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Abstrakt  

 

Název:       Aktuální psychický stav pacienta ve fyzioterapeutické péči  

 

Cíle:   Cílem teoretické části této práce je shrnout dostupné poznatky o 

vybraných fyzioterapeutických postupech, psychosomatickém přístupu 

k pacientům, emočních stavech, aktuálním psychickém stavu a 

možnostech jeho ovlivnění. Cílem praktické části je zhodnotit aktuální 

psychický stav pacientů před a po fyzioterapeutické péči. 

 

Metodika:  Výzkumu se zúčastnilo padesát pacientů, kteří navštěvují ambulantní 

fyzioterapii v centrech zaměřených na komplexní péči. Jejich aktuální 

psychický stav byl sledován pomocí dotazníku POMS (Profile of Mood 

States – short form). Pacienti vyplnili dotazník před a po absolvování 

fyzioterapie s psychosomatickým přístupem. Pro hodnocení rozdílů 

závislých výběrových souborů jsme využili neparametrickou verzi t-testu 

– Wilcoxonův test. 

 

Výsledky:  Výsledky výzkumu potvrzují všechny tři stanovené hypotézy. Po 

fyzioterapeutické péči se aktuální psychický stav pacienta změnil ve 

smyslu signifikantního snížení dimenzí napětí, deprese, hněv, únava a 

zmatek. Došlo také k významnému zvýšení vitality.  

 

Klí čová slova: Emoční stavy, fyzioterapie, psychosomatický přístup, POMS 



 
 

Abstract 

 

Title:    Affective mood states of the patient in physiotherapy care 

 

Objectives: The aim of the theoretical part is to summarise the available findings 

about the chosen physiotherapeutical procedures, the psychosomatic 

attitude to the patients, the emotional states, the affective mood states and 

the possibilities how to influence them. The aim of the practical part is to 

evaluate the affective mood states of the patients before and after the 

physiotherapy care. 

 

Methods:  The research involves fifty patients who underwent physiotherapeutical 

care in the centres specialised in holistic treatment. Their state was 

observed with the help of the POMS Questionnaire. The patients filled in 

the forms before and after the physiotherapeutical intervention with the 

psychosomatic attitude. The non-parametric version of the Wilcoxon´s 

test was used for the evaluation of the differences of the dependent 

selected groups. 

 

Results:  The results have proved all of the three hypotheses. After the 

physiotherapeutical intervention the current psychical state changed, the 

decrease of the tension, depression, anger, fatigue and confussion was 

significant. The vitality was increased significantly. 

 

Keywords:  Emotional states, physiotherapy, psychosomatic attitude, POMS 
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ÚVOD 

 
Téma „Aktuální psychický stav pacienta ve fyzioterapeutické péči“ jsem si 

vybrala proto, že v současném pojetí fyzioterapeutické péče není v popředí zájmu jenom 

fyzické tělo, ale i pacientova psychika, která spolu se somatickou složkou ovlivňuje 

vznik, průběh a terapii onemocnění. Chtěla jsem nahlédnout do emočních procesů, které 

pacienti prožívají, a zjistit, jaký na ně má fyzioterapie vliv. 

 Vědomost o existenci vztahu pohybový systém - vnitřní orgány - psychika dnes 

je, nebo by měla být u fyzioterapeutů i ostatních členů zdravotnického týmu rozšířená a 

psychická složka by neměla být podceňována. Víme, že tělesno a duševno - ať už ve 

fyzioterapii nebo v jiném (zdravotnickém) oboru by nemělo být oddělováno, ale naopak 

spojováno v tzv. celostním úhlu pohledu na pacienta. Doc. Véle říká, že „Posláním 

fyzioterapeuta není jen úprava pohybu, ale i ovlivnění duševního stavu, který pohyb 

řídí.“  

V praxi sice bereme v úvahu určité psychické faktory spolupodílející se na 

nemoci, které nazýváme třeba „psychická nadstavba“, ale většinou nás jako 

fyzioterapeuty zajímá spíše ovlivnění bolesti, svalového tonu a ostatních fyzických 

parametrů, aniž bychom se více zamýšleli nad tím, jak terapeuticky, ať už vědomě nebo 

nevědomě, zasahujeme do psychiky pacienta. Proto jsem se rozhodla v této práci 

věnovat pozornost tomu, jak se pacient cítí, když na fyzioterapii přichází, a porovnat 

tyto emoce s emocemi, které prožívá po terapii. 

V teoretické části diplomové práce je nastíněna podstata psychosomatického 

přístupu a popsány fyzioterapeutické postupy, aplikované v terapii pacientů, kteří se 

účastnili výzkumu. Dále uvádím přehled studií, provedených u nás i v zahraničí, které 

se týkají ovlivnění aktuálního psychického stavu pohybem nebo manuální terapií. 

Protože emoce mají přímý vliv na funkci svalů a vnitřních orgánů a naopak, 

rozhodla jsem se v teoretické i praktické části práce zaměřit na vybrané emoce: napětí, 

hněv, deprese, únava, vitalita a zmatek - charakterizovat jejich psychologické i 

fyziologické projevy a pozorovat, k jakým změnám po fyzioterapeutickém ošetření 

dojde.  

Přínosem práce je poukázání na to, jak může fyzioterapeutická péče ovlivňovat 

aktuální psychický stav pacientů. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Emoce 

 
Emoce jsou komplexním psychickým fenoménem, jehož zážitkovým základem 

jsou city a který má složku fyziologickou, projevující se vegetativními a motorickými 

reakcemi (Nakonečný, 2012). 

Emoce lze také definovat jako subjektivní zážitky libosti a nelibosti, které jsou 

provázeny fyziologickými a motorickými projevy a vykazují následující kritéria: 

vyskytují se u primátů, jsou odezvou na danou situaci (mají kognitivní vazbu), jejich 

charakteristickým časovým průběhem je rychlý začátek a poměrně krátké trvání a 

souvisí s fyziologickými změnami (Křivohlavý, 2013). 

Předpokládá se, že kladné (apetitivní) emoce jsou lateralizovány především 

v levé, a záporné především v pravé mozkové hemisféře (Bartůňková, 2010). 

Hlavním znakem emocí je jejich polarita, kterou emoce přiřazují hodnotovou 

valenci každému okamžiku života. Jinými slovy lze říci, že situaci, ve které se člověk 

nachází, dává smysl prožití emoce - ta určí, jak se k dané situaci vztáhneme. Základní 

rolí emocí je proto schopnost cíleného a adaptivního chování. Protikladnost emocí je 

podkladem pro motivaci chování jedince, emoce stanovují, k čemu naše chování 

směřuje a čemu se naopak snažíme vyhnout. Emoce, navozená určitými okolnostmi, 

funguje jako prostředek předvídání budoucího dění a modifikuje naši reaktivitu do 

budoucna. Podnět skrz emoci ovlivňuje zpracování následujících událostí, a proto 

emoce lze také vymezit jako „specifickými fakty indukované nervové anticipace“, které 

modulují další zpracování informací v mozku (Horáček in Höschl, Práško, Rokyta 

2011). 

Emocí rozumíme jednotu cítění a tělesných změn. Původním biologickým 

významem emocí byla adaptivní reakce jedince jako psychofyziologického komplexu 

na významné životní situace. Během evoluce se emoce stávaly procesy hodnotící 

význam životních situací, spojené s aktivací organismu k účelnému chování. Cílem 

emoce bylo vyhodnotit situaci a fyzicky ji zvládnout. Hodnotící význam emocí spojený 

s aktivací mají emoce dosud, jejich zdroj je ovšem rozšířen díky vývoji lidstva na 

podněty dané kulturou (Nakonečný, 2012). 
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Honzák et al (2006) řadí pod pojem emoce pocity, city, afekty a nálady. Pocity 

charakterizuje jako nejjednodušší emoční projevy, často vyjadřující tělesné funkce jako 

např. horko, zima. City mají delší trvání, jsou složitější a více propojené 

s definovatelnými okolnostmi. Afektem rozumí prudké a krátkodobé reakce, objevující 

se jako reakce na nečekané změny, zužující vědomí a mající intenzivní tělesný 

doprovod. Nálada je déle trvající emoční stav, vycházející především z vnitřního stavu 

člověka, ale i ze zevních okolností. V běžných situacích se emoční odpověď odvíjí od 

temperamentu jedince. 

 

Limbický systém 

Hlavním centrem emocí je limbický systém, propojený s mozkovou kůrou i 

nižšími částmi centrálního nervového systému a s centry vegetativního (autonomního) 

nervového systému. Tímto dochází k propojení emoce s vegetativními reakcemi různé 

intenzity. Mnohdy nejsme schopni rozeznat, zda se dříve objevila reakce emoční, nebo 

vegetativní a tělesná (Nakonečný, 2012). 

