na začátku terapie terapeut s klientem definovali a 

snažili se jej u klienta dosáhnout. 

Z hlediska behaviorálního přístupu mají jedinci s GÚP řadu nedostatků týkajících 

se jejich dovedností. Typickým nedostatkem je snížená schopnost řešit problémy v životě   

systematicky. Časté bývá řešení metodou pokus-omyl, které vede často k předčasnému 

vyčerpání. Následkem nízké úspěšnosti této metody dochází ke tvorbě katastrofických 

pohledů i na běžné denní starosti. Klienti s GÚP se potom nadměrně obávají i banálních 

problémů z toho důvodu, že je pro ně nadměrně složité tyto problémy řešit. Mezi další 

časté nedostatky řadíme kupříkladu sníženou schopnost si racionálně rozplánovat čas a 

špatné rozlišování mezi důležitým a méně důležitým. Úzkostní si často nesplnění 

nepodstatných úkolů vykládají jako osobní prohru. Dalším typickým nedostatkem je příliš 

mnoho priorit, což vyplývá ze snížené schopnosti volit priority. Známými jsou také 

nedostatky nebo úplné postrádání některých sociálních dovedností. Takto zasaženy bývají 

snášení kritiky, schopnost říci ne, schopnost obhajovat svoje názory a postoje (17). 

 

3.2.3 Postup KBT 

 

1) Vyšetření klienta, získání základních informací 

 

Terapeut se nejprve ptá na životní příběh klienta, na předchorobí. Následně zjišťuje, 

čeho se klient nejvíce obává, jaký má dělání si starostí průběh a jaké jsou tělesné a emoční 

reakce na starosti. Dále se ptá, jestli se klient něčemu kvůli obavám a starostem vyhýbá a 

jestli používá proti starostem nějakou obranu. Zjišťuje, v čem klienta starosti v jeho životě 

omezují. Je důležité zaměřit se na podrobné zkoumání povahy obav a tělesných reakcí, 

které provázejí trvalou úzkost a v neposlední řadě pak na klientovy interpersonální vztahy. 

 

2) Analýza a definování konkrétního případu 
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K formulování konkrétního případu GÚP je potřeba, aby terapeut s klientem 

probral současnou epizodu, případně několik nedávných epizod, kdy si klient dělal starosti. 

Účelem je zjistit, proč si klient dělá, nebo dělal starosti. Důležité je zmapovat postoje 

klienta k jeho vlastním starostem a odhalit případné metastarosti. Tím se zjišťuje, v jaké 

fázi onemocnění se klient nachází. Terapeut a klient se nejdříve zabývají klientovými 

negativními přesvědčeními ohledně starostí (metastarosti). Následně věnují pozornost 

pozitivním přesvědčením ohledně starostí, které vznikají v případě, že klient používá 

starosti jako prostředek k řešení svých problémů. 

 

a) Dotazování na současnou situaci 

 

Terapeut se snaží zjistit, jakými starostmi se klient zabývá v současnosti nebo 

jakými se zaobíral v nedávné minulosti. Pomocí jednoduchých dotazů se klienta vyptá kdy 

a kvůli čemu si naposled dělal starosti (26). 

 

b) Řízené dotazování 

 

Řízeným dotazováním se zjišťují postoje klienta k dělání si starostí obecně. Zjišťuje 

se, jestli jeho starosti u něj vyvolávají metastarosti a zda se snaží starosti kontrolovat (26).  

 

Příklady dotazů: 

 

Myslíte, že je normální si dělat starosti? 

Co vám vadí na vašich starostech? 

Můžou vám Vaše starosti způsobit nepříjemnosti? 

Mohlo by se přihodit něco zlého, kdybyste si přestal dělat starosti?  

Do jaké míry dokážete svoje starosti kontrolovat? 

Co by se mohlo stát, kdybyste své starosti přestal kontrolovat? 

 

c) Záznam výhod a nevýhod 

 

Terapeut požádá klienta, aby sepsal seznam výhod a nevýhod, které mu starosti 

přinášejí. Poté opět hledá odpovědi značící výskyt pozitivních a negativních přesvědčení 

ohledně starostí (26). 
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d) Hledání kontrolujícího chování 

 

Terapeut se snaží zjistit, zda se klient pokouší své starosti kontrolovat. Pokud ano, 

zjišťuje jak a proč to dělá. Ptá se například, co by se stalo, kdyby klient nechal starosti 

starostmi a přestal proti nim cokoliv dělat (26). 

 

e) Hledání vyhýbavého chování 

 

Terapeut se klienta táže, zda se něčemu vyhýbá, aby byl schopný čelit 

očekávanému nebezpečí (26). 

 

f) Experimentální postupy 

 

Experimenty jsou směrovány k tomu, aby se klient během sezení začal důkladně 

zabývat svými starostmi. I tímto způsobem pak mohou být odhaleny metastarosti, které se 

tímto způsobem dají aktivovat přímo v rámci sezení. Uměle vyvolané starosti se mohou 

sice lišit od starostí spontánních, ale i tak může následná diskuse poskytnout užitečné 

informace (26). 

 

3) Edukace klienta 

 

Terapeut klientovi nejprve vysvětlí, co je to úzkost a pak s využitím poukázání na 

klientovy symptomy popíše vztah emocí, myšlenek a chování k vegetativním reakcím. 

Poté se přechází k deskripci bludného kruhu poháněného reakcemi na úzkost a úzkostným 

očekáváním. Tato očekávání brání přerušení kruhu jiným, pozitivnějším pohledem. Je 

důležité klienta informovat o tom, že dělat si starosti je normální i u zdravých jedinců, a že 

jeho vegetativní reakce na úzkost nejsou škodlivé, nejsou to symptomy chorob, nýbrž 

přirozené reakce těla na stres. Terapeut klienta obeznámí s tím, že bludný kruh úzkosti se 

dá přerušit konstruktivnějším způsobem myšlení a jednání, než jeho stávající. K edukaci se 

dá využít informačního letáku (18). 

 

4) Kognitivní restrukturalizace a testování metastarostí 
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Terapeut s klientem popisují a hodnotí úzkostné myšlení a chování klienta. Je třeba 

klientovi poukázat na důsledky takového chování a myšlení. Cílem je najít s ním nové, 

konstruktivnější alternativy, kterých by mohl v případě návalů starostí využívat ke svému 

prospěchu a posléze tyto žádoucí alternativy testovat a upevňovat. V první fázi kognitivní 

restrukturalizace se terapeut s klientem zaměřují na modifikaci negativních přesvědčení 

ohledně starostí, ve druhé fázi pak na úpravu pozitivních přesvědčení ohledně starostí (26). 

Technik a cvičení, které se dají použít v rámci procesu kognitivní restrukturalizace je celá 

řada. Nebudeme podrobně popisovat jednotlivé využívané techniky, ale zaměříme se pouze 

na popis základních principů kognitivní restrukturalizace. 

 

Průběh kognitivní restrukturalizace 

 

Terapeut poukazuje na to, že problémem klienta nejsou jen starosti a snaží se mu 

přiblížit pojem metastarostí, které hrají zásadní roli při udržování jeho potíží, symptomů 

GÚP. Vysvětlí mu, že obsah jeho starostí se mění, jedna starost následuje druhou a nemá 

tedy smysl se v terapii příliš zabývat řešením jednotlivých starostí. Dílčím cílem je najít 

spolu s klientem faktory, které u něj podporují sklony k dělání si starostí. Klient pak 

snadněji pochopí, že se terapie nebude zaměřovat na obsah jednotlivých starostí, ale na 

faktory, které starosti opakovaně vyvolávají. Potom, nejlépe formou hypotetických otázek 

a vysvětlení přístupu zdravého jedince ke starostem, poukáže terapeut na význam 

klientových negativních přesvědčení ohledně starostí. Dotazy a jednotlivá tvrzení terapeut 

směřuje tak, že vysvětluje klientovi, jak starosti hodnotí zdravý jedinec a vede ho k tomu, 

aby pochopil, že jeho problém spočívá hlavně v tom, že svým starostem přikládá negativní 

význam. Může být použito i narativních metod, kdy se pomocí vyprávění mýtů, pohádek 

nebo i příběhů reálných osobností dá v následné diskusi konfrontovat klientovo myšlení a 

jednání s alternativním myšlením a jednáním (18). Dále je třeba klientovi dokázat 

pravdivost tvrzení, že metastarosti jsou opravdu jeho problémem. Nejlépe formou otázek 

typu: „Kdybyste si nemyslel, že vám vaše starosti komplikují život a poškozují zdraví, 

bylo by vám lépe?― Aby si klient snadněji uvědomil svoje metastarosti, dá se využít 

formuláře, do něhož si klient zaznamenává údaje o jednotlivých starostech, které mu přišly 

v průběhu dní na mysl. Zaznamenává se datum, situace, spouštěč, popis starostí, intenzita 

starostí, intenzita emocí. Při terapeutickém sezení se potom konzultují s terapeutem 

možnosti alternativních reakcí a postojů. Intenzita starostí a emocí po přehodnocení se pak 

také zapisuje. Poukázání na škodlivost negativních přesvědčení ohledně starostí pomocí 
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experimentu je také příhodné. Používají se především dva druhy experimentu. Úmyslné 

potlačování starostí spočívá v tom, že terapeut vyzve klienta, aby po časový úsek 

například pěti minut nemyslel třeba na zelené jablko. Klient zjistí, že čím více se snaží 

potlačovat svoje myšlenky na zelené jablko, tím více ho myšlenky na zelené jablko 

obtěžují. Aby se pacient mohl vzdát snahy kontrolovat svoje myšlenky, musí pochopit, že 

mu toto škodí. Princip experimentu „Co kdyby“ je založen na tom, že terapeut staví před 

klienta otázku: „Co kdyby…?― Na každou odpověď pak následuje další otázka: „No a co 

kdyby…?― Dochází následně k tomu, že klient pochopí, že mu zabývání se starostmi nijak 

neprospívá, a že nepomůže ani když se s nimi pokouší rozumně „domluvit― (26). 

Nakonec terapeut poukáže na to, že klient používá starostí k řešení svých problémů, 

protože je přesvědčen, že mu to prospívá. Jako důkaz se dá použít analýza výhod a 

nevýhod, provedená kvůli zjišťování informací o problémech klienta na začátku terapie. 

 

5) Behaviorální experimenty 

 

Změny klientových postojů a přesvědčení ohledně starostí je třeba testovat. 

K tomuto účelu slouží behaviorální experimenty, které terapeutovi dávají formou zpětné 

vazby informace o dosavadním efektu KBT léčby. Klient s terapeutem společně hledají 

konkrétní aktivity, na které se vážou klientovy starosti. Experimenty se mohou buď 

zaměřovat na změny různých nevyhovujících situací nebo na vhodné reakce při situacích, 

které změnit nejdou. Terapeut klienta může instruovat k exponování experimentální situaci 

bez předchozích obavných představ a hypotéz nebo klienta směřuje k tomu, aby si předem 

vytvářel podle sebe různé scénáře. Retrospektivně se pak dá poukázat na rozpory mezi 

negativitou klientových scénářů a skutečným vyústěním vybraných pokusných situací. 

Experimenty mohou být různého typu. Klient může pozorovat, jak se chovají druzí, podle 

čeho se řídí, nebo se inspirovat radami terapeuta a chovat se během experimentu v rozporu 

s vlastní negativní předpovědí (18). 

 

Průběh behaviorálního experimentu 

 

Výběr cíle experimentu 

Cíl vybírají terapeut a klient společně. Je vhodné, aby tento neodporoval cílům 

vytyčeným na začátku terapie. Vysloví se myšlenka, která je poté pokusně zkoumána. (př. 

Přednést před kolegy z práce referát.) 
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Tvoření hypotéz 

Klient předvídá průběh experimentu a své předpovědi zaznamenává písemně. 

Zapisuje své předpokládané chování, myšlenky, emoční a tělesné reakce a konečně i 

chování okolí. Pak spolu s terapeutem zváží důkazy podporující a vyvracející jeho 

prognózu. Obvykle se jedná o negativní scénáře a následná diskuse může tyto scénáře 

modifikovat díky tomu, že terapeut klienta upozorní na perspektivy a důkazy, kterých si 

nevšiml nebo je potlačil. (Negativní scénáře spojeny s obavami ze špatného soustředění, z 

následného posměchu kolegů, z odmítnutí způsobu zpracování referátu. Terapeut 

poukazuje na jiné alternativy, na neutralitu nebo podporu kolegů, na možnost plodné 

diskuse po přednesení referátu.) 

 

Určení hodnocení 

Jde o společné vytyčení toho, jaké vyústění experimentu bude bráno jako úspěch a 

jaké jako neúspěch. (Úspěch ve vyvolání následné diskuse, spokojenost klienta 

s přednesem, ocenění ze strany kolegů. Za neúspěch by se v tomto případě dala označit 

situace, kdy se klient přednesu referátu vyhne nebo když bude kolegy po přednesu 

zesměšňován.)   

 

Vytvoření projektu 

Terapeut probere s klientem způsob realizace formulovaného experimentu. Mělo by 

se přesně stanovit, co a jak má klient udělat. Experiment by měl být směřován k dosažení 

pozitivního výsledku. K nacvičení se dá využit metody psychodramatu (hraní rolí). 

 

Zaznamenávání výsledků 

Klient je předem instruován, aby si zapsal své myšlenky, pocity a chování 

v krátkém časovém úseku před experimentální expozicí, při ní a krátce po ní. 

 

Formulace závěrů 

Základním pravidlem je, že žádný výsledek experimentu nesmí znamenat prohru. 

To znamená, aby byl experiment nakonec nějakým způsobem užitečný. Pokud dojde 

k naplnění pozitivního scénáře, výsledek se dá použít jako důkaz vyvracející pravdivost 

klientových negativních očekávání. (Klient je spokojený s přednesem referátu, který 

vyvolal konstruktivní diskusi.). Pokud se jeho negativní očekávání nějakým způsobem 
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naplní, analyzuje se situace a hledá se důvod proč výsledky nebyly pozitivnější. Důvod 

často plyne ze zbytečných negativních očekávaní a starostí, které zčásti předurčují chování 

nejen klienta, ale i okolí zúčastněného na experimentu. (Po náhlém dotazu svého kolegy 

v průběhu přednesu klient znejistěl, zčervenal a začal mít potíže se soustředěním a 

výslovností. Kvůli tomu, že na dotaz nedokázal pohotově odpovědět a není s přednesem 

spokojený, přestože následná diskuse byla plodná, i když se do ní kvůli zklamání 

z přednesu a následné emoční a vegetativní reakci příliš nezapojoval.) Většinou se dá dojít 

ke zjištění, že obavy byly tak jako tak zbytečné a předem akorát znesnadňovaly klientovi 

cestu k pozitivnějšímu výsledku experimentu. Závěrem je užitečné formulovat poučení 

plynoucí z výsledku experimentu. (Je zbytečné, abych se snažil předpovídat, jak se ke mně 

bude okolí chovat. Je lepší si to rovnou vyzkoušet.) 

 

Pokud dojde ke splnění negativních očekávání, snaží se terapeut o zabránění 

rozšíření dysfunkčních negativních očekávání do dalších situací či oblastí, rozebere situaci 

a věnuje se chybě v kognitivním procesu, která někdy za neúspěchem stojí. Cílem 

behaviorálních experimentů je modifikovat klientovy rigidní vzorce myšlenek a chování, 

najít a posléze cíleně posilovat nová schémata řešení problémů. Aby měla metoda 

behaviorálních experimentů smysl, je nutné experimenty opakovat v různých situacích 

(18).    

 

6) Relaxace 

 

Jedním ze symptomů GÚP je téměř chronický svalový hypertonus. Příčinou jeho 

vzniku je motorický neklid a neschopnost uvolnit se. U úzkostných klientů je patrná 

převaha sympatického tonu nad parasympatickým, čili nerovnováha vegetativního 

systému. Následkem toho u nich můžeme sledovat častější výskyt tachykardií, zvýšeného 

krevního tlaku, nadměrného pocení, točení hlavy, závratí nebo například žaludeční 

nevolnosti. Ke snadnějšímu zavedení rovnováhy vegetativního systému a pro celkové 

zklidnění se dají použít různé relaxační metody o nichž je blíže pojednáno v podkapitole 

3.3. 

   

7) Systematické plánování aktivit 
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Klienti s GÚP mívají problémy s plánováním aktivit a s rozlišováním mezi 

podstatnými a nepodstatnými problémy. U klientů je typické odkládání důležitých úkolů a 

vyhýbání se problémům, které je třeba řešit. Nevyřešené problémy se pak stávají zdrojem 

úzkosti a výčitek. Často u nich prakticky chybí čas pro relaxaci, sport, posezení s přáteli a 

jiné příjemné aktivity. Terapeut by měl klienta vést k tomu, aby byl schopný rozplánovat si 

cíleně svůj čas a věnovat se konstruktivním aktivitám (18). 

 

8) Vybavení plného emočního prožívání současných reálných situací   

 

Při práci s emocemi se terapeut zaměřuje na klientovu emoční rigiditu, způsobenou 

vyhýbavým chováním, opomíjením řešení důležitých problémů a prakticky neustálým 

zaobíráním se starostmi. Cílem je pak dosáhnout plného emočního prožívání reálných 

situací. K nácviku zvládání silných emočních reakcí lze využít techniky psychodramatu 

(18). 

 

9) Vystavování klienta úmyslně zesíleným starostem 

 

Důvodem pro cílenou expozici klienta jeho vlastním katastrofickým scénářům je 

fakt, že se klient kognitivně a emočně vyhýbá situacím, které v něm vzbuzují úzkost. 

Většinou se s terapeutem dohodne pravidelná čtvrthodina denně, kdy se klient cíleně 

zabývá svými starostmi a rozvádí je případně až do extrémů. Buď formou písemnou, nebo 

v představách. Pokud klienta napadnou v průběhu dne starosti, odloží zabývání se jimi na 

vymezenou čtvrthodinu. Expozicí klienta katastrofickým scénářům, které sám úmyslně 

rozvinul, je možné docílit emočního prožití těchto uměle vytvořených situací a nalézt 

případné strategie ke zvládání podobných situací reálných (18). 

 

10) Vystavování klienta problematickým situacím z důvodu nácviku a upevnění 

nového chování a dovedností 

 

Mnoho klientů s GÚP má potíže a nedostatky ve společenských a konverzačních 

dovednostech. Buď tyto dovednosti nemají, nebo jejich využívání znemožňuje jejich 

úzkost. Podle hloubky absence nebo poškození těchto dovedností pak terapeut provádí 

s klientem potřebný nácvik. Většinou se terapie zaměřuje přímo na konkrétní komunikační 
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nedostatky. Někdy je však potřeba nacvičit celá schémata sociálních dovedností. Klienti 

s GÚP se nejčastěji vyhýbají situacím, kdy je mohou hodnotit druzí (asi 40%), dále pak 

agorafobickým situacím (asi 20%) jako jsou nákupy v obchodních domech nebo návštěvy 

kin. Podobné přístupy zaujímají k činnostem, při kterých by se mohli vystavovat 

vegetativním příznakům (sport, sex). Vystavovat klienta těmto situacím má za cíl udržovat 

a upevňovat změny dosažené v procesu kognitivní restrukturalizace (18). 

 

11) Systematizace řešení problémů 

 

Klienti postižení GÚP mívají nedostatky při rozlišování důležitosti jednotlivých 

problémů a lze říci, že zpravidla nedokáží svoje problémy řešit systematicky. Často ztratí 

mnoho času a energie při řešení malicherných problémů. Je dobré začít se učit 

strukturovaně řešit situace na relativně běžných každodenních problémech. Dílčím cílem 

terapie je, aby klienti neřešili problémy starostmi a vytvářením obranných mechanismů 

před obávanými situacemi, ale konstruktivním jednáním (18). 

 

12) Příklady cvičení v závěrečných fázích léčby 

 

Modifikace negativních scénářů 

Terapeut klienta opět upozorní na nerealistickou negativitu jeho scénářů budoucích 

potenciálních událostí. Klient si, nejprve při sezení za vedení terapeutem a později 

samostatně v domácím prostředí, představuje pozitivnější scénáře událostí. Tyto vědomé 

reakce na starosti pak vlastně slouží k udržení dosažených výsledků terapie (26). 

 

Cvičení - nechat starosti být 

Jde o to, aby se klient naučil na starosti nereagovat a pasivně se smířit s tím, že mu 

zrovna přišly na mysl. Tento postoj může být podporován i slovně: „Další starost, nebudu 

reagovat, nepomůže mi to.― Toto je vlastně protikladem k reakcím vedoucím ke vzniku 

bludného kruhu myšlenek, který podporuje úzkost. Procvičování těchto postojů má 

význam zejména v konečných fázích terapie, když už jsou oslabena jak pozitivní, tak 

negativní přesvědčení klienta ohledně starostí (26). 

 

 



 25 

13) Závěrečné fáze léčby, její ukončení a prevence relapsů choroby 

 

V závěrečných fázích terapie se postupně prodlužují období mezi jednotlivými 

terapeutickými sezeními. Terapeut klienta směřuje k využívání dovedností, které během 

terapie nacvičil. Je možné před ukončením léčby cvičně probrat některé teoreticky možné 

situace, do kterých se klient může dostat a prodiskutovat jejich řešení. Pokud je klient 

považován za vyléčeného, zaměřuje se péče na prevenci relapsů. Další kontrolní sezení se 

provádějí například půlročně nebo i podle dohody. Pokud je léčba neúspěšná, zkoušejí se 

obvykle další léčebné metody, případně jejich kombinace (psychoanalýza, farmakoterapie) 

(18). 

 

3.2.4. Efektivita KBT v léčbě GÚP 

 

Prostřednictvím odborných vědeckých studií byla prokázána jak krátkodobá, tak 

dlouhodobá účinnost KBT u jedinců s GÚP. KBT se ukázala účinnější než nedirektivní a 

podpůrné psychoterapeutické metody a kognitivní nebo behaviorální terapie samotná. 

V porovnání s farmakoterapií benzodiazepiny se došlo k výsledku, že již po šesti měsících 

je efekt obou forem terapie stejný a dlouhodobě (roky) je pak výrazně lepší u KBT. 

Z krátkodobého pohledu akutní léčby vykazuje KBT stejnou účinnost jako antidepresiva. 

Studie ale ukázaly, že z pohledu dvou a víceletých katamnéz je KBT účinnější něž 

farmakoterapie antidepresivy. Většina vědeckých studií uvádí, že zhruba 50% klientů 

s GÚP, kteří prošli KBT, bylo plně vyléčeno (18). 
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3.3. Relaxační techniky 

 

3.3.1. Význam relaxační reakce 

 

Relaxační techniky fungují na principu zklidnění (relaxace), čili relaxační reakce, 

která je charakterizována snížením počtu aferencí přicházejících do mozku. Toto zklidnění 

slouží především ke znovunabytí energetických zásob a je vlastně nezbytnou tělesnou 

reakcí navazující logicky na některou ze tří fází stresové adaptační reakce. Těmito fázemi 

jsou:  

 

1) Poplachová fáze 

 

Je iniciační fází stresové adaptační reakce, nastávající při styku se stresorem. 

Vlivem sympatiku dojde nejprve k vyplavení adrenalinu z dřeně nadledvin a poté skrze 

signál z hypofýzy k sekreci hormonů kůry nadledvin. Při stresové reakci převažuje 

ve vegetativním nervovém systému vliv sympatiku nad parasympatikem. Následkem toho 

můžeme pozorovat zvyšování svalového napětí a prokrvení kosterního svalstva, zvyšování 

dechové a tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku, zvýšenou sekreci hormonů nadledvin 

a štítné žlázy, nárůst spotřeby kyslíku a hladiny glukózy v krvi, celkové zintenzivnění 

metabolických procesů a další změny tělesných funkcí. Pokud dojde v této fázi ke 

zvládnutí stresové reakce, nastává fáze zotavovací, čili relaxační. Jestliže ale efekt 

vyvolaný stresorem dále přetrvává, nastává fáze resistence (6). 

 

2) Fáze resistence 

 

V této fázi se organismus snaží na stresovou situaci adaptovat. Člověk hledá 

způsob, jak se vyrovnat se stresem nebo jak jej snížit. Fyziologické procesy započaté 

v první fází se pokouší udržovat normální funkce organismu. Nedaří-li se stres snížit, 

dochází k frustraci přecházející k pocitům beznaděje. Příliš silný nebo nadměrně dlouho 

působící stresor, který se nedaří vyloučit, způsobuje vyčerpání (6). 

 

3) Fáze vyčerpání 
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Objevují se některé fyziologické dysfunkce podobné reakcím fáze poplachové, 

dochází k postupnému hroucení organismu, rozvoji různých nemocí, které mohou způsobit 

i smrt (6).  

 

Nebezpečnému stavu vyčerpání se organismus brání právě relaxační reakcí, při níž 

dochází k ústupu vlivu sympatiku a posilování vlivu parasympatiku. Při relaxaci dochází 

ke snížení prokrvení kosterních svalů a k poklesu jejich tonu, ke snížení tepové a dechové 

frekvence a k poklesu krevního tlaku. Rovněž se snižuje produkce hormonů nadledvin a 

štítné žlázy, spotřeba kyslíku a metabolické nároky organismu. 

Iniciace relaxační reakce může vzniknout mimovolně, například díky únavě nebo 

z důvodů neohrožujícího okolí (13). Ne vždy však jsou vnější podmínky nakloněny 

takovému spuštění relaxační reakce. Člověk se dostává do situací, kdy je třeba stresovou 

reakci přerušovat aktivně. Vyvolá-li v něm nějaký podnět stresovou reakci, stává se, že 

svoje emoce potlačí, čímž stresovou reakci sice zmírní, ale většinou nepřeruší. Dochází 

pak pouze k přesunu stresové reakce z poplachové do resistenční fáze. V tomto případě 

nenastává změna ve smyslu relaxace, ale pouze jakési utlumení emoční odpovědi na daný 

podnět a pokračování reakce stresové, tak jak byla popsána výše. Ideální by asi pro 

organismus v jistém smyslu byla reakce útoku, nebo útěku vzhledem ke stresoru a tím 

vybití stresem zmobilizované energie. Takovou možnost ale dnešní člověk prakticky nemá, 

a proto je nucen hledat jiné alternativy řešení stresujících situací. Z teorií o vzniku 

úzkostných poruch vyplývá, že pokud je jedinec opakovaně vystavován stresujícím 

situacím, které nedokáže patřičně řešit, může to hrát významnou roli při vzniku a 

udržování úzkosti jako symptomu úzkostných poruch. 

Jedním z prostředků, které mohou stres nebo později vzniklou úzkost přerušit, jsou 

právě relaxační techniky. 

 

3.3.2. Navození relaxace, spuštění relaxační reakce 

 

Reakce stresová i relaxační jsou reakcemi integrovanými, což znamená, že se 

jednotlivé složky těchto reakcí vzájemně ovlivňují, navazují jedna na druhou nebo 

nastávají současně (13). Nástup relaxační reakce lze vyvolat patřičnou modifikací některé 

ze složek integrované reakce. Nejjednoduššími technikami jsou pak techniky zpomalování 

a prohlubování dechu a metody uvolňování svalového napětí. 
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3.3.3. Aplikovaná relaxace jako prostředek léčby GÚP 

 

Dá se říci, že nácvik níže uvedených relaxačních technik je u klientů s GÚP z 

pravidla obtížnější než u zdravých jedinců, protože jedinci s GÚP mívají zejména 

v počátcích terapie často potíže se zaměřením pozornosti na aktuální činnost a s plným 

prožíváním současnosti (mindfullness). 

Dlouhotrvající úzkost se podobá oslabené prolongované stresové adaptační reakci v 

pokročilé fázi resistenční. Jak bylo řečeno výše, tuto úzkost mohou zmírnit nebo dokonce 

eliminovat relaxační cvičení. Podmínkami úspěšného nacvičení relaxační techniky jsou 

motivace, dobrovolný souhlas a připravenost klienta pro systematickou práci na sobě (6). 

Již od zahájení léčby GÚP se používají přímo v rámci psychoterapeutických sezení, ale i 

mimo ně, různé relaxační metody. Tyto v podstatě fungují na principu přerušení stresové a 

iniciace relaxační reakce. Je nutné zmínit, že relaxační techniky by neměly sloužit jako 

náhrada psychoterapeutické péče, nýbrž jako její možná součást (18). Volba relaxační 

techniky by měla spočívat především na kvalifikovaném psychologovi či psychiatrovi, 

který klienta vyšetřil a případně léčí. U klientů s GÚP je vhodné, aby zejména v počátcích 

léčby nacvičovali relaxační techniky s psychoterapeutem. Pokud nácvik relaxační techniky 

provádí kvalifikovaný fyzioterapeut, je zde nutná spolupráce s psychologem nebo 

psychiatrem v rámci interdisciplinárního týmu.  

Může se stát, že klient není ochotný ke spolupráci při nácviku, nebo mu zvolená 

technika nějakým způsobem nevyhovuje. Poté se může terapeut buď pokusit o nácvik 

techniky jiné, nebo od nácviku relaxačních technik zcela upustit. Ze strany terapeuta, který 

nácvik provádí, je tedy nutný individuální přístup ke každému klientovi. 

Relaxační techniky nejsou určeny a nemají být používány pro cílené zklidňování 

před problémovými situacemi, ale výhradně pro celkové snížení napětí, čili pro relaxaci. 

V relaxovaném stavu, který následuje po provádění těchto cvičení, se zlepšuje schopnost 

klientů vidět obávané situace z nových perspektiv (18). Relaxace zvyšuje účinek 

autosugesce (12). Studie Saranga a Tellese poukázala na pozitivní vliv relaxace na 

koncentraci, pozornost a krátkodobou paměť (21). Jednotlivé relaxační techniky může 

klient po úspěšném nácviku praktikovat jako autoterapii. Cenným výtěžkem používání 

těchto cvičení je fakt, že se klient může v praxi přesvědčit, že většinu ze svých úzkost 

provázejících potíží může dostat vlastním přičiněním relativně lehce pod kontrolu. 
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Psychoterapeuti obvykle klientům doporučují, aby relaxační techniky cvičili i po ukončení 

terapie jako prostředek prevence relapsů GÚP. 

 

3.3.3.1. Progresivní svalová relaxace (PSR) 

 

Je metoda spouštějící relaxační reakci prostřednictvím vědomého vyvolání relaxace 

kosterních svalů. Jejím autorem je americký psycholog E. Jacobson. Podmínkou pro 

zvládnutí a cílený efekt metody je schopnost uvědomovat si, rozlišovat a ovlivňovat jemné 

rozdíly ve svalovém tonu jednotlivých svalových skupin nebo samostatných svalů. 