Limbický systém je komplex mozkových struktur, jehož výčet se dle různých 

autorů liší. Podle Drugy, Grima a Dubového (2011) zahrnuje limbickou korovou oblast 

a podkorové struktury – amygdalu, septum verum, thalamická jádra, jádra habenuly, 

některá jádra retikulární formace, striatum a pallidum ventrale. Korová oblast 

limbického systému (lobus limbicus) leží na mediální ploše hemisféry a obkružuje 

corpus callosum a diencefalon. 

Součástí lobus limbicus je gyrus subcallosus, gyrus cinguli, gyrus 

parahippocampalis a hippokampární formace. Amygdalou rozumíme komplex jader, 

uložený pod anteriorní částí temporálního laloku. Amygdala má korové, podkorové i 

intraamygdalární spoje. Výzkumy ukazují, že poškození amygdaly zhoršuje schopnost 

vyhodnotit emoční obsah situace. Léze amygdaly, stejně jako léze cingulární oblasti, 

vyvolají zklidnění a snížení emoční reakce. 

Limbický systém jakožto centrum emocionálních reakcí je ovlivňován podněty, 

přicházejícími ze smyslových orgánů, a zároveň je řízen cerebrálním kortexem.  Emoce 

typu hněvu a úzkosti patří mezi mobilizující – připravují tělo na útok nebo útěk. Jejich 

asociace s vegetativním nervovým systémem se týká sympatiku. Psychologické a 

fyziologické události se ovlivňují navzájem (Failede, Lian, Failede, 2010). 
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Situace, při níž dojde ke snížení až ztrátě kognitivních schopností a člověk tzv. 

ztratí hlavu, vzniká tehdy, když limbický systém pracuje bez korektivní funkce 

neokortexu. Je to okamžitá reakce, nepřiměřená (anachronní) pro dané okolnosti 

(Bartůňková, 2010). 

Na neurohumorální regulaci emocí se podílí vegetativní a endokrinní systém. 

Důležitými neurohormony jsou noradrenalin, dopamin, serotonin a acetylcholin (Rokyta 

in Höschl, Práško, Rokyta 2011). 

Höschl (in Höschl, Práško, Rokyta 2011) považuje za vlastní emoční jádro 

mozku amygdalu, která označuje určité události, které jí projdou, štítkem emoční 

významnosti. Centrální jádro amygdaly odpovídá spíše za emoce strachu, jádro striae 

terminalis je zodpovědné za produkci úzkostných emocí. Jako paměťové centrum, které 

uchovává smyslové informace spolu s emočním nábojem získaným v amygdale, pro 

příští vybavení, slouží hipokampus. Umožňuje tak efektivnější orientaci v podobné 

situaci, která nastane v budoucnu. V hipokampu nacházíme také vysokou koncentraci 

receptorů pro glukokortikoidní hormony – tyto receptory zpětně reagují na vyšší hladiny 

stresových hormonů. Hipokampus je tzv. branou stresu do mozku, ale i strukturou, které 

se zásadním podílem uplatňuje při rozvoji deprese. 

 

Napětí, úzkost 

Trvalé citové napětí způsobuje dráždění vegetativního systému, dochází 

k neadekvátním fyziologickým reakcím. Tento stav zvyšování vnitřního napětí může 

ovlivňovat vznik choroby nebo její průběh (Zacharová, Hermanová, Šrámková, 2007). 

Pacienti do zdravotnických zařízení někdy přicházejí se strachem a úzkostí. Tyto 

psychické stavy mají své koreláty ve fyziologických funkcích a mohou tak ovlivňovat 

proces diagnostiky i terapie. Tlumit tyto stavy by mělo jednak příjemné prostředí 

ambulancí a jednak vlídné jednání s pacienty - nabídnutí nadějné perspektivy a 

profesionálního a empatického přístupu (Anděl in Höschl, Práško, Rokyta 2011). 

Úzkost je narozdíl od strachu bezpředmětná – není obavou z něčeho 

konkrétního, zatímco strach se vždy týká určité konkrétní hrozby – vztahuje se na určitý 

objekt, specifické ohrožení. Úzkost je nepříjemný emoční stav, který je doprovázen 

předtuchou nejasného nebezpečí, které jedinec není schopen přesně pojmout a určit. Je 

především reakcí na více či méně vědomě reflektované bytí, prožívané jako nejisté – 

zážitek úzkosti je přechodný stav sevřenosti, pociťovaný i tělesně. Úzkost může mít 
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také endogenní organický původ, jako tomu je např. u pacientů se srdečními chorobami 

(Nakonečný, 2012). 

Tělesné projevy úzkosti jsou výrazem aktivace organismu na útok či útěk a patří 

k nim bušení srdce, zvýšené svalové napětí až třes, zblednutí a ochlazení kůže, 

vyprázdnění útrob. Pokud člověk vnímá tyto tělesné projevy, mohou u něj navíc vyvolat 

dojem ohrožení jeho zdraví (Honzák et al, 2006). 

Podle Bartůňkové (2010) je stresová reakce spojena s úzkostí, která se objevuje 

více u žen než u mužů, přitom u žen s vysokým stupněm inteligence je náchylnost 

k úzkostem vyšší. Střední stupeň úzkosti psychickou výkonnost (myšlení a výbavnost) 

zlepšuje (příkladem může být student připravující se na zkoušku), ale vysoký stupeň 

úzkosti tyto funkce naopak ovlivňuje negativně.  

Také Nakonečný (2012) poukazuje na aktivační funkci úzkosti. Ta může působit 

jako popud, protože její redukce funguje jako odměna. Ve stavu úzkosti se může podle 

daných podmínek zvyšovat výkon, ve spojení s časovou tísní má ale úzkost 

dezorganizující vliv. Objevuje se stereotypní chování, rozsah a pestrost reakcí je 

zúžena. Ve velmi silné úzkosti člověk nesprávně rozlišuje podněty, které jsou 

nebezpečné, od těch, které nebezpečné nejsou. Toto se vysvětluje určitým defektem 

v percepci a také tím, že úzkost aktivuje především reakce zafixované zvykem. 

 

Deprese, sklíčenost 

Deprese je chápána jako psychopatologický jev, projevující se pocity smutku, 

skleslosti, nezájmu a celkovým útlumem aktivity. Jedním z příznaků deprese je úzkost. 

Smutek je odpovědí na ztrátu něčeho, stav rezignace, v kterém se propojuje pocit 

zoufalství s pocitem vzdoru a dalších pocitů, jež určuje předmět smutku. Jinou podobou 

smutku je zarmoucení, vyvolané menším neúspěchem či ztrátou nějaké věci a také žal, 

který je vyvolán neštěstím, jako je ztráta blízkého člověka. Smutný může být člověk 

také v situaci, ve které nic neztratí, ale ani něco nezíská, nedosáhne určitého cíle. 

V pohybovém systému se smutek projeví flexním držením těla, člověk se cítí 

zatížen, hlava i ramena jsou v protrakci, pocity popisující, jak se lidé ve smutku cítí, 

jsou tíha, tlak, zúžení, uzavření. (Nakonečný, 2012). 

Při smutku a depresi dochází k poklesu energie a zpomalení metabolismu, 

převažuje aktivita parasympatiku, nacházíme hypotonus a chabé držení těla. 



13 
 

Zobrazovací metody ukazují snížení perfuze a aktivity v levé prefrontální kůře 

(Bartůňková, 2010). 

Deprese je poruchou nálady, pro jejíž rozvoj je psychologicky rizikovým 

faktorem stres, což dokazují studie zkoumající vliv traumat v dětství na rozvoj deprese 

v dospělém věku a také studie dokazující neurotoxické působení stresových hormonů 

(glukokortikoidů) na hipokampus. Kromě této teorie se studují také deplece 

monoaminů, což je základem všech psychofarmakoterapeutických intervencí a tímto 

mechanismem se vysvětluje patogeneze deprese i účinek antidepresiv, která obecně 

zvyšují nabídku biogenních aminů – serotoninu a noradrenalinu na mozkových 

synapsích. Další oblastí vědeckých studií spojených s depresí je psychologická oblast, 

především tzv. depresogenní kognitivní schémata, v nichž jde o depresivní postoje 

k sobě samému („jsem neschopný“, ...). Tyto tři oblasti jsou mezi sebou propojeny. 

Nadměrný stres vede k depleci monoaminů a ta ke spuštění depresogenních 

kognitivních schémat, která opět aktivují stresovou osu (Höschl in Höschl, Práško, 

Rokyta 2011). 