V případě PSR se uvolňování svalů neděje pomocí sugesce, ale jde o proces, který sám 

Jacobson označoval na fyziologický děj a specifikoval dokonce rozdíly fyziologických 

změn při PSR a sugestivním uvolňování svalů (například při AT). Autor metody dokázal 

prostřednictvím EMG záznamů činnosti svalů, že jakékoli myšlenky jsou následně 

provázeny měřitelnou aktivitou kosterního svalstva. Napětí kosterního svalstva je 

zesilováno psychickým vzrušením. Informace přicházející do mozku aferentními drahami 

ze svalů (propriocepce) pak zpětně zesilují zpětnou vazbou psychické vzrušení. Základním 

principem progresivní svalové relaxace je myšlenka, že aby se člověk celkově uvolnil, 

musí kompletně uvolnit kosterní svaly. Dlouhodobě zvýšené napětí příčně pruhované 

svaloviny je značnou zátěží pro centrální nervový systém, zvyšuje aktivitu autonomních 

systémů těla a může časem způsobovat patologické změny. Aktivita očních svalů například 

hraje roli při vzniku vizuálních představ a má patrně vliv i na jejich obsah. Relaxací svalů 

podílejících se na tvorbě řeči můžeme údajně docílit utlumení myšlenek ve formě vnitřních 

dialogů (6). Jak bylo uvedeno výše, integrované relaxační reakce se v případě PSR 

dosahuje vědomě řízenou relaxací kosterního svalstva. K lepšímu vnímání svalového tonu 

a tím ke kvalitnější svalové relaxaci, jsou svalové relaxace střídány s kontrakcemi. Původní 

forma cvičení PSR byla v minulosti mnohokrát doplňována a měněna a existuje proto 

mnoho variant tohoto cvičení. 

 

Nácvik PSR podle Bernsteina a Borkovce 

 

Při nácviku by se podle Jacobsona mělo postupovat pomalu. Měla by se dodržovat 

návaznost jednotlivých cviků. Nemělo by se přecházet k nácviku následujících cviků, 

nejsou-li zvládnuty předchozí. Nácvik dokonalého zvládnutí techniky může v praxi trvat 

podle autora i několik měsíců pravidelného cvičení (6). Klient by měl cvičit minimálně 
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jednou týdně s terapeutem a naučené postupy by měl samostatně procvičovat jednou až 

dvakrát denně po dobu 30-60 minut. Nevýhodou je, že z časových důvodů není většinou 

během terapie možné metodu nacvičit s tím postupem, jaký doporučuje její autor. V dnešní 

době je poměrně často užívaný standardizovaný postup při nácviku PSR podle Bernsteina a 

Borkovce (13). Tento postup je koncipován tak, aby bylo možno jej využít a nacvičit 

v rámci psychoterapeutických sezení. Mělo by zabrat maximálně 15 minut. Cvičení by 

mělo být praktikováno v klidném prostředí, za přiměřené teploty (cca 20 °C) a ve volném 

oděvu. Cvičit by se mělo zpočátku vleže a po osvojení si technik je možno cvičit i v jiných 

polohách. Klient je instruován, aby si uvědomoval jednotlivé svalové skupiny a jejich 

napětí. Terapeut začíná příkazem k mírné kontrakci dané svalové skupiny, která trvá 5 až 7 

vteřin. Pak následuje instrukce k asi půlminutové relaxaci této svalové skupiny. Vhodné je 

také navedení ke klidnému, uvolněnému dýchání. Fáze napětí může být spojena s 

nádechem a krátkou zádrží dechu. Uvolnění pak začíná výdechem. Dále je dobré dýchat co 

nejuvolněněji. 

 

Postup cvičení (v leže na zádech): 

 

 Zatněte lehce pravou ruku v pěst, čímž napínáte svaly předloktí, uvědomujte si na 5 až 7 

vteřin napětí a 30 až 40 vteřin nechte předloktí a dlaň uvolňovat. 

 Mírně nazdvihněte pravé předloktí, čímž se aktivuje pravý biceps, uvědomujte si na 5 až 

7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin nechte biceps uvolňovat. 

 Zatněte lehce levou ruku v pěst, čímž napínáte svaly předloktí, uvědomujte si na 5 až 7 

vteřin napětí a 30 až 40 vteřin nechte předloktí a dlaň uvolňovat. 

 Mírně nazdvihněte levé předloktí,  čímž se aktivuje levý biceps, uvědomujte si na 5 až 7 

vteřin napětí a 30 až 40 vteřin nechte biceps uvolňovat. 

 Zdvíhejte obočí, tím se napíná sval v oblasti čela, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí 

a 30 až 40 vteřin nechte čelo uvolňovat. 

 Aktivujte svaly v horní části tváří a kolem nosu, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 

30 až 40 vteřin je nechte uvolňovat. 

 Aktivujte svaly v dolní části tváří a čelist, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 

40 vteřin je nechte uvolňovat. 

 Mírně napněte svaly krku a šíje, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin 

je nechte uvolňovat. 
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 Napněte svaly hrudníku, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin je 

nechte uvolňovat. 

 Napněte svaly břicha, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin je nechte 

uvolňovat. 

 Napněte svaly pravého stehna, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin je 

nechte uvolňovat. 

 Pohněte špičkou pravé nohy nahoru (směrem k hlavě), tím se aktivují svaly na přední 

straně podkolení, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin je nechte 

uvolňovat. 

 Pohněte špičkou pravé nohy dolů (směrem od hlavy), tím se aktivují svaly na zadní 

straně lýtka, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin je nechte uvolňovat. 

 Napněte svaly levého stehna, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin je 

nechte uvolňovat. 

 Pohněte špičkou levé nohy nahoru (směrem k hlavě), tím se aktivují svaly na přední 

straně podkolení, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin je nechte 

uvolňovat. 

 Pohněte trochu špičkou levé nohy dolů (směrem od hlavy), tím se aktivují svaly na 

zadní straně lýtka, uvědomujte si na 5 až 7 vteřin napětí a 30 až 40 vteřin je nechte 

uvolňovat. 

 Pak v duchu ještě jednou krátce projděte všech 16 svalových skupin (1. pravá ruka a 

předloktí, 2. pravý biceps, 3. levá ruka a předloktí, 4. levý biceps, 5. horní část obličeje 

6. střední část obličeje, 7. dolní část obličeje, 8. krk, 9. hrudník, 10. břicho, 11. pravé 

stehno, 12. pravé podkolení, 13. pravé lýtko, 14. levé stehno, 15. levé podkolení a 16. 

levé lýtko). Ubezpečte se, že všechny svalové skupin jsou uvolněné. 

 Pak zůstaňte asi minutu v  příjemné celkové relaxaci. 

 Na konec počítejte od 4 do 1. Na  4 pohněte dlaněmi a chodidly, na 3 ohněte lokty a 

kolena, na 2 pohněte krkem a hlavou a na 1 otevřete oči (13). 

 

PSR v terapii GÚP 

 

Využití metody PSR v terapii GÚP se opírá o navození relaxační reakce cestou 

vědomého relaxování skupin kosterních svalů. Tímto způsobem pak díky integrované 

povaze relaxační reakce dochází ke snížení produkce hormonů stresové reakce, k utlumení 
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vegetativních symptomů stimulovaných hyperfunkcí sympatické části autonomního 

nervového systému a konečně k celkovému zklidnění a uvolnění. Metoda je užívána 

většinou již od počátku psychoterapie GÚP. Úspěšně se jí využívá k celkovému zklidnění a 

následné lepší koncentraci klienta na začátcích psychoterapeutických sezení. Jak již bylo 

uvedeno, v relaxovaném stavu dochází ke snadnějšímu vnímání nových konstruktivnějších 

perspektiv myšlení i chování. Metoda bývá využívána jako doplněk kognitivně-

behaviorání terapie GÚP. Po určité době nácviku vnímání a ovládání tonu kosterního 

svalstva je možné zkracovat doby kontrakce a prodlužovat doby relaxace. Zpočátku 

psychoterapeutické léčby se doporučuje, aby klienti s GÚP cvičili pod dohledem terapeuta 

nebo jiného odborníka vyškoleného v metodě PSR. Po několika sezeních může však 

většina klientů nacvičovat PSR i samostatně. Za domácí úkol cvičí klient zpočátku léčby 

asi třikrát týdně po dobu patnácti minut. Postupem času lze cvičit i v denním intervalu a 

prodlužovat doby relaxace jednotlivých svalových skupin. Cvičení pak může trvat až 60 

minut. Důležitým výtěžkem a jedním z cílů praktikování metody je skutečnost, že klienti 

docházejí v praxi k přesvědčení, že je z vlastní vůle možné zmírňovat svoji úzkost, 

uvolňovat se. Metody se dá používat i jako prostředku prevence relapsů GÚP. PSR je 

vhodná pro jedince s vyšší potřebou sebekontroly, kteří například nemusí dobře snášet 

metody sugesce (změny vědomí) a dále pak pro jedince, kteří špatně snáší fyzický kontakt 

s terapeutem (masáže).  

 

3.3.3.2. Autogenní trénink (AT) 

 

Tato metoda má své kořeny v Evropě, kde je dnes jednou z nejrozšířenějších 

relaxačních metod. Její autor, německý neurolog a psychiatr J. H. Schultz, vycházel při 

sestavování ze zkušeností s hypnózou a inspiroval se také v józe a v Jacobsonově technice 

PSR. Jedná se o psychofyziologickou autoregulační metodu, jež umožňuje jedinci regulaci 

fyzických i psychických funkcí, které nejsou přístupné přímému ovlivňování vůlí. 

Prostřednictvím změn napětí kosterního svalstva dochází při AT ke změnám 

v neurovegetativním systému a v psychice. AT bývá některými autory připodobňován 

k technice hypnózy do té míry, že ho nazývají autohypnózou. Podstatným rozdílem je fakt, 

že AT je směřován čistě k nácviku relaxace, ale hypnóza může být teoreticky zaměřena i 

na vyvolání stavů úzkosti. Výhoda autogenního tréninku oproti hypnóze je v tom, že je to 

metoda, kdy si cvičící může po nácviku vystačit bez hypnotizujícího (terapeut). 

S jógovými relaxačními technikami je pak AT spojován hlavně společnými znaky jako 
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jsou relaxace, koncentrace a zachování pasivního postoje. Autor sám označoval AT jako 

stav vnitřního duševního soustředění při maximálním tělesném uvolnění. Jde o pasivní se 

poddání představám formulek, jež by nemělo být spojováno s volním úsilím (8). Klient se 

soustředí na myšlenky a představy, které pak ovlivňují jeho organismus i psychiku. Toto 

sebeovlivňování se nazývá autosugescí, jejíž očekávaný efekt je způsoben mimovolně (6). 

Podobně jako u PSR dochází tedy i u AT k ovlivnění viscerální a vegetativní oblasti 

prostřednictvím mimovolně spuštěné svalové relaxace. Při AT se prostřednictvím 

sugestivních formulí pracuje také s dechovou a tepovou frekvencí a s konkrétními 

problémy v myšlení a jednání spojenými s GÚP. Rozdíl mezi metodami AT a PSR spočívá 

tedy hlavně v tom, že u AT se využívá sugestivních formulí, kdežto při PSR je klient 

prakticky instruován jen ve smyslu napnout/povolit. 

 

Nácvik AT 

 

Podle autora by měl být zařazen krátký nácvik třikrát denně po dobu tří měsíců. 

Začátečník by měl relaxovat z počátku tři minuty a pokročilý až sedm minut. Má být 

respektována posloupnost nácviku jednotlivých formulí (6). Měl by být kladen důraz na 

pravidelnost a nenucenost při cvičení. Prostředí, kde se cvičí, by mělo být klidné a o 

přiměřené teplotě kolem 20 °C. Oděv cvičícího má být volný. Nejvhodnější je poloha 

v leže na zádech, nohy nataženy, mírně od sebe, ruce volně podél těla, dlaněmi k položce. 

Důležité jsou také instrukce ke správnému dýchání. Vhodné je například synchronizovat 

formule s tělesnými rytmy (v rytmu tepu srdce se například vyslovuje: TEP-JE-KLI-DNÝ. 

Při nádechu: DECH JE, při výdechu: ÚPLNĚ KLIDNÝ) (8). 

 

Postup cvičení (v leže na zádech): 

 

 Zavřete oči, uvědomte si své tělo a nechte ho uvolnit se. Pak opakujte s postojem 

pasivní pozornosti jednotlivé formule. 

 „Pravá ruka je těžká.― Opakujte během  6 výdechů. Kdo umí vyvolávat pocity tíhy v 

pravé (u leváků levé) ruce, opakuje už pro celé tělo „tíha―. Pokud by se rozšíření pocitů 

tíhy na celé tělo nedařilo, je možné pocit tíhy nacvičovat zvlášť v jednotlivých 

končetinách i v dalších částech těla. 

 „Jsem klidný (jsem klidná)― nebo prostě „klid―. Opakujte během jednoho výdechu.  
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 „Pravá ruka je teplá.― Opakujte během  6 výdechů. Kdo umí vyvolávat pocity tepla v 

pravé (u leváků levé) ruce, opakuje už pro celé tělo „teplo―. Pokud by se rozšíření 

pocitů tepla na celé tělo nedařilo, je možné pocit tepla nacvičovat zvlášť v jednotlivých 

končetinách i v dalších částech těla. 

 „Jsem klidný (jsem klidná)― nebo prostě „klid―. Opakujte během jednoho výdechu.  

 „Dech je klidný.― Opakujte během  6 výdechů (13). 

 

Uvedené první tři formule (tíha, teplo, klidný dech) spolu s formulí klidu jsou 

nejdůležitější a také nejsnazší. Z autogenního tréninku může mít prospěch i člověk, který 

zvládne tyto první formule, ale nezvládne už ty následující (6). 

 

 „Jsem klidný (jsem klidná)― nebo prostě „klid―. Opakujte během jednoho výdechu.  

 „Tep je klidný a silný.― Opakujte během  6 výdechů. 

 „Jsem klidný (jsem klidná)― nebo prostě „klid―. Opakujte během jednoho výdechu.  

 „Čelo je chladné.― Opakujte během  6 výdechů. 

 „Jsem klidný (jsem klidná)― nebo prostě „klid―. Opakujte během jednoho výdechu.  

 Individuální formule se opakuje během 10 výdechů. 

 Na závěr se zhluboka nadechněte, energicky se protáhněte a otevřete oči. Tato část 

cvičení odpadá, jestliže autogenní trénink nebo jinou relaxační techniku používáte 

k navození spánku. V tomto případě ve stavu uvolnění setrvejte (13). 

 

AT v terapii GÚP 

 

Již několik studií prokázalo pozitivní vliv AT na redukci úzkosti a stresu, ale 

problémem zůstává nejednotnost v postupech při nácviku (7). Autogenní trénink má 

v rámci terapie GÚP široké spektrum využití. Prvním a základním účinkem je spuštění 

relaxační reakce prostřednictvím relaxace kosterního svalstva cestou autosugesce. Metodu 

AT s úzkostnými klienty nacvičují psychoterapeuti, ale již po několika sezeních jsou 

klienti instruováni ke cvičení doma. V relaxovaném stavu je klient schopen nacházet nové 

perspektivy, je schopen intenzivnějších emočních reakcí, které však zpočátku vyžadují 

dohled psychoterapeuta. AT je příhodné využívat spíše v pokročilejších fázích 

psychoterapie, kdy se léčba zaměřuje na osvojení si nových druhů chování, dovedností a 

jejich posilování (využití individuálních formulí). Při spojení AT s prvky vizuální 
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imaginace se lze zaměřovat na představy alternativních a pozitivnějších scénářů u rigidně 

myslících klientů. Přínosné je i praktikování AT po ukončení léčby jako metody uvolňující 

a posilující. Celkové možnosti přínosu metody AT pro klienty s GÚP jsou podobné 

možnostem Jacobsonovy PSR. AT se využívá i po ukončení terapie jako prostředku 

k prevenci relapsů. 

 

3.3.3.3. Plný jógový dech 

 

Jedním z nejjednodušších cvičení způsobujících celkové uvolnění je cvičení plného 

jógového dechu. Jedná se o koncentrační cvičení zaměřené na průběh jednotlivých fází 

dechového cyklu. I když je stěžejním bodem zaostření pozornosti na průběh dechových 

fází, je jedním z cílů tohoto cvičení převést schopnost správně dýchat i do běžného 

mimovolního dechového stereotypu. 

Dá se říci, že charakter dýchacích pohybů je jedním z nejsnadněji 

pozorovatelných markerů aktuálního psychického stavu jedince (ve smyslu stres/relaxace), 

protože dýchací pohyby jsou ovlivňovány emocemi. Souvislosti mezi dýcháním a 

vegetativním, viscerálním i endokrinním systémem a psychickými funkcemi jsou dnes 

známy díky poznatkům fyziologů. Jógové dechové techniky se dají používat k ovlivňování 

funkcí vegetativního systému a údajně mají vliv na poruchy spojené se stresem. Konkrétní 

mechanismy jejich účinků ale zatím nebyly prokázány (4). Byla například provedena 

studie, která zjistila, že při klidném dýchání pravou nosní dírkou se zvyšuje krevní tlak a 

při dýchaní levou nosní dírkou se naopak snižuje (20). Při pravidelném a dlouhodobém 

provádění techniky plného jógového dechu můžeme u cvičících pozorovat v klidu podobné 

změny jako u trénovaných sportovců. Jedná se o zpomalení a prohloubení dechu, snížení 

tepové frekvence a pokles celkové dráždivosti organismu (snížení odpovědi na chladové 

podněty a zvýšení stability tělesné teploty v chladu a vlhku) (24). Z učebnic kineziologie 

můžeme pak čerpat poznatky o souvislostech dýchacích pohybů s držením těla. 

Jógová technika zvaná plný jógový dech je jednou z mnoha technik využívaných 

v rámci systému zvaném jóga. Popisovat jógu jako systém by daleko přesahovalo rámec 

této práce. Postačí, když zmíníme, že klidný, nenucený a hluboký dech je jedním 

z prakticky nezbytných kroků na cestě k vrcholu jógového úsilí, čili k samádhi, které je 

popisováno jako transcendentní, osvícený stav, doprovázený pocity splynutí s absolutnem 

(3). Mechanismus relaxačního účinku cvičení plného jógového dechu spočívá v co 

nejplnějším zaměřením pozornosti na průběh dýchacích pohybů a proudění vzduchu 
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v dýchacích cestách. Již samo zpomalení dechové frekvence má vliv na další tělesné 

funkce. Byla například provedena vědecká studie, která zaznamenala, že jógová technika 

pomalého a hlubokého dechu (savitri) snižuje srdeční tepovou frekvenci (11). 

 

Vyšetření dechových pohybů 

 

K vyšetření dechových pohybů se používají různé vyšetřovací techniky. Aspekcí i 

palpačně (přikládáním rukou na příslušné partie) můžeme hodnotit horizontální, vertikální 

a předozadní dechové pohyby břicha, hrudníku a pohyby v oblasti klíčních kostí. Oproti 

výdechové poloze se břišní sektor roztahuje frontálně, laterálně a mírně dorzálně. Dolní 

hrudní sektor vykazuje při nádechu pohyb laterálně a frontálně. V nejkraniálnějším 

dýchacím sektoru je možno pozorovat a palpovat při nádechu pohyby do stran a kraniálně. 

Vyluzování samohlásek při výdechu nám podává informaci o plynulosti dechu a o 

schopnosti klienta dech modulovat. Pro břišní sektor je kontrolní vyluzovanou 

samohláskou A. Pro dolní hrudní sektor I nebo O. Pro horní hrudní sektor se pak pro malý 

objem vzduchu vyslovuje s výdechem souhláska M (23). 

Dechová frekvence se v klidu pohybuje průměrně kolem 14/min. Je-li zvýšená, je 

to známkou nárůstu oběhových nároků (stres, horečka, oběhové insuficience) (23). Na 

specializovaných pracovištích se dále měří dechový objem (objem vzduchu klidně 

vydechnutý po klidném nádechu), vitální kapacita plic (maximální objem vydechnutý po 

maximálním nádechu) a další parametry, jejichž měření jsou doménou spiroergometrie. 

 

Nácvik plného jógového dechu 

 

Cvičí se v klidném prostředí o teplotě kolem 20 °C. Ke snadnějšímu navození 

relaxace je vhodné zaujmout některou z jógových relaxačních poloh. Často používanou 

polohou pro nácvik u začátečníků je poloha v leže na zádech, s nohama od sebe minimálně 

na šířku ramen, špičky nohou směřují laterálně, ruce mírně od těla, dlaněmi vzhůru. Tato 

pozice se nazývá Šavásana (poloha mrtvoly). Pozice je výhodná proto, že při ní nejsou 

posturálně zapojeny svaly podílející se na dýchacích pohybech v takové míře jako ve stoji 

nebo sedu. Výzkum Saranga a Tellese ukázal, že při pasivním odpočinku v pozici 

Šavásana (podobná autogennímu tréninku) dochází ke snížení dechové frekvence a 

spotřeby kyslíku (22). Postupně se nacvičují tři typy dýchání (břišní, hrudní, podklíčkové) 
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a až po zvládnutí jejich nácviku se přechází k nácviku plného jógového dechu. Jednotlivé 

pohyby budou popisovány s ohledem na co nejsnazší pochopení ze strany klienta. 

 

Postup cvičení (vleže na zádech): 

 

A) Břišní dýchání 

 

 Přiložte obě své dlaně na břicho. Jednu ruku nad pupek a druhou pod něj. Dýchejte 

pomalu a zhluboka tak, aby byly při nádechu obě ruce nadzvedávány a při výdechu 

volně poklesly (opakovat 10x). Sledujte pohyby břicha během dýchání. 

 Proveďte několik normálních nádechů a výdechů (opakovat 5x). 

 Tyto dvě fáze opakujte 3x. 

 

B) Hrudní dýchání 

 

 Přiložte své dlaně po stranách dolní části hrudního koše. Dýchejte pomalu a 

zhluboka tak, aby byly ruce při nádechu odtlačovány směrem do stran a mírně 

dopředu a při výdechu se zvolna vracely do výchozí polohy (opakovat 5x). 

Soustřeďte se na pohyby hrudníku pod přiloženýma rukama. 

 Přemístěte svoje ruce na prsní svaly podél hrudní kosti. Dýchejte pomalu a 

zhluboka tak, aby byly při nádechu ruce nadzvedávány a při výdechu volně 

poklesly (opakovat 5x). Vnímejte pohyby hrudníku v místech přiložených rukou. 

 Proveďte několik normálních nádechů a výdechů (opakovat 5x). 

 Tyto tři fáze opakujte 3x. 

 

C) Podklíčkové dýchání 

 

 Přiložte své dlaně pod klíční kosti. Dýchejte pomalu a zhluboka tak, aby byly ruce 

při nádechu nadzvedávány a při výdechu volně klesaly (opakovat 10x). Vnímejte 

pohyby hrudníku v místech přiložených rukou.  

 Proveďte několik normálních nádechů a výdechů (opakovat 5x). 

 Tyto dvě fáze opakujte 3x. 
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D) Nácvik plného jógového dechu 

 

Po nacvičení a zvládnutí všech tří výše uvedených typů dýchání můžeme zahájit 

nácvik plného jógového dechu. V úvodu se zaměřujeme na nácvik nádechové vlny a 

vydechujeme spontánně. Poté přistupujeme i k nácviku výdechové pohybové vlny. 

Výchozí polohou je výše zmíněná Šavásana. Pro facilitaci dechových pohybů může 

zpočátku nácviku klient přikládat své ruce v místech jednotlivých dechových sektorů 

(břicho, hrudník, klíčky). 

 

 Nadechujte se pomalu a zhluboka nejprve do břicha, pak do hrudníku a konečně 

do podklíčkové oblasti. Volně vydechněte (opakujte 5x). Soustřeďte se přitom na 

průběh jednotlivých dechových pohybů. 

 Nadechujte se pomalu a zhluboka nejprve do břicha, pak do hrudníku a konečně 

do podklíčkové oblasti. Vydechujte postupně z břicha, přes hrudník k podklíčkové 

krajině (opakovat 20x). Pozorujte přitom dechové pohyby v jednotlivých 

dechových sektorech a soustřeďte se také na proudění vzduchu v dýchacích 

cestách. 

 

Po zvládnutí nácviku v této poloze můžeme přejít například k nácviku ve stoji či sedu 

a případně i za chůze. 

 

Výhody a rizika cvičení plného jógového dechu z pohledu fyzioterapeuta 

 

Véle tvrdí, že správným držením těla je podporován správný průběh dýchacích 

pohybů. Chceme-li upravit držení těla, je nutné upravit i dýchací pohyby (3). Lysebeth 

popisuje, jak správným a pravidelným praktikováním cvičení plného jógového dechu 

s mírně staženým (kontrolovaným) svalstvem břišní stěny dochází ke korekci bederní 

hyperlordózy a celkovému napřimování páteře (10). Výhodou plynoucí ze správně 

aplikované techniky plného jógového dechu je možnost zlepšení funkcí hlubokého 

stabilizačního systému a zlepšení držení těla. 

Dostatečná síla svaloviny stěny břišní je jednou z podmínek pro správné dechové 

pohyby a držení těla. Pokud jsou u klienta oslabeny svaly břišní stěny, doporučuje se před 

nácvik břišního typu dýchání nejprve zařadit posilování svalů břišní stěny. Jinak by při 

břišním dýchání ve stoje a při chůzi docházelo ke zvyšování rizika vzniku problémů 
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v oblasti bederní páteře (spondylózy, spondylolistézy, výhřezy atd.). Při oslabení břišních 

svalů reaguje pánev anteverzí, jsou přetěžovány svaly pánevního dna, dochází 

k prohlubování bederní lordózy, zvýšení tlaku na zadní část meziobratlových destiček 

v bederním úseku páteře a k celkovému narušení funkcí hlubokého stabilizačního systému.  

 

Specifika nácviku techniky plného jógového dechu u osob s GÚP 

 

U úzkostných klientů můžeme často sledovat jistá omezení dýchacích pohybů. 

Dýchání bývá mělké, s nádechem zejména do horního hrudního sektoru. Dále bývá někdy 

přítomna hyperventilace podporující zpětně jejich úzkost. Dechová reedukace bývá tedy 

prakticky nutná. Komplikací při nácviku bývá u klientů s GÚP generalizovaný svalový 

hypertonus, který dýchací pohyby omezuje (zejména hypertonus svaloviny břišní stěny). Je 

tedy vhodné před nácvik plného jógového dechu zařadit relaxační cvičení. Cvičení plného 

jógového dechu může nacházet, podobně jako ostatní relaxační techniky, své místo 

v terapii i prevenci relapsů GÚP. Nácvik plného jógového dechu se u nás v rámci 

psychoterapie nenacvičuje. Bývá ale prováděna reedukace dechových pohybů, která je 

nácviku plného jógového dechu podobná. Dechová cvičení, která plný jógový dech 

připomínají, jsou nacvičována v rámci fyzioterapie jako součást učení se novým, žádoucím 

dechovým a posturálním stereotypům a také při nácviku lokalizovaného dýchání 

k ovlivnění svalových skupin, které jsou v dysbalanci (např. u vadného držení těla nebo 

stavů po některých operacích). 

 

3.3.3.4. Efektivita relaxačních technik v léčbě GÚP 

 

Byly provedeny zatím dvě odborné studie porovnávající efekt psychoterapie KBT s 

účinkem aplikované relaxace u osob s GÚP. Ze studie Arnztovi vyplývá, že aplikovaná 

relaxace má u osob s GÚP rychlejší nástup účinku, ale po šesti měsících už není mezi 

oběma formami terapie prakticky rozdíl v dosažených výsledcích (2). Výsledky studie Osta 

a Breitholtze vypovídají o tom, že mezi KBT a aplikovanou relaxací u GÚP je po 

dvanáctitýdenní terapii jen malý rozdíl v podílu klientů, kteří léčbou dosáhli zlepšení (cca 

60% klientů), a že po jednom roce po ukončení léčby byl počet zlepšených klientů u obou 

programů prakticky zachován (14). Abychom u úzkostných klientů dosáhli požadovaných 

léčebných účinků a tím využili potenciálu relaxačních technik, mají se tyto techniky 

nacvičovat systematicky, pravidelně a dlouhodobě. 
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3.4. Tělesná aerobní cvičení 

 

3.4.1. Účinky aerobní pohybové aktivity na lidský organismus 

 

Nedostatek pohybu má celkový nepříznivý vliv na lidské zdraví. Pohyb patří 

k přirozeným potřebám těla, stejně jako dech či jídlo. Při nedostatku pohybu dochází ke 

svalovým atrofiím (atrophia ex inactivitae), zhoršení pohybové koordinace, zkracují se 

vazivové struktury, ubývá kostní hmoty, zvyšuje se obvykle tělesná váha, může docházet 

k narušování fyziologických metabolických pochodů a snižování energetických zásob 

organismu. V důsledku snížení cirkulace krve se zvyšují se nároky na srdeční sval a 

zhoršuje se držení těla. Ve vegetativním systému začne převládat tonus sympatiku, což má 

za následek zvýšení stresu. Člověk začíná pociťovat více únavy, objevuje se často 

odkládání důležitých úkolů a celková duševní pasivita. Jedinci, kteří nemají pravidelnou 

nebo alespoň občasnou aerobní tělesnou zátěž, trpí častěji depresemi a úzkostí než jedinci, 

kteří tuto pravidelnou zátěž mají (17). 

Vhodným prostředkem k obraně před tělesnými projevy stresu je právě pohybová 

aktivita. Aerobním cvičením je myšleno cvičení plynulé, bez dramatických výkyvů 

intenzity zátěže, trvající alespoň 20 minut. Typickými příklady jsou plavání, vytrvalostní 

běh, jízda na rotopedu. Při pohybu dochází ke spalování přebytečného adrenalinu a zvýšení 

vlivu parasympatiku. Dochází postupně ke zpomalování klidové tepové frekvence, 

zlepšuje se držení těla, člověk se cítí relaxovanější, silnější a zdravější a díky předchozí 

aerobní tělesné aktivitě se zlepšuje také spánek. Aerobní cvičení stimuluje vyplavování 

endorfinů, přivádějících cvičícího do stavu uvolněné bdělosti a klidu a má tedy stejný 

účinek jako relaxace. Dále pak podporují růst interneuronálních spojení a urychlují 

vybavování paměťových dat (17). 

 

3.4.2. Volba tělesné aktivity u jedinců s GÚP 

 

Klient by měl cvičit dobrovolně, z vlastní iniciativy a nikoliv z přinucení. Měla by 

se proto vybrat taková tělesná aktivita, která by klienta bavila a způsobovala mu radost. 

Stejně jako na počátku KBT, je i u tělesné aktivity klientů s GÚP potřeba stanovit reálný 

cíl, ke kterému se bude směřovat. Snažíme se najít takovou formu aktivity, na kterou bude 

mít klient pravidelně čas a bude se v ní moci zlepšovat. Je tedy dobré začínat s nižší zátěží 



 41 

(například 3 km každodenní vycházkové chůze) a postupně zátěž zvyšovat. Pokud dochází 

k přílišnému vyčerpání, působí to většinou ve smyslu demotivace vzhledem 

k následujícímu cvičení. Počátky praktikování aerobních aktivit jsou pro klienty nejtěžší, 

jelikož se někdy obávají příznaků námahy, jako jsou například bušení srdce nebo lehké 

závratě. Již během druhého týdne pravidelného praktikování se ale obvykle cítí silnější a 

vytrvalejší a zaujímají k tělesné aktivitě kladný postoj (19). Pokud se vhodně přidává 

zátěže, jejich kondice se může během tří měsíců až zdvojnásobit. Reakcí na pravidelnou 

aerobní tělesnou zátěž potom bývají pocity tělesného i duševního očištění, čímž je 

posilován pozitivní postoj ke cvičení. Tak se můžeme s klientem dostat od původních 

procházek, až například po pravidelné praktikování vytrvalostního běhu, při kterém, mimo 

jiné, dochází k produkci úzkost mírnících endorfinů. Vše bývá navíc často doprovázeno 

žádoucím úbytkem váhy a zlepšováním držení těla. Celkový efekt bývá relaxační a 

posilující zdravé vzorce chování. Tělesné aktivity jsou jako součást terapie a prevence 

GÚP vhodné. 
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3.5. Další prostředky fyzioterapie 

 

Jelikož u osob s GÚP bývá častým problémem bolestivý hypertonus kosterních 

svalů, jsou vybrány a krátce popsány některé prostředky běžně používané v rámci 

ambulantní fyzioterapeutické léčby k ovlivnění tohoto hypertonu a některých jeho 

možných následků (svalové spasmy, funkční kloubní blokády, CC a CB syndromy, tenzní 

bolesti hlavy, závratě). Část z těchto prostředků má také určitý potenciál k přerušení 

stresové a k navození relaxační reakce. 