Raudenská a Javůrková (2011) upozorňují na potíže s diagnostikou deprese, 

protože symptomy bolesti a deprese často bývají podobné. Autorky uvádí, že u pacientů 

s chronickou bolestí je výskyt deprese okolo 30 – 54%. K syndromu deprese patří ztráta 

zájmu, úbytek emoční aktivity, psychomotorický útlum (nebo agitovanost), úbytek 

hmotnosti, tlak na hrudi, svalové napětí; nálada je popisována jako pesimistická, 

smutná, s pocity beznaděje. 

 

Hněv 

Nakonečný (2012) uvádí jako fyziologické složky spojené s prožíváním hněvu 

dilataci bronchiolů, prohloubení respirace, zesílení srdečních kontrakcí, posun krve 

z abdominálních orgánů ke kosterním svalům a snížení až zastavení trávicích procesů. 

Všechny tyto změny se dějí za účelem aktivovat organismus k fyzickému útoku na 

překážku, která se staví co cesty cílenému chování, což je původní význam hněvu. Do 

sebeovládání jedince se vkládají kulturní normy a tyto standardy učí jedince ovládat 

hněv a jeho výraz. K vazodilataci dochází především v obličejové části a vzestup 

povrchové cirkulace se projeví zčervenáním. Rovněž stoupá krevní srážlivost, mohou 

být přítomny prudké nekoordinované pohyby a útočný postoj těla: zatnutí a přikrčení. 

Dochází ke zvýšenému vylučování adrenalinu a noradrenalinu. 
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Hněv je mobilizující emoce, při které dochází k excitaci sympatiku, zvýšené 

sekreci adrenalinu, redistribuci krve především k horním končetinám a zarudnutí 

obličeje. Demobilizující emocí v protikladu k hněvu, je smutek, kde převažují inhibiční 

procesy (Bartůňková, 2010).  

 

Únava 

Únava je reakcí organismu na vyčerpání energetických zásob (Nakonečný, 

2012) a přirozeným následkem (dlouhodobé a namáhavé) fyzické a psychické činnosti. 

Funkce únavy je ochranná – tlumí činnost organismu za účelem doplnění zásob energie 

v nervových a svalových buňkách. Pocit únavy nemusí odpovídat svojí intenzitou 

faktickému stavu energetického vyčerpání. Rozlišujeme sice únavu fyzickou (příp. 

svalovou) a psychickou, ale ostrá hranice mezi nimi není – únava je psychofyziologický 

stav a jako takový se projevuje psychickými i fyzickými příznaky. Psychické příznaky 

pozorujeme jako poruchy v kvalitě vnímání, pozornosti a myšlení, motivace se snižuje. 

Véle (2006) popisuje počátek únavy zhoršením pohybové koordinace, nikoli 

snížením pohybové síly, které může nastat až posléze. Únava tedy ovlivňuje preciznost 

pohybů, což můžeme pozorovat u pacienta např. jako nejistotu při stoji, zakopnutí, 

vypadnutí předmětu z ruky, zhoršení jemné motoriky – pacient sám tyto potíže může 

popisovat v anamnéze. Po odpočinku se tento stav zlepší a únava a poruchy koordinace 

ustupují. Pokud se potíže s koordinací objevují při nižším zatížení a v kratším čase než 

běžná únava, může se jednat o poruchu řízení pohybu na úrovni centrální nervové 

soustavy.  

Opakem únavy je vitalita či aktivita  (další položka v hodnocení aktuálního 

psychického stavu), nazývána též jako energičnost. Je charakterizována adjektivy typu 

plný života, energický, rázný, činorodý, veselý, plný elánu (Stuchlíková, Man, 2005). 

 

 Jestliže jedinec není schopen soustředěné činnosti, mluvíme o prožívání emoce  

zmatek či popletenost. Tuto emoci lze popsat jako kognitivní neefektivitu spojenou 

s neschopností kontrolovat pozornost (Stuchlíková, Man, 2005). 
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Aktuální psychický stav 

Okamžité nastavení psychiky ve vztahu k situaci odráží aktuální psychický stav. 

Týká se všech psychických obsahů a procesů včetně citového naladění. Zjišťuje se 

rozhovorem, škálováním a testy (Hartl, Hartlová, 2000). 

Popis změny aktuálního psychického stavu je možný prostřednictvím deskripce 

a kvantifikace změny jeho jednotlivých položek. (Stackeová, 2009). 
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Použité terapeutické přístupy 

 
V praktické aplikaci fyzioterapeutických metod záleží více na tom, jak je určitá 

metoda prováděna, než na tom, kterou z metod v terapii použijeme. Na pohyb (jako 

součást léčebného fyzioterapeutického postupu) se vztahují obdobná pravidla používání 

jako například při využití fyzikálních metod i farmakoterapie, včetně psychologického 

placebo efektu (Véle, 2006). 

 

Terapie funkčních poruch dle profesora Lewita 

Terapie funkčních poruch dle profesora Lewita je diagnostický a terapeutický 

postup, jehož podstatou je důkladné vyšetření pohyblivosti - pokud je omezená, lze ji 

obnovit manipulační léčbou (mobilizace kloubů či páteře). Terapeut sleduje reflexní 

změny v kůži, podkoží, svalech a fasciích a cíleně je ovlivňuje technikami měkkých 

tkání, protože tyto změny úzce souvisí s funkcí kloubní. Využívá postizometrické 

relaxace, trakce, korekce motorických stereotypů aj. S obnovou hybnosti, funkce, 

dosahujeme zmizení bolestivosti (Lewit, 2003). 

 

Fyzioterapie funkce (přístup C. Lewitové) 

Koncept Fyzioterapie funkce vychází z předpokladu, že svalový tonus (a 

pohybový systém) je ovlivňován mimo jiné taktilním vnímáním člověka. Taktilní 

vnímání a jeho intenzitu můžeme terapeuticky ovlivnit – se změnou našeho vnímání se 

mění také napětí měkkých tkání: kůže, podkoží, svalů. Adekvátní vnímání, kterým je 

pacient dobře schopen rozlišovat jednotlivé podněty, je spojeno s přiměřeným svalovým 

napětím, které umožňuje kvalitně koordinovaný pohyb. O kožní citlivosti nám dá 

dobrou informaci podráždění chodidel či dlaní – pozorujeme, jak je reakce silná a kde je 

lokalizovaná. 

Terapeutickým prvkem je hlazení – tah uvolněných rukou terapeuta, které jsou 

v plošném kontaktu s kůží pacienta. Změnou rychlosti, směru a dotyku dosahujeme 

změn vnímání pacienta a tím změn ve svalovém tonu (Hermachová, 2001). 
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Bobath koncept 

Jedná se o koncept, který se používá u dětí i dospělých, indikace jsou podobné 

jako u Vojtovy metody – CMP, DMO, dále kraniotraumata a další postižení centrálního 

nervového systému. Vyžaduje aktivní účast pacienta na terapii. Vyznačuje se 

celodenním interdisciplinárním přístupem, na kterém se podílí kromě fyzioterapeuta 

také ergoterapeut, psycholog, lékařský tým a další. Důležitá je i role rodiny (Raine, 

Meadows, Lynch-Ellerington et al, 2009). 

Gjelsvik (2008) říká, že mozek a tělo je formováno neustálým působením 

prostředí, ve kterém se jedinec nachází. Pohyb člověka je díky plasticitě CNS 

adaptibilní, ať už se jedná o zdravou osobu či jedince s postižením. Cílem terapeuta je 

pomoci pacientovi rozvíjet jeho možnosti směrem k dosažení cíle – optimalizaci funkce 

a provedení „normálního“ pohybu s „normálním“ svalovým napětím. K tomuto používá 

specifický handling za účelem korekce, podpory, vedení pohybu;  tím usnadňuje 

provádění určité aktivity. Působením handlingu na tzv. klíčové oblasti kontroly zde 

facilitujeme stabilizační funkci, v jiné části pohyb a tím napomáháme stabilitu 

s pohybem propojit. 

 

Vojtova metoda 

Pro tuto terapii se používá též označení reflexní lokomoce, protože terapeut 

reflexně vyvolává reakce – pohybové vzorce, které podle prof. Vojty vycházejí 

z vrozené schopnosti lokomoce. Vzájemným působením určitých poloh a cíleného 

působení na tzv. spoušťové zóny přivádíme do centrálního nervového systému 

specifické impulzy (aferentní). Výsledkem této interakce je eferentní informace z CNS, 

jdoucí do předních motoneuronů míšních a odtud do cílového svalstva - nastane přímá 

svalová odpověď, pozorovatelná v oblasti, na kterou působíme, i ve vzdálenějších 

částech těla. Používáme základní pohybové vzory – reflexní plazení a reflexní otáčení, 

které jsou drážděním spoušťových bodů u pacienta aktivovány. Využívá se u dětí i 

dospělých především s neurologickými diagnózami (DMO, CMP a další) (Orth, 2012). 