Svalový hypertonus je změnou funkční. „Chybná funkce měkkých tkání navozuje 

přetížení struktur bohatých na receptory pro bolest, dochází k nociceptivnímu dráždění 

s řadou dalších reflexních pochodů, jako je svalový spasmus, snížení pohyblivosti 

v pohybovém segmentu, čímž dochází k fixaci a iradiaci patologických změn. Z počátečních 

funkčních změn dochází při opakování a delším trvání ke změnám strukturálním a 

trofickým.“ (1). 

 

3.5.1. Techniky měkkých tkání (Myofasciální techniky) 

 

Technika normalizace pohyblivosti a elasticity měkkých tkání. Pohyb v pohybové 

soustavě by nebyl umožněn, kdyby se kůže, podkoží a svaly nemohly vůči sobě pohybovat 

nebo se protahovat. Je proto nutné diagnostikovat funkce měkkých tkání a léčit jejich 

dysfunkce. Dysfunkcí je míněna především takzvaná hyperalgická zóna (HAZ), 

charakterizovaná změnami kožního odporu, zvýšenou potivostí, změněnými cévními 

reakcemi a sníženou pohyblivostí a elasticitou měkkých tkání. Technika spočívá v tom, že 

chceme-li protáhnout nebo posunovat tkáně proti sobě, dosahujeme nejdříve tlakem a/nebo 

tahem předpětí (bariéra). Po několika vteřinách nastává fenomén uvolnění (release). 

Uvolňování může probíhat až několik desítek vteřin. U HAZ může být omezen posun ve 

smyslu tahu i tlaku a vyskytuje se obvykle bolest (palpačně). Jednotlivými technikami jsou 

protahování kůže, protažení pojivové řasy, posuny fascií zad a skalpu, působení tlakem na 

hlouběji uložené měkké tkáně (svaly) a autoterapie (protahování fascií a svalů svépomocí).      
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3.5.2. Klasická masáž 

 

Klasická masáž je základním prostředkem mechanoterapie. Využívá prvků jako 

jsou tření, hnětení, vytírání, roztírání, tepání a chvění. Jeden z účinků klasické masáže 

spočívá v ruční dotykové stimulaci nervových zakončení v kůži, podkoží a svalech. Tato 

aference vyvolaná masáží může přímo ovlivnit bolest. Podpořena je cirkulace krve a 

lymfy, trofika tkání, což má za následek zlepšení metabolismu (zlepšení přísunu živin i 

odsunu metabolitů). Odstraněním povrchové vrstvy kůže dochází ke zvýšení sekrece 

potních žláz a normalizaci kožního napětí. Masáž působí i na vegetativní systém. Navození 

relaxační reakce bývá v případě masáží podporováno uvolňováním svalstva, případně 

ústupem bolesti a také zaměřením pozornosti na příjemné taktilní stimuly. Používají se 

lokálně zaměřené masážní sestavy (záda, šíje, hrudník, končetiny) a masáž celková.  

 

3.5.3. Reflexní masáž 

 

Princip reflexní masáže je založen na poznatku, že dysfunkce vnitřních orgánů 

vyvolávají změny manifestující se na povrchu těla jako HAZ. Tyto změny bývají přítomny 

na kůži, v podkoží i ve svalové tkáni. Cílem reflexní masáže je mechanický účinek na 

HAZ a jejich odstranění. Další účinky jsou podobné jako u klasické masáže. Při reflexní 

masáži se osvědčilo používání určitých sledů hmatů. Masáž začíná podél páteře a postupně 

se přesouvá směrem k periferii. Aplikují se sestavy zádová, šíjová a hlavy, pánevní a 

hrudní.  

 

3.5.4. Metoda postizometrické relaxace (PIR) 

 

Metoda PIR se používá k odstranění inkoordinací svalových vláken (spoušťové 

body) a měla by předcházet metodě MET. Po asi patnáctivteřinové izometrické kontrakci 

v krajním prodloužení svalu proti velmi lehkému odporu, který klade terapeut, následuje 

relaxace bez pasivního protahování. Metoda se běžně používá k odstraňování inkoordinací 

svalů šíje (m. trapezius, m. levator scapulae). Dá se jí ale využít u většiny kosterních svalů 

s výskytem inkoordinací svalových vláken. 

 

3.5.5. Muscle energy technique (MET) 
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Technika MET je založena na poznatku, že asi patnáctivteřinová izometrická 

kontrakce svalu v jeho krajním prodloužení proti odporu (větší než u PIR), který klade 

terapeut, napomáhá následně jeho většímu pasivnímu protažení. Technika MET bývá 

indikována k protahování zkrácených svalů bez vnitřních inkoordinací. Aplikace techniky 

MET navazuje v terapii na techniku PIR. Od PIR se liší aplikací většího protitlaku a tedy i 

vetší vyvinutou svalovou silou. Následná relaxace je doplněna o pasivní protažení svalové 

skupiny terapeutem. 

 

3.5.6. Metoda antigravitační relaxace (AGR) 

 

Tato metoda je založena na stejném principu jako metoda MET. Proti pohybu 

segmentu v tomto případě nepůsobí ruka terapeuta, ale vlastní tíha daného segmentu. 

Klient je vyzván k izometrické kontrakci proti gravitaci po dobu cca 20-30 vteřin a poté 

k relaxaci, kdy je sval pasivně protažen působením gravitační síly. Technika se využívá 

v prvé řadě na protahování zkrácených svalů. 

 

3.5.7. Fyzikální terapie 

 

3.5.7.1. Vodoléčba 

 

Vodoléčebné procedury se na fyzioterapeutických ambulancích aplikují vzhledem 

k ostatním níže zmíněným prostředkům fyzikální terapie relativně málo. Vodoléčba je 

doménou především léčby lázeňské. Vodoléčebné procedury jsou poměrně často 

aplikovány pro celkovou relaxaci. Lázeňská léčba úzkostných poruch probíhá v Dubí, 

Jeseníku a Libverdě. Lázeňskou léčbu navrhuje psychiatr a schvaluje revizní lékař. 

Ambulantně léčeným klientům s GÚP bývá lázeňská léčba předepisována většinou 

v případě ohrožení jejich pracovní schopnosti. 

Lze říci, že u vodních procedur studených (6-24°C) lze pro klienty s GÚP využít 

efektu uvolňování svalového tonu a vegetativního přelaďování ve smyslu snížení 

fyzického a psychického vzrušení (snížení vlivu sympatiku). Při únavě naopak sledujeme 

během těchto procedur a krátce po nich nárůst sympatikotonu (povzbuzení). Aplikace 

studených vodních procedur k navození relaxace i povzbuzení by měly být krátké (desítky 

vteřin). Využívá se omývání, polevů a střiků vlažnou až studenou vodou (6-24 °C). Omývá 
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se žínkou či tkaninou namáčenou do vody. Při dlouhodoběji opakované aplikaci těchto 

procedur je stimulováno přeladění vegetativního systému (16). 

Déletrvající indiferentní a teplé procedury působí psychickou i svalovou relaxaci 

(snížení vlivu sympatiku). K navození psychické a svalové relaxace se používají celkové i 

částečné koupele o teplotě kolem 37 °C (indiferentní teplota). Při koupelích o teplotách 38-

40 °C dochází kromě zklidnění navíc ke zvýšení tepové frekvence a zlepšení cirkulace 

krve ve svalech. K celkovému zklidnění bývají indikovány také indiferentní perličkové a 

vířivé koupele. K navození relaxace mohou přispět i tzv. „zadržující― oviny a zábaly, které 

se skládají se ze tří vrstev (vnitřní vlhké prostěradlo, suché prostěradlo a vnější přikrývka). 

Aplikace těchto ovinů trvá 40-60 minut. Ke zklidnění se u nich využívá termonegativní 

fáze, kdy dochází k vasokonstrikci a fáze indiferentní, kdy dochází k postupnému ohřívání 

povrchové vrstvy těla a vzestupu tonu parasympatiku (16). 

 

3.5.7.2. Elektroléčba 

 

Diadynamické proudy (DD) se pro svůj analgetický a hyperemizační účinek 

používají k léčení svalových spasmů a bolestivých úponů. Jedna elektroda je umístěna na 

oblast vedle páteře odpovídající postiženému segmentu a druhá na druhá na samotný 

postižený segment. K léčbě bolesti se aplikují také proudy TENS a Träbertovy proudy 

(16).  

  

3.5.7.3. Magnetoterapie 

 

Účinky magnetického pole jsou analgetické, hyperemizační, myorelaxační, 

spasmolytické, protizánětlivé, snižující otoky a urychlující hojení. Magnetoterapie se dá, 

mimo jiné, využít k léčbě hypertonu a svalových spasmů kosterního svalstva. 

 

3.5.7.4. Solux 

 

Jedná se o aplikaci tepelného záření (infračervené typu A), které se přes kůži ve 

formě tepla dostává až do podkožního vaziva. Toto záření má účinek analgetický, 

spasmolytický, vasodilatační, hyperemický a stimuluje imunobilogické reakce. Nahřátí 

soluxovou lampou často předchází technikám manuální medicíny. 
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4. Praktická část 

 

4.1. Cíle praktické práce 

 

1) Seznámit se s problematikou ambulantní fyzioterapeutické léčby osob s GÚP. 

2) Zjistit, do jaké míry a jakými prostředky lze v rámci ambulantní fyzioterapeutické léčby 

v pozitivním smyslu ovlivnit zdravotní stav klientů s GÚP. 

3) V praxi zmapovat účinky relaxačních cvičení, tělesné aerobní zátěže a některých 

dalších prostředků fyzioterapie v terapii a prevenci relapsů GÚP.  

5) Zjistit, do jaké míry je využíváno léčebného a preventivního potenciálu relaxačních 

technik v rámci ambulantní fyzioterapeutické léčby a ambulantní psychoterapeutické léčby 

klientů s GÚP. 

 

4.2. Pracovní hypotéza 

 

1) Metodicky aplikované relaxační techniky jsou účinným prostředkem v léčbě i prevenci 

relapsů GÚP. 

2) Metodicky aplikovaná tělesná aerobní zátěž je účinným prostředkem v léčbě i prevenci 

relapsů GÚP. 

3) Kognitivně-behaviorální psychoterapie je účinnou metodou léčby GÚP. 

4) Základními předpoklady úspěšné fyzioterapeutické léčby osob s GÚP jsou iniciativa 

klienta a individuální přístup terapeuta. 

 5) Léčebného a preventivního potenciálu relaxačních technik není ve fyzioterapii 

prakticky využíváno. 

 

4.3. Metody 

 

Práce vychází ze zpracovaných kazuistik obsahujících anamnézu, vstupní a 

výstupní kineziologické vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý plán terapie a terapeutický 

postup. Výsledky a specifika praktické práce jsou probrány v diskusi a shrnuty v závěru. 
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4.4. Soubor 

 

V rámci práce byly zpracovány dvě kazuistiky. V první z nich jsou prakticky 

testovány účinky cvičení PSR a plného jógového dechu jako terapeutického prostředku 

v léčbě GÚP a ve druhé účinky cvičení PSR a plného jógového dechu jako prostředku 

prevence relapsů GÚP. U obou klientů byla doporučena pravidelná aerobní tělesná zátěž. 

Klienti se lišili věkem i pohlavím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

4.5. Kazuistika č.1. 

 

Jméno: D.P. 

Pohlaví: žena 

Věk: 48 let 

 

Anamnéza: 

 

Osobní anamnéza  

Apendicitis 1980, Generalizovaná úzkostná porucha 2000, Parkinsonova choroba 2003  

 

Rodinná anamnéza 

Otec: Hypertenze, AP, zemřel na IM 

Matka: zemřela na Ca prsu 

 

Sociální anamnéza 

Vdaná, bydlí s manželem v bytě ve třetím patře panelového domu s výtahem  

 

Pracovní  anamnéza 

Recepční (zatím na plný úvazek) 

 

Farmakologická anamnéza 

Antiparkinsonika (L-Dopa), Antidepresiva (NSRI), Anxiolytika (Diazepam) 

  

Alergologická anamnéza 

Prach 

 

Sportovní anamnéza 

Od 15ti do 30ti let hrála 3x týdně volejbal, nyní jen nepravidelně procházky 

 

Abusus 

Není 
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Nynější onemocnění 

Genezalizovaná úzkostná porucha, Parkinsonova choroba 

 

Vstupní kineziologické vyšetření (22.12.2008) 

 

Výška: 165 cm 

Váha: 75 kg 

BMI: 27,5 - nadváha 

  

1) Statické vyšetření pohledem (s využitím olovnice) 

 

Klientka je postavy piknického typu s nadváhou. 

 

Pohled zezadu: Paty ve varózním postavení, pravá Achillova šlacha mohutnější, pravé 

lýtko mohutnější, podkolenní rýhy a gluteální rýhy ve stejné výši, pravé stehno nepatrně 

mohutnější, zadní spiny ve stejné výši, paravertebrální svalstvo celkově hypertrofické 

(nejvíce v oblasti CTh přechodu vpravo), lopatky symetricky umístěny, neodstávají, horní 

končetiny mírně hypertrofické v oblasti paží, hypertrofie šíjového svalstva (více vpravo), 

krk a hlava ve středním postavení, olovnice spuštěná ze záhlaví prochází intergluteální 

rýhou a dopadá mezi paty. 

 

Pohled zepředu: Bilaterálně hallux valgus, digiti mallei (zejména II. a III. prstec), 

oboustranně pes equinovarus, patelly ve stejné výši, kolena valgózní, přední spiny ve 

stejné výši, umbilikus 1 cm vpravo, pravý thorakobrachiální trojúhelník delší vertikálně, 

hrudník lehce oploštělý, mírná hypertrofie prsního svalstva, bradavky ve stejné výšce, 

supraclaviculární svaly oboustranně hypertrofické, ramena ve stejné výšce, krk a hlava ve 

středním postavení, obličej souměrný. 

 

Pohled zboku: Oboustranně pes planus, horní hlezenní kloub 1.5 cm za osou, kolenní kloub 

1 cm před osou a kyčelní kloub 1 cm za osou, ramenní kloub v ose (vyšetření olovnicí 

spuštěnou od zevního zvukovodu), pánev ve středním postavení, břicho v dolní části 

prominuje, L lordóza a Th kyfóza mírně oploštělé, mírná hyperlordóza krční páteře, 

hypertrofické mm. sternocleidomastoidei, hlava v nepatrné protrakci. 
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2) Vyšetření rozsahů pohybů 

 

Schoberova vzdálenost: + 4 cm – v normě 

Stiborova vzdálenost: + 7 cm – v normě 

Thomayerova vzdálenost: 3 cm od země – mírné omezení 

Čepojova vzdálenost:  3cm – v normě 

Ottova inklinační vzdálenost – 3 cm v normě 

Ottova reklinační vzdálenost – 2 cm v normě 

Lateroflexe – L 10 cm, P 12 cm – omezení 

  

Rozdíl brada - incisura jugularis při max. flexi krční páteře: 2 cm – mírné omezení 

Rotace hlavy: 60° P, 55° L – v normě 

Úklon hlavy: 30° P, 25° L – mírné omezení 

 

Rameno: ventrální flexe P 85°°, L 90°, dorzální flexe P 25°, L 30°, abdukce P 85°, L 90°, 

ventrální flexe z abdukce s 90° flexí v lokti P 120°, L 120°, dorzální flexe z abdukce 

s 90° flexí v lokti P 20°, L 25°, vnitřní rotace P 80°, L 90°, vnější rotace s 90° P 60°, L 65° 

(vše bez souhybu lopatky s patřičnou fixací pletence HK) 

 

Kyčle: flexe s extenzí v koleni P 80°, L 85°, extenze P 10°, L 10°, abdukce P 40°, L 40°, 

addukce P 20°, L 20°, vnitřní rotace P 35°, L 40°, vnější rotace P 70°, L 70° (vše 

s patřičnou fixací pletence DK) 

 

3) Palpační vyšetření 

 

Posunlivost kůže i podkoží oproti hlubší vrstvě v pořádku (vytvoření kožní řasy) i v 

místech hypertrofických svalových partií. Kůže suchá a pružná, jen v oblasti šíje mírná 

potivost. Palpací byl nalezen celkově mírně zvýšený tonus kosterního svalstva. Palpace 

nevyvolávala bolest (palpačně bolestivé jen spasmy v oblasti šíje). Výraznější hypertonus 

oboustranně (více vpravo) u m. triceps surae, v oblasti parevertebrálních valů a šíjového 

svalstva (m. levator scapulae, horní vlákna m. trapezius). 

 

4) Vyšetření zkrácených a oslabených svalů 
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Zkrácené svaly 

Zkrácené byly oboustranně nalezeny m. soleus (1), flexory kyčelního kloubu (hlavně m. 

rectus femoris) (1), hamstringy (1), horní část m. trapezius (1) a m. levator scapulae (1) 

(stupně zkrácení 1 dle Jandy) 

 

Oslabené svaly 

Bylo nalezeno jen mírné oslabení svalstva břišní stěny (m. rectus abdominis (4), 

mm.obliquui abdominis (4)) (svalová síla stupně 4 dle Jandy) 

 

5) Vyšetření dechových pohybů v leže na zádech 

 

Klidová dechová frekvence: 16/min – mírně zvýšená 

 

Břišní dýchání 

Je značně omezeno. Proti přiloženým terapeutovým dlaním na oblast nadbřišku a 

podbřišku se při dýchání objevují jen málo patrné pohyby. Klientka musí k nádechu do 

břišního sektoru vyvíjet značné úsilí. Při takovém nádechu pak u klientky nedochází 

k mírnému fyziologickému napřimování bederní lordózy, ale spíše k jejímu prohlubování, 

což efektivní dechové pohyby v tomto segmentu pouze imituje. Při tomto pohybu je 

pohledem patrná relativní hyperaktivita svalstva v bederní oblasti zad a relativní 

hypoaktivita svalstva břišní stěny. 

 

Dolní hrudní dýchání  

Je také značně omezeno. Proti terapeutovým dlaním přiloženým laterálně na distální žebra 

se při dýchání objevuje nedostatečný laterální a frontální posun hrudní stěny a nedochází 

tedy k potřebnému rozvinutí distálních žeber. Při současném vyzvání k lokalizovanému 

nádechu dochází pouze k napodobování efektivních dechových pohybů v tomto sektoru. 

Při pokusu o nádech do tohoto sektoru se dala vypozorovat relativní hyperaktivita svalstva 

zad (zejména paravertebrální svaly Th a L oblasti), která provokovala předozadní pohyby 

hrudníku. Prakticky ale nebylo přítomno roztahování hrudního koše do stran.   

 

Horní hrudní dýchání 
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Pohyby horních žeber jsou výrazné. Sternum se během jednotlivých fází dechového cyklu 

pohybuje směrem k bradě a zpět. Horní hrudní sektor je prakticky jediným sektorem, ve 

kterém nejsou dýchací pohyby omezeny. Amplituda pohybu je naopak vyšší než je norma. 

 

Hodnocení dechové vlny  

Nádech do břišního a dolního hrudního sektoru je omezen pravděpodobně hypertonem 

břišního svalstva. Nedostatečnost pohybů břišního a dolního hrudního sektoru je 

kompenzována zvýšenou aktivitou svalstva horního hrudního sektoru. Šíření dechové vlny 

není plynulé. Dechovou vlnu nelze zahájit v dolním břišním sektoru. Dechové pohyby se 

objevují prakticky najednou ve všech třech sektorech. 

 

Linearita výdechu 

Výdech po klidném hlubokém nádechu není plynulý. Při vyluzování samohlásek O a A 

v průběhu výdechu dochází ke značnému zvukovému kolísání, což značí omezení 

schopnosti automodulace dýchacích pohybů. 

 

Nález 

U klientky v klidu nalézáme z příznaků Parkinsonovy choroby jen mírnou svalovou 

rigiditu (více vpravo). Držení těla je bez tendencí k flekčnímu držení. Rozsahy pohybů v 

jednotlivých segmentech páteře a v kořenových kloubech byly většinou v normě. Drobná 

omezení rozsahů pohybů v pravé části těla jsou způsobena pravděpodobně rozvíjející se 

Parkinsonovou chorobou. Svalový tonus je celkově zvýšený (nejvíce v oblasti šíje, kde se 

vyskytují i svalové spasmy). Je přítomno poměrně výrazné omezení dechových pohybů 

v břišním a dolním hrudním dechovém sektoru a zvýšená amplituda pohybů v horním 

hrudním sektoru. Klientka hodnotí jako svůj problém dlouhodobý stres a úzkost a chtěla by 

se proto v rámci terapie zaměřit na jejich redukci. 

 

Krátkodobý terapeutický plán 

Klasická masáž zad, nácvik progresivní svalové relaxace (obojí pro celkové uvolnění), PIR 

na oblast šíjového svalstva (odstranění spasmů), MET  na oblast šíjového svalstva 

(protažení). 

 

Dlouhodobý terapeutický plán 
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Pravidelné cvičení progresivní svalové relaxace (naučit se pravidelně relaxovat),  

pravidelná aerobní tělesná zátěž (plavání nebo běh), protahování zkrácených svalů a lehké 

posilování oslabených svalů, nácvik správného dechového stereotypu (nácvik plného 

jógového dechu). 

 

Hlavní cíl terapie 

Jak bylo řečeno výše, klientka hodnotila jako svůj problém především dlouhodobý stres a 

úzkost a chtěla se proto zaměřit v rámci terapie na jejich redukci. Hlavním cílem terapie 

bylo dosáhnout celkově uvolněnějšího stavu. Prostředky k dosažení tohoto cíle měly být 

především metodicky aplikované cvičení PSR a aplikace aerobní tělesné zátěže. Dále pak 

zařazení těchto aktivit do denního stereotypu klientky. Dosažení tohoto cíle by mohlo mít 

vliv i na vývoj Parkinsonovy choroby (sekundární prevence). 

 

Postup terapie 

 

Sezení probíhala v malé tělocvičně poblíž místa klientčina bydliště. Cvičení bylo povoleno 

psychiatrem. Při prvním sezení (22.12.2008) jsme po odebrání anamnézy udělali vstupní 

kineziologické vyšetření a po klasické masáži zad byl proveden nácvik progresivní svalové 

relaxace podle Bernsteina a Borkovce (viz kapitola 3). Byla doporučena pravidelná tělesná 

aerobní zátěž (plavání nebo běh) a každodenní dvacetiminutové cvičení PSR. 

 

Dalších pět sezení (mezi 8.1.-11.2 2009) probíhalo následovně: 

 

1) Klasická masáž zad (klientka se během masáže většinou zklidnila) – 20 min. 

2) Cvičení progresivní svalové relaxace (klientka dobře spolupracovala) – 15 min. 

3) Cvičení plného jógového dechu – (klientka dobře spolupracovala) – 10 min. 

4) Protahování m. triceps surae, m. rectus femoris a hamstringů – 5 min. 

5) Posilování m. rectus abdominis a mm. obliquui abdominis – 3 min. 

6) PIR a MET na oblast šíjového svalstva – 5 min. 

 

Na začátku každého sezení byl krátce diskutován dosavadní efekt léčby. Klientka byla 

pravidelně motivována ke každodennímu cvičení PSR a tělesné aerobní aktivitě. Byla 

instruována k pravidelnému protahování zkrácených svalů a k posilování oslabených svalů. 
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20.2.2009 bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření a byl diskutován celkový 

efekt léčby. 

 

Výstupní kineziologické vyšetření (20.2.2009) 

 

Výška: 165 cm 

Váha: 75 kg 

BMI: 27,5 - nadváha 

Pozn. Symbol + znamená, že bylo dosaženo ve sledovaném parametru zlepšení. 

  

1) Statické vyšetření pohledem (s využitím olovnice) 

 

Pohled zezadu: 

Bez nalezených změn. 

 

Pohled zepředu: 

Bez nalezených změn. 

 

Pohled zboku: 

Bez nalezených změn. 

 

2) Vyšetření rozsahů pohybů  

 

Schoberova vzdálenost: + 4 cm – v pořádku 

Stiborova vzdálenost: + 7 cm – v pořádku 

Thomayerova vzdálenost: 0cm – v pořádku (+) 

Čepojova vzdálenost:  3cm – v pořádku 

Ottova inklinační vzdálenost – 3 cm v pořádku 

Ottova reklinační vzdálenost – 2 cm v pořádku 

Lateroflexe – oboustranně L 10, P 12 cm, omezení 

 

Rozdíl brada - incisura jugularis při max. flexi krční páteře – 2 cm 

Rotace hlavy 60° vpravo i vlevo – v pořádku (+) 

Úklon hlavy 30° vpravo i vlevo – mírné omezení (+) 
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Rameno: ventrální flexe P 80°°, L 90°, dorzální flexe P 30° (+), L 30°, abdukce P 85°, L 

90°, ventrální flexe z abdukce s 90° flexí v lokti P 120°, L 120°, dorzální flexe z abdukce 

s 90° flexí v lokti P 25° (+), L 30° (+), vnitřní rotace P 80°, L 90°, vnější rotace P 65 (+)°, 

L 65° (vše bez souhybu lopatky s patřičnou fixací pletence HK) 

 

Kyčle: flexe s extenzí v koleni P 90° (+), L 95 (+)°, extenze P 10°, L 10°, abdukce P 40°, L 

40°, addukce P 20°, L 20°, vnitřní rotace P 40° (+), L 40°, vnější rotace P 70°, L 70° (vše 

s patřičnou fixací pletence DK) 

 

3) Palpační vyšetření 

 

Palpačně byl nalezen ústup (ne vymizení) svalových spasmů v oblasti šíje. (+) 

 

4) Vyšetření zkrácených a oslabených svalů 

 

Zkrácené svaly 

Došlo k protažení hamstringů (+), horních fixátorů lopatky (m. levator scapulae, horní část 

m. trapezius) (+). M. soleus a flexory kyčle (spíše m. rectus femoris) zůstaly zkráceny (st. 

1 dle Jandy) 

 

Oslabené svaly 

Bez nalezených změn. 

 

5) Vyšetření dechových pohybů v leže na zádech 

 

Klidová dechová frekvence: 15/min – v pořádku (+) 

 

Břišní dýchání 

Bez nalezených změn. 

 

Dolní hrudní dýchání 

Bez nalezených změn. 
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Horní hrudní dýchání 

Bez nalezených změn. 

 

Hodnocení dechové vlny 

Bez nalezených změn. 

 

Linearita výdechu 

Bez nalezených změn. 

 

Zhodnocení léčby klientky a specifika jejího průběhu budou provedeny formou diskuse 

v kapitole 5. 
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4.6. Kazuistika č.2. 

 

Jméno: M.P. 

Pohlaví: muž 

Věk: 25 let 

 

Anamnéza: 

 

Osobní anamnéza 

Generalizovaná úzkostná porucha (v roce 2004 prošel KBT a byl vyléčen) 

 

Rodinná anamnéza 

Otec: (51 let) vysoký TK 

Matka: (48 let) Parkinsonova choroba, Generalizovaná úzkostná porucha  

 

Sociální anamnéza 

Svobodný, bydlí s přítelkyní v garsoniéře 

 

Pracovní  anamnéza 

Pracuje jako masér 

 

Farmakologická anamnéza 

Antidepresiva SSRI 

 

Alergologická anamnéza 

Jarní pyly 

 

Sportovní anamnéza 

Několikrát týdně sportuje (posilovna, cyklistika, běh) 

 

Abusus 

Není 
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Nynější onemocnění 

Relabující GÚP, bolesti zad v oblasti ThL přechodu a šíje 

 

Vstupní kineziologické vyšetření (22.12.2008) 

 

Výška: 185 

Váha: 81 

BMI: 23,7 – normální váha 

  

1) Statické vyšetření pohledem (s využitím olovnice) 

 

Klient je atletické postavy (mohutné svalstvo trupu i končetin) 

 

Pohled zezadu: 

Paty a Achillovy šlachy symetrické, ve středním postavení, lýtka symetrická, podkolenní 

rýhy ve stejné výšce, stehenní svalstvo symetrické, pravá gluteální rýha nepatrně výše, 

zadní spiny ve stejné výši, hypertrofie paravertebrálního svalstva v oblasti ThL přechodu, 

mezilopatkové svalstvo a dolní fixátory lopatek oproti svalstvu prsnímu oslabeny, lopatky 

mírně odstávají, šíjové svalstvo souměrné (mírná hypertrofie), krk a hlava ve středním 

postavení, olovnice spuštěná ze záhlaví prochází intergluteální rýhou a dopadá mezi paty. 

 

Pohled zepředu: 

Prstce fyziologického tvaru, patelly ve stejné výši, postavení kolen fyziologické, pánev 

souměrná, přední spiny ve stejné výši, umbilikus v axiální čáře, thorakobrachiální 

trojúhelníky symetrické, hrudník klenutý a symetrický, prsní svalstvo souměrné, bradavky 

ve stejné výšce, supraclaviculární svaly v normě, ramena ve stejné výšce, krk a obličej 

souměrné. 

 

Pohled zboku: 

Klenby nožní bilaterálně v normě, při spuštění olovnice od zevního zvukovodu horní 

hlezenní kloub 0,5 cm za osou, kolenní, kyčelní a ramenní kloub v ose, zvýšená anteverze 

pánve a prohloubená bederní lordóza, břicho mírně prominuje (zejména spodní část), 

mírně zvýšená hrudní kyfóza, hrudník klenutý, ramena bez známek předsunutí, krční páteř 

v mírné hyperlordóze, hlava v lehkém předsunutí. 
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2) Vyšetření rozsahů pohybů 

 

Schoberova vzdálenost: + 6 cm – mírně hypermobilní 

Stiborova vzdálenost: + 7 cm – v pořádku 

Thomayerova vzdálenost: cca 5 cm od země – mírné omezení 

Čepojova vzdálenost: + 4 cm – v pořádku 

Ottova inklinační vzdálenost – 2,5 cm – mírné omezení 

Ottova reklinační vzdálenost – 2,5 cm – v pořádku 

Lateroflexe – oboustranně 22 cm – v pořádku 

 

Rozdíl brada - incisura jugularis při max. flexi krční páteře – 0 cm – v pořádku 

Rotace hlavy 70° vpravo i vlevo – v pořádku 

Úklon hlavy 35° vpravo i vlevo – mírné omezení 

 

Rameno: ventrální flexe P 90°, L 90°, dorzální flexe P 20°, L 20°, abdukce P 85°, L 85°, 

ventrální flexe z abdukce s 90° flexí v lokti P 130°, L 125°, dorzální flexe z abdukce 

s 90° flexí v lokti P 20°, L 20°, vnitřní rotace P 80°, L 85°, vnější rotace P 80°, L 80° (vše 

bez souhybu lopatky s patřičnou fixací pletence HK) 

 

Kyčle: flexe s extenzí v koleni P 80°, L 80°, extenze P 10°, L 10°, abdukce P 45°, L 40°, 

addukce P 20°, L 25°, vnitřní rotace P 30°, L 35 °, vnější rotace P 55°, L 60° (vše 

s patřičnou fixací pletence DK) 

 

3) Palpační vyšetření 

  

Posunlivost kůže i podkoží oproti hlubší vrstvě v pořádku (vytvoření kožní řasy), jen 

v oblasti ThL přechodu a šíje značně omezená pohyblivost a výskyt svalových spasmů. 