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 V tomto konceptu využíváme posilovací nebo relaxační techniky a pomocí 

facilitačních mechanismů, jako jsou protažení, odpor, manuální kontakt, slovní povely a 

trakce a komprese, usnadňuje provedení pohybu. Proprioceptivní aference má přitom 
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klíčovou roli, stejně jako exterocepce a nocicepce. Pro horní i dolní končetinu existují 

dvě diagonály, z nichž každá má svůj flekční nebo extenční vzorec, přesnou výchozí 

pozici, pohybové a svalové komponenty a daný manuální kontakt. PNF se dále používá 

pro oblast lopatky, pánve, hlavy a krku a horní i dolní část trupu (Holubářová, Pavlů, 

2011). 

 Důležitou složkou konceptu PNF jsou tzv. Mat Activity, cvičení, která vycházejí 

z vývoje pohybu a přechodu z nižší do vyšší polohy. Jde o komplexní pohyb s aplikací 

vzorců pro končetiny, hlavu a krk a trup. Součástí je nácvik stabilizace (Holubářová, 

Pavlů, 2012). 

 

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) 

Vychází z principů posturální ontogeneze. Ovlivněním hlubokého stabilizačního 

systému utvoříme předpoklad pro cílené pohyby končetin. Svaly se cvičí v tzv. 

posturálně lokomoční funkci ve vývojových řadách a při volbě cvičení je respektován 

fakt, že segment je vždy začleněn do globální souhry svalů, která vychází z opory, a že 

síla provádějící pohyb nesmí být větší než síla svalů, které pohyb stabilizují. Jestliže 

tomu tak je, pohyb je vykonáván náhradním mechanismem. Protože nelze provádět 

lokomoci bez stabilizace a každý pohyb je provázen zpevněním trupu, cílem je volní 

kontrola posturální funkce svalů (Kolář, 2009). 

 

Koncept Jarmily Čápové 

 Čápová (2008) se zabývá především pacienty s diagnózou posttraumatických 

míšních lézí, ale její metoda „Bazální programy a podprogramy“ je vhodná i pro 

pacienty s DMO, po CMP a další. Využívá motorické projevy, které se objevují u dětí 

během ontogeneze, narozdíl od Vojtovy terapie však využívá jiné typy aferentních 

vstupů a vědomou spolupráci pacienta s fyzioterapeutem. Podobnost s Vojtovou terapií 

můžeme nalézt například v jednotlivých vzorech užitých atitud, příp. v častém využití 

stimulace prsní spoušťové zóny z Vojtova reflexního otáčení. 

Atituda (cíleně orientovaná postura) je základním prvkem terapie a teprve z ní 

vychází pohyb. Kombinací aferentních vstupů vzniká tzv. aferentní set, který vede ke 

spuštění vrozeného programu. Zesílení aference lze dosáhnout např. manuální centrací, 

kdy kompresí nebo trakcí působíme na kloubní receptory. Počáteční pozornost v terapii 
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je věnována svalovým spasmům, dále se intenzivně věnujeme dechovým funkcím, 

relaxačním cvičením a mentálnímu tréninku (Čápová, 2008). 

 

Sensomotorická stimulace 

Tento koncept byl rozvinut prof. Jandou jako součást léčby muskuloskeletálních 

bolestivých syndromů. U těchto pacientů prof. Janda poukazoval na přítomnost svalové 

nerovnováhy, která souvisí se změnami pohybových funkcí v CNS. Při obnovování 

správných pohybových vzorů zdůrazňoval roli propriocepce a posturální kontroly. 

Poukazoval na existenci dvou stupňů motorického učení – první z nich vyžaduje volní 

kontrolu pohybu za účasti mozkové kůry a je prováděn se soustředěním pacienta, který 

postupným zvládáním nového koordinovaného pohybu nabývá schopnosti provést ho 

rychleji a bez větší koncentrace. V tomto druhém stupni je pohyb řízen hlavně 

subkortikálně a stává se více automatickým. Uplatňuje se mechanismus dopředné vazby 

(připravenost k pohybu ještě před jeho zahájením). 

 Pacienti postupují statickou, dynamickou a funkční fází sensomotorického 

tréninku. Klíčovými body propriocepce jsou noha, SI kloub a krční páteř. Pacienti 

provádějí cvičení naboso a k využití maximální aferentace využíváme mnoho druhů 

labilních ploch a spojení s pohyby končetin. Cílem je facilitace automatických 

koordinovaných pohybů (Page, 2006). 

 

Metoda McKenzie 

 Diagnostická a terapeutická metoda, kdy fyzioterapeut na základě vyšetření, 

které se skládá z anamnézy, kineziologického vyšetření a pohybového testu, rozhodne, 

zda je pro pacienta vhodná či nevhodná. Během pohybového testu sledujeme závislost 

bolesti na poloze nebo pohybu těla – buď je bolest pacienta produkována, nebo 

eliminována. Následně je pacientovi doporučen individuální cvik, který provádí jako 

autoterapii několikrát denně. Terapie má své využití při bolestech krční, hrudní a 

bederní páteře, ale i periferních kloubů (The McKenzie Institute, 2008).  

 

Brügger koncept 

Diagnosticko – terapeutický koncept, jehož cílem je nalézt a odstranit 

patologické aferentní signály, které mění fyziologické držení těla a pohyby na 

neekonomické, a dosáhnout vzpřímeného držení těla, vyznačujícího se existencí 
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thorakolumbální lordózy od pátého hrudního obratle po křížovou kost. Při vyšetření 

mimo jiné hodnotíme stav navyklého držení a schopnost držení korigovaného. Terapie 

spočívá jeho v korekci, charakteristické naklopením pánve vpřed, zvednutím hrudníku a 

protažením šíje. Z pasivních technik se používá např. aplikování horké role, z aktivních 

např. agisticko-excentrické kontrakční postupy, cvičení s Thera-Bandem a nácvik 

běžných denních činností (Pavlů, 2003).  

 

Metodika Ludmily Mojžíšové 

Metoda L. Mojžíšové je založená na reflexním ovlivňování nervosvalového 

systému pánevního dna. Ovlivněním vzájemné polohy bederní páteře, křížové kosti, 

kostrče a pánve dochází přes vegetativní nervový systém k účinku na pohlavní orgány, a 

proto je metoda určena především pacientkám s gynekologickými obtížemi, jako je 

funkční sterilita, dysmenorea, dyspareunie a další, ale použití má i u pacientů s bolestmi 

zad. Využívá mobilizací a denní aktivní cvičení sestavy cviků (Hnízdil, 1996).  

 

Škola zad 

Soubor metod, který je z pohledu pacienta určený pro ty, kteří mají bolesti zad. 

Z pohledu fyzioterapeuta má využití především u pacientů s funkčními poruchami 

pohybového systému, neekonomickými pohybovými návyky, a u dětí a dospělých 

ohrožených statickým přetěžováním. Fyzioterapeut učí pacienta optimalizovat pohyb 

v nejrůznějších situacích, jež jsou zdrojem zátěže - dlouhodobý sed, zvedání břemen. 

Popisuje, jak správně ležet, vstávat, jaký zvolit vhodný sport. Snahou je dosáhnout 

ekonomických pohybů a vhodně kompenzovat statickou zátěž (Rašev, 1992). 

 

Metoda Roswithy Brunkow 

 V terapii používáme tzv. vzpěrná cvičení, jejichž podstatou je maximální 

dorsální flexe rukou a nohou, která je prováděná volním vzpíráním o zápěstí a paty proti 

pomyslnému odporu či pevné ploše ve směru distálním. Během dorsální flexe dochází 

k aktivaci svalových řetězců, jejichž fixní body leží proximálně, a proximálním směrem 

postupuje i aktivace. Izometrickým vzpíráním dosahujeme aktivace opačným směrem, 

tj. proximodistálně, přičemž fixní body leží nyní distálně. Tato aktivace nemá zcela 

objasněné subkortikální reflexní mechanismy. Rozvinutím neurofyziologických 
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principů této metody na základě zkušeností s její aplikací se zabývá metoda Akrální 

koaktivační terapie (Palaščáková Špringrová, 2011).  

 

Manuální lymfodrenáž 

 Manuální lymfodrenáž má své využití hlavně při lymfedémech různých původů, 

dále při lipedému, flebedému, posttraumatickém edému, ale i v kosmetické oblasti. 

 Technikou hmatů manuální lymfatické drenáže dosahujeme sympatolytického 

efektu – dojde k dilataci lymfatických cév a zároveň díky posunům po pokožce pacienta 

způsobíme zvýšení jejich pulzace (lymfangiomotoriku) a tím urychlíme lymfatický tok. 

Součástí péče je terapie kompresivní – bandáže a punčochy, pohybová terapie, dechová 

terapie a lymfotaping (Wittlinger, 2013). 

 

Kineziotape a funkční tape 

Vhodná aplikace tapu umožní reflexní odpověď organismu s cílem eliminovat 

patologické změny. Elasticitou tapu a působením na kožní receptory, resp. na CNS, je 

dosažen terapeutický efekt, který může spočívat v redukci otoku, elevaci kůže a 

dekompresi intersticiálního prostoru, zmenšení bolesti sníženým drážděním 

nociceptorů. Použitím inhibičních nebo facilitačních technik lze regulovat svalový 

tonus, korekčními technikami stimulovat proprioceptory a tím dosahovat kloubní 

centrace. Kineziotape zkracuje dobu hojení, poskytuje pocit jistoty a je preventivním 

opatřením dalších poranění. 

 Funkční tape (jiných vlastností) se využívá v konceptu Fyzioterapie funkce a 

rovněž je součástí konceptu A. Brüggera (Kobrová, Válka, 2012). 



22 
 

Psychosomatický přístup 

 
Danzer (2001) říká, že nemoc jedince není nikdy jenom nemocí duše nebo těla, 

ale že vždy onemocní celá „bio-psycho-sociální jednotka člověk“, ačkoli jednotlivé 

aspekty se dostávají do popředí. Protože existuje tato komplexnost nemoci, při léčbě 

všech onemocnění je přístup psychosomatický indikovaný a potřebný. 

Systematický psychosomatický výzkum a praxe má své počátky v USA a jsou 

spjaté se jmény H. Dunbar a F. Alexander. V této době (50. léta 20. století) byla 

psychosomatika nejvíce pod vlivem psychoanalýzy, což se postupem času změnilo 

(Faleide, Lian, Faleide, 2010). 

Soudobá koncepce psychosomatické medicíny vychází z biopsychosociálního 

(celostního, holistického, systémového nebo komplexního) modelu, který se zabývá 

studiem všech v názvu uvedených faktorů při vzniku, průběhu a terapii všech nemocí. 

Zdraví vychází z rovnováhy mezi biologickými, psychologickými a sociálními faktory. 

Tento přístup by měl být brán v potaz především u chronických onemocnění. Většinu 

onemocnění podle psychosomatiků vystihuje multifaktorialita a multikauzalita. 

(Raudenská, Javůrková, 2011). 

Do zdravotnických zařízení přichází třicet až čtyřicet procent pacientů 

s psychogenními nebo psychosomatickými syndromy, přičemž odpovídající léčba je 

indikována zřídka. Jedinců v produktivním věku, kteří jsou psychosomaticky nemocní, 

je asi čtvrtina, přičemž k těmto poruchám mají sklon více ženy (ty také lékaře vyhledají 

častěji). Základní psychosomatická péče si klade za cíl co nejčasnější diferenciálně 

diagnostické objasnění klinického obrazu nemoci při současné přítomnosti somatických, 

psychických a psychosociálních aspektů (Tress, Krusse, Ott, 2008). 

Jak uvádí Véle (2012), psychiku a tělesno od sebe nelze oddělovat, protože 

spolu tvoří jeden funkční celek. Rozdělení fyzického těla od mysli vychází z Descartova 

dualismu (17. století), se kterým se setkáváme dodnes a který bývá zdrojem neshod. 

Fyzioterapeutů s komplexním přístupem k pacientovi není stále ještě dostatek. Tento 

syntetizující, celkový postoj k pacientům je více akceptován v orientální medicíně než u 

nás, kde převažuje přístup analytický. Myšlení a  tělo tvoří společnou funkční jednotu a 

významně na sobě závisí. Tento fakt musí fyzioterapeut brát v potaz a jeho práce by 

měla pracovat vždy s oběma prvky, protože oba na pohyb působí.  
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Psychosomatické příznaky 

Psychosomatické příznaky můžeme chápat nejen jako tělesné vyjádření 

psychosomatického onemocnění, ale i jako jediný způsob, jak pacient napětí dokáže 

vyjádřit. V tomto případě jako by emoční vývoj zůstal na úrovni fyziologické a vyhnul 

se prožívání citů a vztahů. Standardní (analgetická) léčba odstraní momentální symptom 

a tím i nutnost se sebou zabývat. Spíše bychom měli od začátku léčby přispívat 

k pacientově vlastní kompetenci v zacházení se sebou samým, požadovat jeho aktivitu a 

rovnoprávně s ním diskutovat např. o výběru vhodných cviků.  

Poněšický (in Růžička, 2006) uvádí, že symptom nebo syndrom např. bolesti šíje 

a zad může být výrazem různých duševních stavů. Nejčastěji jde podle něj o tělesné 

napětí jako výraz úzkosti z potlačené agresivní reakce, strachu z konfliktu, při frustraci 

základních potřeb a při strachu ze ztráty sebekontroly. 

 

Psychosomatická onemocnění  

Podle Raudenské a Javůrkové (2011) by psychosomatické onemocnění mělo být 

charakterizováno minimálně jedním z následujících prvků: jeho příčina souvisí 

s předchozí psychologicky významnou událostí, jeho průběh podléhá psychologickým 

faktorům a základní klinický příznak má vztah ke konkrétnímu psychologickému 

činiteli. Příznaky jsou nepřiměřené v intenzitě nebo délce trvání. 

Mezi nejčastější poruchy, splňující podmínky psychosomatických onemocnění, 

patří vertebrogenní algický syndrom, revmatoidní artritida, astma bronchiale, 

hypertenze, ICHS a IM, vředová choroba žaludku a duodena, refluxní choroba jícnu, 

syndrom dráždivého tračníku, diabetes mellitus, hypo- a hyperfunkce nadledvin, 

hypotyreóza, tyreotoxikóza, psoriáza, atopický ekzém, poruchy příjmu potravy, sexuální 

poruchy a poruchy menstruačního cyklu (Raudenská, Javůrková, 2011). 

Psychosomatičtí pacienti jsou podle Procházky (in Höschl, Práško, Rokyta, 

2012) častými návštěvníky ordinace a jsou charakterističtí tím, že léčba obvyklými léky 

u nich má malou účinnost, jejich symptomy jsou polymorfní a jejich potíže se opakují.  

Höschl (in Höschl, Práško, Rokyta 2011) uvádí zkušenost, že psychosomatická 

onemocnění postihují častěji pracovníky středního managementu. Ti mají jednak 

poměrně velkou odpovědnost, která vede ke stresu, a jednak relativně malý vliv na 

události ve firmě, protože musí poslouchat vyšší nadřízené a tím se dostávají do dvojího 
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tlaku – od nadřízených i podřízených, přitom je jejich kariéra ovlivňována konáním 

ostatních. 

Stackeová (2005) popisuje psychosomatické vztahy v rámci pohybového 

systému, přičemž svalový a respirační systém považuje za orgánové systémy, které 

bezprostředně reagují na emoční stavy. Funkce svalového a respiračního systému spolu 

úzce souvisí, navzájem se ovlivňují a jsou dobře přístupné cílené regulaci, čehož 

využíváme v relaxačních, psychoterapeutických a fyzioterapeutických technikách.  

V řadě možných příčin vzniku vertebrogenních potíží, které mají 

multifaktoriální etiologii, zaujímají psychogenní faktory výjimečnou roli a bolesti zad 

bývají zařazovány k psychosomatickým onemocněním. Vlivem psychického stavu 

může vzniknout svalová dysbalance (Stackeová, 2005). 

K psychosomatickým onemocněním mají významný vztah dlouhodobé emoční 

stavy, k nimž patří deprese, agrese a úzkost. Tzv. larvovaná deprese se projeví jako 

somatická porucha, jejíž léčebnou strategií je užívání antidepresiv. Agrese bývá 

spojována především s chorobami kardiovaskulárního systému a úzkostnost 

považujeme za faktor vedoucí k upevnění chronicity (Bartůňková, 2010).  
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Přehled dosavadních studií  

 
 V této kapitole je uveden přehled studií, které se zabývají změnou aktuálního 

psychického stavu v souvislosti s pohybovou aktivitou nebo manuálními technikami. 

Ve fyzioterapii využíváme obou těchto intervencí. 

 

 Psychologickými benefity pohybové aktivnosti se zabývá Stackeová (2009). 