Kůže pružná se zvýšenou potivostí v oblasti ThL přechodu a šíje. Palpací byl nalezen 

celkově mírně zvýšený tonus kosterního svalstva. Výraznější hypertonus oboustranně 

v oblasti ThL přechodu a šíje. Palpace vyvolávala bolest jen v oblasti ThL přechodu a šíje. 

  

4) Vyšetření zkrácených a oslabených svalů 
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Zkrácené svaly 

Zkrácené byly nalezeny hamstringy (1), flexory kyčelního kloubu (1), m. trapezius (1) a m. 

levator scapulae (stupeň zkrácení 1 dle Jandy). 

 

Oslabené svaly 

Byl nalezen oslabený m. rectus abdominis (svalová síla stupně 4 dle Jandy) 

 

5) Vyšetření dechových pohybů v leže na zádech 

 

Klidová dechová frekvence: cca 17/min – mírně zvýšená 

 

Břišní dýchání 

Je sice přítomno i bez jakékoliv formy facilitace, ale při nádechu dochází k 

nadměrnému vyklenování svaloviny dolní oblasti břišní stěny (vypozorováno ve stoji), což 

může mít za následek postupné prohlubování bederní lordózy a případně další návazné 

komplikace. 

 

Dolní hrudní dýchání 

Proti přiloženým dlaním laterálně na distální žebra se při dýchání objevuje dostatečný 

laterální i frontální posun. Dýchací pohyby v dolním hrudním sektoru jsou dostatečné i bez 

dotykové a slovní facilitace. 

 

Horní hrudní dýchání 

Pohyby v horním hrudním segmentu jsou při hlubokém nádechu nevýrazné. Již při vyzvání 

k lokalizovanému dýchání bez dotykové facilitace dochází k dostatečným dechovým 

pohybům v tomto segmentu. Sternum se pohybuje spíše ve směru vertikálním a nepatrně 

také ve směru předozadním. 

 

Hodnocení dechové vlny 

Nádechová vlna se plynule šíří z oblasti břišního sektoru přes dolní hrudní do horního 

hrudního, kde jsou dechové pohyby lehce omezeny. Průběh výdechové vlny, která se šíří 

rovněž směrem proximálním, je také relativně plynulý. 

 

Linearita výdechu 
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Výdech po klidném hlubokém nádechu je relativně plynulý. Při vyluzování samohlásek O 

a A v průběhu výdechu dochází jen k mírnému zvukovému kolísání, což značí dobrou 

schopnost automodulace dýchacích pohybů. 

 

Nález 

Během vyšetření byly u klienta nalezeny známky lehkého vrstvového syndromu dle Jandy. 

Tomu odpovídal výskyt zkrácených a oslabených svalů a omezení rozsahů pohybů 

příslušných segmentů. Většinou se nejednalo o oslabení svalů ve smyslu ochablosti, ale o 

relativní hypotrofii oproti svalům antagonistickým. Příčinou byly pravděpodobně zejména 

nesprávné posturální stereotypy v kombinaci s nevhodně sestavený tréninkem v posilovně. 

Palpačně byly nelezeny bolestivé svalové spasmy v oblasti šíje a ThL přechodu. Klient si 

stěžoval na občasnou úzkost a byl u něj shledán celkový mírný hypertonus kosterního 

svalstva. 

 

Krátkodobý terapeutický plán 

Techniky měkkých tkání na oblast ThL přechodu a šíje (snížení svalového tonu, odstranění 

HAZ), PIR šíjového svalstva (odstranění spasmů), MET šíjového svalstva (protažení), 

nácvik AT (celkové uvolnění). 

 

Dlouhodobý terapeutický plán 

Protahování zkrácených a posilování oslabených svalů, úprava posturálních a dechových 

stereotypů, pravidelné cvičení relaxační techniky AT a aplikace tělesné aerobní zátěže.  

 

Hlavní cíl terapie 

Protože klient hodnotil jako svůj problém úzkostlivost, bylo hlavním cílem našich sezení 

dosažení celkově uvolněnějšího stavu. 

 

Postup terapie 

 

Sezení probíhala v malé tělocvičně poblíž místa klientova bydliště. Při prvním sezení 

(22.12.2008) jsme po odebrání anamnézy udělali vstupní kineziologické vyšetření a po 

provedení měkkých technik v oblasti ThL přechodu a šíje jsme se pokusili o nácvik AT, 

který ale klientovi subjektivně nevyhovoval. Vzhledem k tomu, že měl předchozí 

zkušenosti s metodou PSR, jsme nacvičili tuto (dle Bernsteina a Borkovce). 
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Dalších pět sezení (mezi 8.1.-11.2. 2009) probíhalo následovně: 

 

1) Měkké techniky na oblast ThL přechodu a oblast šíje (10 minut) 

2) Cvičení progresivní svalové relaxace (20 minut) 

3) Cvičení plného jógového dechu (10 minut) 

4) PIR a MET na oblast šíje (5 minut) 

5) Posilování m. rectus abdominis a mezilopatkového svalstva (5 minut) 

6) Protahování hamstringů a flexorů kyčle (5 minut) 

 

Klient byl poučen o účincích pravidelného cvičení PSR a byl instruován ke každodennímu 

cvičení PSR a aerobní tělesné zátěži. Dále dostal za „domácí úkol― protahovat flexory 

kyčle a hamstringy a posilovat m. rectus abdominis a dolní fixátory lopatek. Klient při 

sezeních výborně spolupracoval a plnil „domácí úkoly―. Body 5 a 6 jsme po prvních dvou 

sezeních na žádost klienta vypustili s tím, že protahování zkrácených a posilování 

oslabených svalů bude klient provádět sám doma formou autoterapie. Zbylo nám tak více 

času na diskusi o nácviku a účincích relaxačních technik. 

  

20.2. 2009 bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření a byl diskutován efekt léčby. 

 

Výstupní kinezilogické vyšetření (20.2.2009) 

 

Výška: 185 

Váha: 81 

BMI: 23,7 – normální váha 

Pozn. Symbol + znamená, že bylo dosaženo ve sledovaném parametru zlepšení.  

 

1) Statické vyšetření pohledem (s využitím olovnice) 

 

Pohled zezadu: 

Po terapii byl patrný ústup hypertrofie paravertebrálního svalstva ThL přechodu. Došlo ke 

zlepšení postavení lopatek (mediální posun dolních úhlů). (+) 

 

Pohled zepředu: 
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Bez nalezených změn. 

 

Pohled zboku: 

Zmírnění anteverze pánve a zakřivení páteře (zmírnění L-hyperlordózy, Th-hyperkyfózy i 

C-hyperlordózy). Hlava je vzpřímená. (+) 

 

2) Vyšetření rozsahů pohybů 

 

Schoberova vzdálenost: + 6 cm – mírně hypermobilní 

Stiborova vzdálenost: + 9 cm – v pořádku (+) 

Thomayerova vzdálenost: 0 cm (dotkne se země) – v pořádku 

Čepojova vzdálenost: + 4 cm – v pořádku 

Ottova inklinační vzdálenost – 4 cm – v pořádku (+) 

Ottova reklinační vzdálenost – 3 cm – v pořádku (+) 

Lateroflexe – oboustranně 22 cm – v pořádku 

 

Rozdíl brada - incisura jugularis při max. flexi krční páteře – 0 cm – v pořádku 

Rotace hlavy 70° vpravo i vlevo – v pořádku 

Úklon hlavy 35° vpravo i vlevo – mírné omezení 

 

Rameno: ventrální flexe P 90°, L 90°, dorzální flexe P 20°, L 20°, abdukce P 90°L 90°, 

ventrální flexe z abdukce s 90° flexí v lokti P 130°, L 125°, dorzální flexe z abdukce 

s 90° flexí v lokti P 25°, L 25° (+), vnitřní rotace P 80°, L 90°, vnější rotace P 80°, L 80° 

(vše bez souhybu lopatky s patřičnou fixací pletence HK) 

 

Kyčle: flexe s extenzí v koleni P 85°, L 85° (+), extenze P 15°, L 15° (+), abdukce P 45°, L 

40°, addukce P 20°, L 25°, vnitřní rotace P 35°, L 40° (+), vnější rotace P 55°, L 60° (vše 

s patřičnou fixací pletence DK) 

 

3) Palpační vyšetření 

 

Palpačně byl nalezen ústup (nikoliv vymizení) svalových spasmů a potivosti v oblasti ThL 

přechodu a šíje a lehký pokles generalizovaného hypertonu kosterního svalstva. (+) 
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4) Vyšetření zkrácených a oslabených svalů 

 

Zkrácené svaly 

Podařilo se nám dosáhnout protažení hamstringů, flexorů kyčle, m. trapezius, m levator 

scapulae (svaly již nejeví známky zkrácení). (+) 

 

Oslabené svaly 

Byl posílen m. rectus abdominis. (svalová síla stupně 5 dle Jandy) 

 

5) Vyšetření dechových pohybů v leže na zádech 

 

Klidová dechová frekvence: cca 15/min – v pořádku (+) 

 

Břišní dýchání 

Svalovina břišní stěny již při nádechu tolik neprominuje (vypozorováno ve stoji). Daří se i 

dýchání do břicha proti lehce stažené (kontrolované) břišní stěně. (+) 

 

Dolní hrudní dýchání 

Bez nalezených změn. 

 

Horní hrudní dýchání 

Pohyby v horním hrudním segmentu jsou výraznější (s facilitací i bez ní). (+) 

 

Hodnocení dechové vlny 

Plynulá při nádechu i výdechu. Došlo ke zlepšení dechových pohybů v horním hrudním 

segmentu. (+) 

 

Linearita výdechu 

Výdech po klidném, hlubokém nádechu je plynulý. Vyluzování samohlásek O a A při 

výdechu je lineární. (+) 

 

Zhodnocení léčby klienta bude provedeno formou diskuse v kapitole 5. 
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5. Diskuse 

 

Pro tuto práci jsem hledal klienty, kteří mají, nebo měli diagnostikovanou 

generalizovanou úzkostnou poruchu a zároveň mají zájem využít relaxačních cvičení a 

některých prostředků fyzioterapie k podpoře léčby, případně jako prevence relapsů GÚP. 

Hledat tyto klienty v ordinacích fyzioterapeutů nebylo snadné. V průběhu letní 

prázdninové fyzioterapeutické praxe jsem se setkal s několika klienty, kteří sice i 

dlouhodobě jevili známky vegetativní symptomatiky typicky provázející úzkostné 

poruchy, ale neměli nikdy žádnou úzkostnou poruchu diagnostikovanou. Někdy se jednalo 

o klienty s diagnózou deprese nebo jiného psychiatrického onemocnění v kombinaci 

s různými diagnózami obvykle léčenými na fyzioterapii. Častěji šlo ale o klienty bez 

psychiatrických diagnóz, kteří se na fyzioterapii opakovaně léčili pro různé, zejména 

funkční, poruchy hybného systému. Z chování těchto klientů se symptomatikou 

úzkostných poruch, ale bez psychiatrických diagnóz, byla nezřídka patrná pasivita a 

praktický nezájem přičinit se vlastní aktivitou ke zlepšení svého zdravotního stavu. Tyto 

klienty jsem se v průběhu běžných fyzioterapeutických sezení snažil také motivovat 

k pravidelné aerobní tělesné aktivitě, informovat je o možných důsledcích nedostatku 

pohybu a možnostech zlepšení jejich zdravotního stavu prostřednictvím vhodné formy 

autoterapie (pravidelný pohyb, tělesné cvičení, relaxační cvičení). Nácvik relaxačních 

technik jsem ale těmto klientům pro jejich zjevný nezájem a nespolupráci pří terapii 

nenabízel. Při své práci jsem prakticky pracoval se dvěma klienty, kterým v minulosti byla 

diagnostikována GÚP. 

 

Prvním klientem byla osmačtyřicetiletá žena. Naše sezení byla vedena jako doplněk 

farmakologické léčby GÚP. Klientka se léčí ambulantně na psychiatrii, bere NSRI 

antidepresiva a příležitostně anxiolytika. Psychoterapii zatím nepodstoupila. Od roku 2003 

má diagnostikovánu také Parkinsonovu chorobu a od roku 2006 užívá L-Dopu. 

Parkinsonova choroba ji při současné medikaci nijak neomezuje ve výkonu běžných 

denních činností. Klientka pracuje zatím na plný úvazek jako recepční. Na fyzioterapii se 

léčila poprvé. Klientka má předchozí zkušenosti s technikou AT, kterou nacvičovala podle 

vypůjčené audionahrávky. Metoda jí ale nevyhovovala a nepodařilo se ji úspěšně nacvičit. 

Údajně z důvodu nedostatku „akce― při cvičení. Dříve cvičila formou skupinového kurzu 

jógu (ásany). Před začátkem našich sezení přibližně jeden rok nepraktikovala žádné 
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relaxační cvičení ani jógu (ásany). Pohybový režim dne byl relativně chudý. Klientka 

udávala, že po příchodu z práce, která je sedavého charakteru, vykonává sice bez problémů 

domácí práce, ale ven z bytu se dostává, vyjma nákupů a jiných povinností, spíše 

sporadicky. Nejlépe se cítí v práci, kde je pracovně vytížena, což jí údajně vyhovuje. Při 

větších návalech obav a úzkosti užívá anxiolytika (cca 3x za měsíc). Stresující je pro ni 

údajně hlavně fakt, že trpí Parkinsonovou chorobou. Držení těla, rozsahy pohybů 

v kořenových kloubech a svalová síla byli již před terapií relativně v normě. Výrazně 

omezeny byly pohyby dechové, zejména v břišním a dolním hrudním dýchacím sektoru. 

Klientka hodnotila jako svůj hlavní problém dlouhodobý stres a úzkost. Hlavním cílem 

léčby proto bylo dosáhnout prostřednictvím metodické aplikace některé z relaxačních 

technik celkově uvolněnějšího stavu. Chtěli jsme také docílit zlepšení kvality dechových 

pohybů. Dalším z cílů bylo probudit v klientce větší iniciativu ve věci péče o její zdraví. 

Během dvou měsíců proběhlo celkem sedm společných sezení. Po svolení 

psychiatra jsme se s klientkou zaměřili hlavně na nácvik PSR a spíše okrajově na lehké 

posilování oslabených a protahování zkrácených svalů. Jako vhodný prostředek pro 

celkové zklidnění před nácvikem PSR se osvědčila klasická masáž zad, jejíž relaxační 

účinky si klientka chválila. Nácvik PSR probíhal hladce. Klientka cvičila se zájmem a na 

relaxaci se pokaždé těšila. Chválila si celkové zklidnění během cvičení PSR a nějaký čas 

po něm. Nácvik plného jógového dechu se ani přes naši opakovanou snahu nedařil. 

Klientka nebyla prakticky schopna nacvičit dýchání do břišního sektoru. Při protahování 

zkrácených a posilování oslabených svalů jsme neměli komplikace. Naše sezení byla 

ukončována aplikací PIR a MET na oblast šíjového svalstva. Doporučována byla 

pravidelná aerobní tělesná zátěž ve formě procházek svižnou chůzí. Klientce jsem na konci 

každého sezení poukazoval na možný pozitivní vliv pravidelné aerobní tělesné zátěže a 

cvičení PSR na její zdraví. Klientka během společných sezení dobře spolupracovala, ale 

doporučovaná relaxační a tělesná aerobní cvičení, podle informací rodiny, do svého 

pravidelného denního režimu nezařadila.  