Mluví o přímém vlivu pohybových aktivit na psychiku – především přes regulaci 

aktuálních psychických stavů. Nepřímým vlivem dalších faktorů, které s sebou 

vykonávání pohybové aktivity nese, může být budování sociální sítě, společenská 

opora, zlepšení vztahů v rámci rodiny, prožívání nových zážitků.  

Za nejvýznamnější psychologický přínos pohybové aktivity v období dětství a 

dospívání považuje snížení úzkosti a deprese. Vlivem pohybové činnosti dále dochází k 

ovlivnění sebevědomí a sebepojetí. Za podstatu pochopení vlivu pohybové aktivnosti na 

duševní zdraví považuje smýšlení o tomto vlivu ve své komplexnosti - jako o vlivu na 

kvalitu života. 

Pasivním protažením svalu a jeho vlivem na aktuální psychický stav pacienta se 

zabývala Vagenknechtová (2012), která pro hodnocení změny aktuálního psychického 

stavu použila dotazník PANAS-X. Cílem bylo zjistit a porovnat rozdíly v 

parametrech psychického stavu před a po protažení svalů u skupin s bolestí a bez 

bolesti. Ve skupině s bolestí nastaly po strečinku výraznější rozdíly v dimenzích 

aktuálního psychického stavu (ve smyslu snížení hněvu, smutku a únavy a zvýšení 

hodnot u tzv. pozitivních emocí) než ve skupině bez bolesti. 

Analýzu změn psychického stavu žen v důsledku provádění jógových dechových 

cvičení provedla Kaňkovská (2011). Pomocí dotazníku POMS prokázala optimalizaci 

psychického stavu díky jógovým cvičením, projevenou snížením úzkosti, hněvu, 

deprese, únavy, zmatenosti a zvýšením vitality. 

 Vliv vybraných školních hodin tělesné výchovy na aktuální psychický stav 

adolescentek hodnotila Winklerová (2009). Statisticky významné změny nastaly v řadě 

dimenzí aktuálního psychického stavu -  u dimenze napětí, smutek, hněv a zmatenost 

došlo ke snížení (v závislosti na obsahové náplni dané hodiny). Autorka posuzuje 

hodnocení dimenze vitality a únavy jako problematické, neboť použitý dotazník (E-

POMS) nerozlišuje únavu psychického a fyzického charakteru. 
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 Co se týče hodnocení dimenze napětí, k opačnému výsledku došel Kirchner 

(2006), který pozoroval při sledování míry napětí u studentů v outdoorovém programu 

její zvětšení, dané pravděpodobně větším fyzickým i psychickým vyčerpáním během 

dlouhodobé pohybové aktivity - ve fyzioterapii se však jedná o kratší fyzická zatížení.  

 

 Krátkodobé účinky manuální terapie u pacientů s chronickou tenzní cefaleou 

popsali Toro-Velasco, Arroyo-Morales, Penas et al (2009). Pacienti podstoupili buď 

manuální léčbu, nebo placebo léčbu nefunkčním ultrazvukem. Bylo zjištěno, že po 

absolvování manuálního terapeutického zásahu pacienti vykazovali v dotazníku POMS 

pokles napětí a hněvu, zatímco ve skupině s placebo intervencí tyto změny nebyly 

prokazatelné.  

 Psychofyziologický efekt masáže a myofasciálních technik aplikovaných po 

tréninku posuzovali Arroyo-Morales, Olea, Martínes et al (2008). Obě skupiny studentů 

nejdříve absolvovali Wintage test – 30 s trvající aerobní aktivitou na bicyklovém 

ergometru. Poté jedna ze skupin absolvovala masážní a myofasciální techniky 

prováděné fyzioterapeutem a druhá neúčinný ultrazvuk nebo magnetoterapii. Manuální 

uvolňování měkkých tkání i placebo-fyzikální terapie trvaly 40 minut. Probandi 

vyplňovali dotazník POMS před aktivitou - baseline, po aktivitě – after exercise a po 

masáži nebo placebu – recovery peridod. Mimo to bylo probandům měřeno povrchové 

EMG a algometrie. Obecně je masáž po tréninku je spojena se snížením napětí. V tomto 

experimentu nalézáme značné rozdíly měřené v zotavovacím čase v parametru zmatek 

(confusion) a vitalita (vigor) mezi skupinou, která cvičila a pak absolvovala placebo 

fyzikální terapii, a skupinou, která byla dále manuálně ošetřena. Ve fázi po cvičení měl 

faktor zmatek u obou skupin vysokou hodnotu – u skupiny bez masáží po zotavovacím 

čase klesla, u masírovaných probandů se neprojevil významný rozdíl ve srovnání 

s měřením faktoru zmatku na začátku experimentu. Co se týče faktoru vitality, po 

cvičení obě skupiny vykazují její značný pokles, s lehce větším rozdílem mezi baseline 

a recovery u masírovaných probandů.  

 Yeung (1996) provedl review studií hodnotících krátkodobý účinek pohybu na 

psychický stav člověka. Poukazuje na různorodost hodnocení intenzity pohybové 

zátěže, které autoři jednotlivých studií provedli (někteří uvádějí výkon ve wattech, jiní 

procenta maximální srdeční frekvence nebo maximální aerobní kapacity). Srovnání 

výsledků provedených studií by vyžadovalo, aby definice zátěže byly společně v 

souladu. Autor nicméně uvádí, že příliš vysoká nebo naopak příliš nízká intenzita 



27 
 

cvičení se nezdá být vhodná k dosažení optimálních psychologických benefitů 

pohybové aktivity.  

 Herring a O´Connor (2009) vypracovali studii týkající se efektu posilovacích 

cvičení na pocit energie a únavy u žen se sedavým způsobem života. Výsledky 

naznačují, že středně velká až velká intenzita posilování dolních končetin vede ke 

zvýšení pocitu energičnosti během a po cvičení, ve srovnání s kontrolní necvičící 

skupinou.  Výzkum byl proveden následovně: Jedna skupina žen cvičila se zátěží 70% 

1-RM (jednoho maximálního opakování), druhá skupina 15% 1-RM a třetí, kontrolní 

skupina necvičila. Účastnice studie provedly 10 opakování 3 různých cviků pro posílení 

dolních končetin. V pozorování změny faktoru vitalita-aktivita před a po cvičení byly 

značné rozdíly ve zvýšení únavy mezi skupinou se zátěží 70%1-RM, u které se únava 

významně zvýšila, a kontrolní skupinou, která cvičení neprováděla. Rozdíly mezi 

skupinami cvičícími se 70% 1-RM a 15% 1-RM však signifikantní nebyly. Změna 

faktoru únava byla větší (ve smyslu jejího snížení) u skupiny posilující s 15% 1-RM než 

u kontrolní (necvičící) skupiny. 
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CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 
Cíl práce 

Cílem této práce je zjistit, zda se po fyzioterapeutické péči změní pacientův 

aktuální psychický stav v dimenzích napětí, deprese, hněv, vitalita, únava a zmatek. 

 

Úkoly práce 

1. Na základě dostupné literatury v teoretické části práce podat informace, týkající 

se aktuálního psychického stavu a možností jeho ovlivnění ve fyzioterapii. 

2. Vybrat vhodnou metodiku výzkumu spolu s validní technikou sběru dat. 

3. Stanovit cíl práce a hypotézy. 

4. Diagnostikovat aktuální psychický stav výzkumného souboru – pacientů před 

terapií a po terapii.  

5. Pomocí statistických metod zpracovat a vyhodnotit získaná data. 

6. Interpretovat a diskutovat výsledky práce. 

 

Výzkumná otázka 

Dojde ke změnám aktuálního psychického stavu pacienta v jednotlivých 

dimenzích po absolvování fyzioterapie? 

 

Hypotézy 

Na základě dostupných literárních zdrojů, výzkumů podobné tématiky a s 

ohledem na výše uvedené poznatky o vlivu pohybu a fyzioterapeutických intervencí na 

aktuální psychický stav jsme stanovili následující hypotézy, které odpovídají 

jednotlivým faktorům dotazníku POMS: 

 

H1: Předpokládá se, že aktuální psychický stav pacientů po terapii bude charakterizován 

významným snížením napětí a deprese. 

 

H2: Předpokládá se, že po terapii dojde ke zvýšení vitality a snížení únavy. 

 

H3: Předpokládá se, že po terapii dojde ke snížení dimenzí hněv a zmatek. 
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METODIKA 

 

 Projekt diplomové práce byl schválen etickou komisí UK FTVS (Příloha č. 1). 

Protože se jednalo o sběr anonymních dotazníků, podpis informovaných souhlasů nebyl 

třeba a pacienti byli dotazováni na ochotu účasti ve výzkumu pouze ústně a výzkumu se 

účastnili dobrovolně. 

 

Výzkumný soubor 

 Do výzkumného souboru je zařazeno padesát ambulantních pacientů, 

navštěvujících fyzioterapeutická pracoviště, která jsou zaměřena na komplexní péči o 

pacienta – Centrum komplexní péče Roseta a Centrum komplexní péče Dobřichovice. 

Výzkumu se zúčastnilo 29 žen a 21 mužů. Věkový interval probandů je 15 – 60 

let, průměrný věk pacienta je 36,62 let, směrodatná odchylka 13,30. Typ diagnózy nebyl 

pro výběr do výzkumu stěžejní – výzkum zahrnuje pacienty s různou škálou diagnóz. 

 

Použité metody 

 Pro diagnostiku jednotlivých škál aktuálního psychického stavu pacienta před 

terapií a po terapii jsme použili standardizovaný dotazník Profile of Mood States 

(POMS, Profil nálady), který je považován za rychlou a ekonomickou metodu 

k zjišťování krátkodobých emočních stavů. 

 Dotazník POMS se používá k profilování emočních stavů a nálad, zejména 

v souvislosti s potřebou sledovat efekt krátkodobých terapií. Zvláště oblíbeným se stal 

v oblasti sportovní psychologie. V dotazníku je obsaženo 6 faktorů, každý z nich je 

charakterizován několika adjektivy. Sledujeme následující faktory: 

• Tension - Axiety (napětí - úzkost) 

• Depresion - Dejection (deprese - sklíčenost) 

• Anger - Hostility (hněv - nepřátelskost) 

• Vigor - Activity (vitalita - aktivita) 

• Fatigue - Inertia (únava - netečnost) 

• Confusion - Bewilderment (zmatek - popletenost) 
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Původní verze dotazníku POMS, jejímiž autory jsou McNair, Lorr a Doppleman, 

obsahuje 65 adjektiv. Snaha o rychlejší monitorování afektivních stavů vedla ke vzniku 

kratší verze (POMS short form), jejíž autorkou je Schachamová. Překladateli české 

verze jsou Stuchlíková a Man. Krátká verze, která obsahuje 37 adjektiv, je použita 

v této práci. Pacient vyplní dva stejné dotazníky POMS, které jsou pro přehlednost 

vytištěny z obou stran na jednom listu (Příloha č. 2). 

Zkoumaná osoba hodnotí nabízená adjektiva, která popisují afektivní stavy, na 5 -

bodové škále intenzity: vůbec ne – trochu – středně – značně – velmi značně, přičemž 1 

znamená „vůbec ne“ a 5 znamená „velmi značně“ (Stuchlíková, Man, 2005). 

 

Fyzioterapeutická intervence, jejíž vliv na psychický stav pacienta hodnotíme, byla 

prováděna fyzioterapeuty z Centra komplexní péče Roseta a Dobřichovice. V CKP 

Dobřichovice jsem absolvovala odbornou stáž, a proto jsem se mohla provádění terapií 

účastnit. Jedna fyzioterapeutická jednotka měla délku 30 – 60 minut. Použité 

fyzioterapeutické techniky jsou charakterizovány v teoretické části práce. 

 

Sběr dat 

 Dotazníky jsem distribuovala jednak osobně - pacientům v čekárně 

fyzioterapeutického Centra komplexní péče Dobřichovice, a jednak jsem požádala o 

spolupráci vedoucí fyzioterapeutku Centra komplexní péče Roseta, která distribuovala 

dotazníky svým kolegům a pacientům. Sběr dotazníků se uskutečnil v období prosinec 

2013 až leden 2014. 

V případě osobního kontaktu s pacienty jsem jim krátce vysvětlila podstatu 

dotazníku a způsob jeho vyplňování (který byl v dotazníku dále upřesněn), a pokud 

pacient souhlasil, vyplnil dotazník v čase, kdy čekal na fyzioterapeuta. Fyzioterapeut si 

následně jednotlivé pacienty vyzvedával v čekárně a společně odcházeli do terapeutické 

místnosti. Při tomto způsobu oslovování pacientů jsem rovněž byla přítomna během 

terapie, které jsem se podle možností účastnila. Po absolvování fyzioterapeutické péče 

pacient vyplnil stejný dotazník, který byl na druhé straně listu, abychom získali 

kompletní data. Při osobním oslovování pacientů, pokud pacient souhlasil se spoluprací, 

byla návratnost dotazníků kompletní, protože pacient byl oslovován přímo mnou, ale 

sběr probíhal pomalu, protože jsem na terapii strávila mnoho času, ve kterém mohli být 

osloveni další pacienti.  
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Při spolupráci s fyzioterapeuty, kteří dávali dotazník svým pacientům, byla 

návratnost poloviční, což přičítám časovým omezením pacientů a hlavně fyzioterapeutů, 

kteří mezi jednotlivými pacienty obvykle nemají přestávky a nemohou kvůli vyplňování 

dotazníků ubírat pacientům čas, který je určen pro terapii. Dalším faktorem, který 

ovlivnil nízkou návratnost takto distribuovaných dotazníků, byl fakt, že pacienti i 

terapeuti musí vyplňovat mnoho dalších dokumentů a mnohdy už neměli zájem či 

nebylo v jejich časových možnostech vyplnit dotazník POMS. 

 

Analýza dat 

 Pro veškeré proměnné byly spočítány základní deskriptivní charakteristiky 

(centrální tendence, rozptýlenost). Normalita dat byla otestována pomocí Kolmogorova-

Smirnovova testu normality. Vzhledem k tomu, že většina proměnných neměla 

normální rozložení, využili jsme pro hodnocení rozdílů závislých výběrových souborů 

neparametrickou verzi t-testu – Wilcoxonův test (Hendl, 2012). Testy statistické 

významnosti byly prováděny na hladině významnosti α = 0,05. Zpracovaná data jsou 

zobrazena v podobě tabulek, frekvenčních sloupcových grafů a krabicových grafů. Pro 

analýzu dat byl využit program Statistica, SPSS-17 a Microsoft Office Excel. 
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VÝSLEDKY 

 
 
Tabulka 1: Test normality dat 

Kolmogorov-Smirnov  
 Statistic 

Sig. 

ZMATEK 1 ,180 0,000 

ZMATEK 2 ,265 0,000 

VITALITA 1 ,091 0,200 

VITALITA 2 ,113 0,134 

DEPRESE 1 ,253 0,000 

DEPRESE 2 ,443 0,000 

ÚNAVA 1 ,094 0,200 

ÚNAVA 2 ,163 0,002 

HNĚV 1 ,183 0,000 

HNĚV 2 ,419 0,000 

NAPĚTÍ 1 ,168 0,001 

NAPĚTÍ 2 ,268 0,000 

 
 

 normálně rozdělená data 

 nenormálně rozdělená data(0,01) 

 nenormálně rozdělená data (0,001) 

 
 

Provedení Kolmogorovova – Smirnovova testu normality ukázalo, že 

normálnímu rozložení dat odpovídá pouze dimenze vitalita-aktivita před fyzioterapií i 

po fyzioterapii a výchozí hodnocení dimenze únava-netečnost. Ostatní data 

neodpovídají normálnímu rozložení (viz tabulka č. 1). 
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Tabulka 2: Popisné charakteristiky: všechny dimenze 

  
Počet 

hodnot 
Aritmetický 

průměr 
Medián 

Směrodatná 
odchylka 

Variační 
rozptyl 

Minimum Maximum 

ZMATEK 1 50 0,58 0,40 0,59 3,00 0,00 3,00 

ZMATEK 2 50 0,22 0,20 0,26 0,80 0,00 0,80 

VITALITA 1  50 1,53 1,50 0,77 3,33 0,00 3,33 

VITALITA 2  50 1,78 1,67 0,80 3,67 0,17 3,83 

DEPRESE 1 50 0,36 0,13 0,47 1,75 0,00 1,75 

DEPRESE 2 50 0,08 0,00 0,20 0,75 0,00 0,75 

ÚNAVA 1 50 1,68 1,60 0,99 4,00 0,00 4,00 

ÚNAVA 2 50 0,79 0,60 0,80 3,60 0,00 3,60 

HNĚV 1 50 0,44 0,29 0,48 2,00 0,00 2,00 

HNĚV 2 50 0,07 0,00 0,12 0,43 0,00 0,43 

NAPĚTÍ 1 50 0,75 0,67 0,66 3,00 0,00 3,00 

NAPĚTÍ 2 50 0,19 0,17 0,21 0,67 0,00 0,67 
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Napětí – úzkost 

 
Graf 1: Frekvenční rozložení dimenze napětí-úzkost – před fyzioterapií  

 
 
 
Graf 2: Frekvenční rozložení dimenze napětí-úzkost – po fyzioterapii 
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Hodnoty dimenze napětí-úzkost před absolvováním fyzioterapie jsou zobrazeny 

v grafu č. 1. Jsou zastoupeny všechny intervaly 0-3. Pouze 11 pacientů hodnotilo tyto 

emoce v nejnižším intervalu (0-0,5). Nejvíce pacientů (20) hodnotilo tuto emoci 

v intervalu 0,5-1. Zbytek pacientů (19) hodnotil výchozí emoci napětí-úzkost číslem 

větším než 3. 