Pozorovatelné změny po terapii byly minimální. Pravděpodobně důsledkem 

aplikace PIR a MET došlo k ústupu svalových spasmů v oblasti šíje. Po našich sezeních 

zůstávala klientka sama v tělocvičně a cvičila některá jógová cvičení (ásany), která dříve 

praktikovala v rámci skupinových lekcí jógy. Zajímavé bylo, že se ke cvičení po jeden rok 

neodhodlala sama, ale až po konzultaci s terapeutem. Klientka se po roční přestávce znovu 

přihlásila do skupinového kurzu jógy. U této klientky se skupinově vedená cvičení jeví 

jako vhodnější než cvičení o samotě. Dosažený cíl léčby, tedy zvýšení iniciativy klientky 
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ve věci péče o vlastní zdraví, by mohl mít pozitivní vliv i ve smyslu sekundární prevence 

Parkinsonovy choroby. Jestli tomu tak bude, záleží především na klientce. Dosažení 

celkově uvolněnějšího stavu a zlepšení kvality dechových pohybů, se bohužel během naší 

terapie dosáhnout nepodařilo. Podle mého názoru by k dosažení těchto cílů u této klientky 

mohla napomoci například direktivně vedená psychoterapie (například KBT zmíněná 

v teoretické části práce). Klientku jsem během závěrečného sezení informoval o možnosti 

zlepšení jejího zdravotního stavu prostřednictvím psychoterapie. 

 

Druhým klientem byl pětadvacetiletý muž. Nejprve řešil své problémy s úzkostí 

konzumací alkoholu, později podstoupil KBT v kombinaci s farmakoterapií SSRI 

antidepresivy. Psychoterapii ukončil jako vyléčený. Užívá po pět let antidepresiva. Nyní 

pracuje, pravidelně intenzivně sportuje. Od ukončení léčby měl několik menších relapsů, 

které bez pomoci psychoterapeuta odezněly. Klient údajně dodnes využívá některých 

postupů, které se naučil v rámci psychoterapeutických sezení KBT. Klient uvádí, že 

k dosažení relaxovaného stavu mu pomáhá hlavně pravidelný pohyb (jízda na kole, 

posilovna, vytrvalostní běh). Má zkušenost s relaxačním cvičením PSR, které cvičil 

v rámci psychoterapie GÚP před pěti lety. Po ukončení KBT psychoterapie přestal PSR 

cvičit. Ze způsobů relaxace dále uvádí poslech hudby, posezení s přáteli a čas strávený 

s přítelkyní.V současnosti mívá občasné potíže s úzkostí a s bolestmi zad v oblasti ThL 

přechodu a šíje (bolestivé svalové spasmy). U klienta byly nalezeny známky lehkého 

vrstvového syndromu dle Jandy. Cílem našich preventivně zaměřených sezení bylo 

dosažení celkového uvolnění, ústup bolestí zad, zlepšení držení těla a zlepšení kvality 

dechových pohybů. 

Sešli jsme se během dvou měsíců sedmkrát. V rámci prevence relapsů GÚP jsme 

poměrně hladce nacvičili progresivní svalovou relaxaci a plný jógový dech. Před nácvikem 

PSR byly pravidelně aplikovány měkké techniky na hypertonické oblasti paravertebrálního 

svalstva. Posilování oslabených svalů, protahování zkrácených svalů a techniky PIR i MET 

šíje probíhaly po aplikaci PSR hladce. Klient se dokonce sám nabídl, že bude posilovat a 

protahovat formou autoterapie doma, abychom měli více času na nácvik relaxačních 

technik a následnou diskusi. Během terapie pokračoval v každodenní tělesné aktivitě 

(vytrvalostní běh). S klientem jsme během sezení diskutovali mimo jiné o vlivu dechových 

pohybů na držení těla. Výhodou bylo možná klientovo povolání maséra, které je 

fyzioterapii blízké. 
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Během dvou měsíců se zlepšilo držení těla ve smyslu napřímení páteře a zvětšil se 

rozsah některých sledovaných pohybů. Patrně jako důsledek aplikace měkkých technik, 

PIR a MET došlo k ústupu svalových spasmů a bolestivosti v oblastech ThL přechodu a 

šíje. Klient hladce nacvičil relaxační metodu PSR a metodu plného jógového dechu. Obě 

metody zkombinoval do půlhodinového cvičení, které cvičil pravidelně po příchodu z 

práce. Pravděpodobně proto bylo po ukončení léčby možné pozorovat zlepšení kvality 

dechových pohybů a celkový ústup svalového hypertonu. Klient také udával, že se po 

ukončení léčby cítí lépe něž před jejím začátkem. 

Dosažené výsledky léčby tohoto klienta svědčí o tom, že se vytyčených 

terapeutických cílů určitým způsobem podařilo dosáhnout. Jestli se výsledky dlouhodobě 

udrží, záleží především na klientovi. Klientův zájem a ochota dobrovolně pravidelně cvičit 

a konzultovat mi dali zpětnou vazbou motivaci k hlubšímu studiu problematiky plného 

jógového dechu. Terapie byla tedy svým způsobem přínosem pro obě strany. 

 

Klienti se lišili věkem i pohlavím. Oba podstoupili stejný počet 

fyzioterapeutických sezení a na terapii docházeli společně. Rozdíly v průběhu a výsledcích 

léčby prakticky potvrzovaly jednotlivé body pracovní hypotézy vyslovené před začátkem 

praktické práce s oběma klienty. Lepší průběh i výsledky léčby u klienta M.P. mohly být 

dány tím, že na rozdíl klientky D.P, která se na GÚP dlouhodobě léčí pouze antidepresivy, 

klient M.P. mimo dlouhodobé farmakoterapie antidepresivy podstoupil v minulosti KBT 

psychoterapii GÚP a je považován za vyléčeného. Tento fakt mohl ovlivnit i znatelně větší 

motivaci klienta M.P. ve věci péče o jeho zdraví. Klient M.P. v průběhu léčby výborně 

spolupracoval, projevoval vlastní iniciativu ve věci zlepšení svého zdravotního stavu tím, 

že i mimo terapeutická sezení pravidelně relaxoval a věnoval se tělesné aerobní aktivitě. 

Klientka D.P. sice během sezení spolupracovala relativně dobře, ale relaxační cvičení ani 

tělesnou aerobní aktivitu do svých každodenních činností nezařadila, ačkoliv byla poučena 

o možnostech zlepšení svého zdravotního stavu prostřednictvím metodické aplikace těchto 

metod. Tím se mi v praxi potvrdilo, že pro cílený efekt relaxačních technik i tělesné 

aerobní zátěže v léčbě i prevenci GÚP jsou důležité především soustavnost a pravidelnost 

při jejich aplikaci a vlastní iniciativa klienta. Dalšími důležitými faktory, které mohly mít 

vliv na relativně nižší úspěšnost léčby klientky D.P. oproti klientovi M.P., mohli být vyšší 

věk klientky (48 let/25 let) a fakt, že klientka D.P. trpí mimo GÚP také Parkinsonovou 

chorobou. Antiparkinsonská medikace (L-Dopa) v kombinaci s antidepresivy a skutečnost, 
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že se v případě Parkinsonovy choroby jedná o zatím nevyléčitelné onemocnění, mohou 

mít značný vliv na vznik a udržování úzkosti u klientky D. P. 

 

Osobně zastávám názor, že volba konkrétní relaxační techniky v terapii nebo 

prevenci GÚP by měla, pokud možno, záležet na rozhodnutí psychoterapeuta, který klienta 

vyšetřil a případně léčí. Metoda PSR je popisována jako vhodnější pro racionálně uvažující 

osoby s relativně větší potřebou sebekontroly (13). Metoda AT se dá více přizpůsobovat 

aktuálním potřebám klienta a eventuelně i cílům terapie a dá se říci, že AT je vhodný téměř 

pro každého jedince od mladšího školního věku až do stáří (6). Jako fyzioterapeut jsem se 

snažil o spolupráci v rámci multidiciplinárního týmu. Klientka D.P. dochází pravidelně 

k psychiatrovi, který nám dal svolení k nácviku PSR nebo AT. Klient M.P. ukončil KBT 

jako vyléčený již před pěti lety. Úspěšně tehdy v rámci KBT nacvičil PSR. Jeho tehdejšího 

psychoterapeuta jsem nekontaktoval. Při volbě relaxační techniky jsem vycházel ze 

zkušeností obou klientů s aplikovanou relaxací. Klientce D.P. údajně metoda AT 

v minulosti nevyhovovala, takže jsme se rozhodli pro nácvik PSR. Klient M.P. měl sice 

pozitivní zkušenosti s metodou PSR, ale chtěl nacvičit, možná ze zvědavosti, metodu AT. 

Po jednom prakticky neúspěšném pokusu o nácvik AT jsme se shodli na tom, že bude lepší 

nacvičit PSR. PSR jsem nacvičoval s oběma klienty současně. Stejně tak jsme formou 

skupinového cvičení nacvičovali i plný jógový dech. Oba klienti se skupinovou formou 

cvičení souhlasili. Mohl jsem přitom bezprostředně pozorovat rozdíly při nácviku mezi 

oběma klienty a v neposlední řadě jsme ušetřili čas. 

Výhody i nevýhody jednotlivých relaxačních technik jsou podle mého názoru 

relativní vzhledem k povaze osobnosti klienta a jeho konkrétních obtíží. Z toho důvodu je 

nutné zachovávat při volbě relaxačních technik individuální přístup ke každému jedinci. 

Jako výhodu PSR oproti AT jsem shledal relativní jednoduchost nácviku pro instruujícího 

terapeuta i klienta. Jako výhodu metody AT vidím možnost využití individuálních formulí 

a prvků imaginace. Cvičení plného jógového dechu bych v terapii a prevenci GÚP 

doporučil spíše jako doplněk relaxačních cvičení AT nebo PSR, případně jako prostředek 

pro reedukaci dechových pohybů. V rámci psychoterapie se v České republice 

z relaxačních technik využívá nejvíce AT. Metoda PSR je používána spíše na západě 

(Spojené státy). 

 

Po konzultacích s několika fyzioterapeuty jsem se dozvěděl, že na 

fyzioterapeutických ambulancích v České republice se relaxační techniky prakticky 
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nenacvičují. Tyto jsou nacvičovány buď s psychoterapeuty jako součást psychoterapie 

nebo soukromě pod vedením kvalifikovaných odborníků. Teoreticky je také možné, že si 

člověk může metodu nacvičit sám podle návodu, který si opatří (internet, knihkupectví). 

Výjimku tvoří cvičení plného jógového dechu, jehož prvků se u různých diagnóz využívá 

v rámci nácviku nových dechových a posturálních stereotypů. Vzhledem k tomu, že se 

klienti se symptomatikou podobnou úzkostným poruchám často léčí na 

fyzioterapeutických ambulancích, by zde mohly relaxační techniky teoreticky najít svoje 

místo jako součást terapie i prevence těchto symptomů a jejich dalších následků. Otázkou 

je, zda je možné, aby tito klienti byli praktickými lékaři směřováni na fyzioterapii pro 

nácvik některé z relaxačních technik. Indikacemi by mohly být například bolesti zad 

způsobené dlouhodobým svalovým hypertonem, vertigo, tenzní bolesti hlavy a jiné 

diagnózy, na jejichž vzniku a udržování se může podílet dlouhodobý stres. V tuto chvíli to 

ale není možné. Jedním z důvodů je možná fakt, že účinek relaxačních cvičení u těchto 

diagnóz nebyl dosud podložen dostatkem vědeckých studií. 

Měl jsem možnost diskutovat o využívání relaxačních technik v rámci 

psychoterapie GÚP a dalších psychiatrických diagnóz s ambulantním klinickým 

psychologem. Dozvěděl jsem se, že se relaxační techniky z důvodu nedostatku času často 

nenacvičují ani v rámci ambulantní, pojišťovnou hrazené psychoterapie. 
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8. Závěr 

 

Z výsledků této práce vyplývá, že prvním a zřejmě zásadním krokem k úspěchu 

v terapii i prevenci relapsů generalizované úzkostné poruchy je iniciativa léčeného klienta. 

Nezanedbatelnou roli v tomto procesu hraje i rodina a blízké okolí. Pokud se klient 

rozhodne podstoupit nějakou formu terapie, další osud jeho potíží už nezávisí jen na něm, 

ale z nemalé části také na terapii, kterou podstupuje. Ze strany psychoterapeuta, psychiatra 

i fyzioterapeuta je proto nutný profesionální přístup ke každému klientovi. 

Měl jsem možnost se v praxi přesvědčit o významu spolupráce členů 

multidisciplinárního týmu v otázkách ambulantní léčby klientů s generalizovanou 

úzkostnou poruchou. Možnosti komunikace mezi psychology nebo psychiatry a 

fyzioterapeuty jsou na úrovni ambulantní léčby většinou poměrně dost omezené a 

zodpovědnost za klientovo zdraví tu proto leží na klientovi samotném více, něž v případě 

léčby ústavní. 

Někteří klienti o možných spojitostech svých psychických potíží se 

somatickými problémy, které je přivádí na fyzioterapii, neví. Měli by být kromě 

fyzioterapeutické léčby samotné poučeni o tom, že mohou svou aktivitou mimo 

terapeutická sezení poměrně výrazně ovlivnit svůj fyzický i psychický stav a tím i 

výsledky fyzioterapeutické léčby. 

Jako nejúčinnější prostředky v terapii a prevenci GÚP se mi osvědčily aplikace 

relaxačních cvičení a aerobní tělesné zátěže. Všechny tři popisované relaxační techniky 

mohou, podle mého názoru, být účinným prostředkem v terapii i prevenci relapsů GÚP. 

Jako příhodná se jeví právě kombinace s pravidelnou aerobní tělesnou aktivitou. 

Z mých diskusí s kolegy fyzioterapeuty a psychoterapeuty vyplynulo, že relaxační 

metody jsou na fyzioterapeutických a psychoterapeutických ambulancích nacvičovány 

relativně zřídka. Důvodem k hojnějšímu využívání relaxačních technik není, podle mě, 

pouze jejich vědecky prokázaná účinnost v léčbě GÚP (2, 14). V porovnání s ostatními 

metodami běžně používanými v léčbě GÚP nebo jejích symptomů jsou výhodou také 

poměrně nízké finanční náklady vydávané na tuto formu terapie. Relaxační metody se totiž 

dají po odborně vedeném nácviku aplikovat formou autoterapie. Klienti se tak navíc 

mohou v praxi přesvědčit, že mohou vlastní aktivitou přispět ke zlepšení svého 

zdravotního stavu. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AT – autogenní trénink 

BMI – body mass index (index tělesné hmotnosti) 

C – krční oddíl páteře 

Ca – nádor 

CB - cervikobrachiální 

CC – cervikokraniální 

cca - přibližně 

CTh – přechod krční a hrudní páteře 

DD – diadynamik 

GABA – kyselina gama-amino máselná 

GÚP – generalizovaná úzkostná porucha 

HAZ – hyperalgická zóna 

IM – infarkt myokardu 

KBT – kognitivně-behaviorální terapie 

L – bederní oddíl páteře 

m. – sval 

mm. – svaly 

např. - například  

PSR – progresivní svalová relaxace 

SNRI – inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu 

SSRI – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 

TENS – trankutánní elektrická neurostimulace 

Th – hrudní oddíl páteře 

ThL – přechod hrudní a bederní páteře 

tzv. – takzvaný  
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Přílohy 

 

Příloha č.1. – Pozice při nácviku AT 

 

 

 

 

 

Příloha č.2. – Progresivní svalová relaxace (kontrakce flexorů lokte) 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

Příloha č.3. – Pozice Šavásana při nácviku plného jógového dechu 

 

 

 

 

 

Příloha č.4 – Pozice při nácviku břišního dýchání (plný jógový dech) 
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