 Na grafu č. 2, zobrazujícím hodnoty dimenze napětí-úzkost po fyzioterapii, je 

vidět jejich snížení – všichni pacienti spadají do dvou nejnižších intervalů hodnocení 

napětí, přičemž 48 z nich se nachází v oblasti nejmenších hodnot (0-0,5). 

 

 

Graf 3: Prostřední hodnoty dimenze napětí-úzkost před fyzioterapií a po fyzioterapii  

 

 

V krabicovém grafu č. 3 je zobrazeno rozpětí hodnot dimenze napětí-úzkost před 

fyzioterapií a po fyzioterapii. Rozsah nevybočujících hodnot této dimenze před terapií 

je v širším rozmezí (0-3) než rozsah hodnot po terapii (0-0,67). Ve výběru nenacházíme 

žádné extrémní hodnoty. Hodnota mediánu se po terapii snížila a leží ve středu krabice. 

Popisné hodnoty viz. tabulka č. 3. 

V dimenzi napětí-úzkost nacházíme signifikantní rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami emocí, které tuto dimenzi popisují, před fyzioterapií a po fyzioterapii 

(p<0,001). 
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Tabulka 3: Popisné charakteristiky: napětí-úzkost 

 

 Před fyzioterapií Po fyzioterapii 

Počet hodnot 50 50 

Aritmetický průměr 0,75 0,19 

Medián 0,67 0,17 

Směrodatná odchylka 0,66 0,21 

Variační rozptyl 3,00 0,67 

Minimální hodnota 0,00 0,00 

Maximální hodnota 3,00 0,67 
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Deprese – sklíčenost 

 
Graf 4: Frekvenční rozložení dimenze deprese-sklíčenost - před fyzioterapií 

 
 
 
Graf 5: Frekvenční rozložení dimenze deprese-sklíčenost - po fyzioterapii 
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 Počáteční hodnoty dimenze deprese (před fyzioterapií) jsou v grafu č. 4 nejvíce 

zastoupeny v intervalu 0-0,2, kam náleží 28 pacientů. Menší počet pacientů hodnotí 

intenzitu této emoce od 0,2 do 1,2 – 14 pacientů. Vyšší hodnota se objevila sporadicky. 

 Hodnoty dimenze deprese po fyzioterapeutické intervenci jsou v počtu 43 

pacientů zastoupeny v nejnižším intervalu 0-0,2 (došlo ke zvýšení počtu pacientů v této 

kategorii o 15). Sedm pacientů spadá do intervalu vyšších hodnot, ne však více než 0,8. 

 

 

Graf 6: Prostřední hodnoty dimenze deprese-sklíčenost před fyzioterapií a po 

fyzioterapii 

 

 

Krabicový graf č. 6 zobrazuje rozpětí hodnot dimenze deprese-sklíčenost před 

fyzioterapií a po fyzioterapii. Rozsah nevybočujících hodnot této dimenze před terapií 

je v širším rozmezí (0-1,75) než rozsah hodnot po terapii (0-0,78). Ve výběru se 

nenachází žádné extrémní hodnoty. Hodnota mediánu se po terapii snížila na nulu. Další 

hodnoty viz. tabulka č. 4.  

V dimenzi deprese-sklíčenost nacházíme signifikantní rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami emocí, které tuto dimenzi popisují, před fyzioterapií a po fyzioterapii 

(p<0,001). 
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Tabulka 4: Popisné charakteristiky: deprese-sklíčenost 

 

 Před fyzioterapií Po fyzioterapii 

Počet hodnot 50 50 

Aritmetický průměr 0,36 0,08 

Medián 0,13 0,00 

Směrodatná odchylka 0,47 0,20 

Variační rozptyl 1,75 0,78 

Minimální hodnota 0,00 0,00 

Maximální hodnota 1,75 0,75 
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Vitalita – aktivita 

 

Graf 7: Frekvenční zobrazení dimenze vitalita-aktivita - před fyzioterapií 

 
 

 

Graf 8: Frekvenční zobrazení dimenze vitalita-aktivita - po fyzioterapii 
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 V grafu popisujícím emoci vitalita před fyzioterapií nalézáme hodnoty od 0 do 

3,5. Nejvíce pacientů (14) nalezneme ve středním intervalu 1,5-2. Hodnoty menší než 

1,5 má 25 pacientů, hodnoty větší než 2 má 16 pacientů.  

Po fyzioterapii nalézáme hodnoty intenzity vitality od 0 do 4. Opět se nejvyšší 

počet pacientů (16) nachází v intervalu 1,5-2. Nižší hodnoty této emoce (< 1,5) udává 

20 pacientů, vyšší hodnoty (>2) vykazuje 14 pacientů. 

 

 

Graf 9: Prostřední hodnoty dimenze vitalita-aktivita před fyzioterapií a po fyzioterapii 

  

 

Rozpětí hodnot dimenze vitalita-aktivita před fyzioterapií a po fyzioterapii jsou 

zobrazena v grafu č. 9. Rozsahy nevybočujících hodnot této dimenze jsou větší než 

rozsahy předchozích hodnocených dimenzí a číselné hodnoty rozptylu před terapií a po 

terapii se příliš neliší - po fyzioterapii však nalézáme větší variační rozptyl. Ve výběru 

nenacházíme žádné extrémní hodnoty. Hodnota mediánu se spolu se stoupajícím 

průměrným součtem emocí dimenze vitalita po terapii zvýšila z hodnoty 1,5 na 1,67. 

Přesné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 5.  
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V dimenzi vitalita-aktivita nacházíme signifikantní rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami emocí, které tuto dimenzi popisují, před fyzioterapií a po fyzioterapii (p = 

0,004). 

 

Tabulka 5: Popisné charakteristiky: vitalita-aktivita 

 

 Před fyzioterapií Po fyzioterapii 

Počet hodnot 50 50 

Aritmetický průměr 1,53 1,78 

Medián 1,50 1,67 

Směrodatná odchylka 0,77 0,80 

Variační rozptyl 3,33 3,67 

Minimální hodnota 0,00 0,17 

Maximální hodnota 3,33 3,83 
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Únava – netečnost 

 
 
Graf 10: Frekvenční zobrazení dimenze únava-netečnost - před fyzioterapií  

 
 
 
Graf 11: Frekvenční zobrazení dimenze únava-netečnost - po fyzioterapii 
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 Hodnoty dimenze únava-netečnost vyplněné pacienty před fyzioterapeutickým 

ošetřením jsou zastoupeny různými počty ve všech intervalech – nejvíce pacientů (12) 

spadá do intervalu 0-0,5, druhý největší počet (9) do intervalu 1-1,5.  Průměrnou 

udávanou hodnotu nacházíme v intervalu 1,5-2 (rovněž 9 pacientů), 8 pacientů leží 

v oblasti hodnot  2,5-3 a nacházíme i 4 pacienty v intervalu 3-4. 

 Po absolvování fyzioterapie se dimenze únava změnila následovně: největší 

počet pacientů (15) je v intervalu 0,5-1. O pět pacientů více než ve výchozím měření 

popisuje nejnižší intenzitu únavy – 0-0,5. 12 pacientů hodnotí únavu po fyzioterapii 

mezi 1-2. Vyšší intenzity (3-4) udávají 2 pacienti. 

 

 

Graf 12: Prostřední hodnoty dimenze únava-netečnost před fyzioterapií a po 

fyzioterapii 

 

 

Graf č. 12 popisuje rozpětí hodnot dimenze únava-netečnost před fyzioterapií 

v hodnotách 0-4 a po fyzioterapii v hodnotách 0-3,6. Ve výběru nenacházíme žádné 

extrémní hodnoty.. U hodnoty mediánu došlo ke značnému poklesu (z 1,6 na 0,6) – 

k největšímu ze všech hodnocených dimenzí. V tabulce č. 6 jsou uvedeny další popisné 

charakteristiky faktoru únava-netečnost.  
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V dimenzi únava-netečnost nacházíme signifikantní rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami emocí, které tuto dimenzi popisují, před fyzioterapií a po fyzioterapii 

(p<0,001). 

 

Tabulka 6: Popisné charakteristiky: únava-netečnost 

 

 Před fyzioterapií Po fyzioterapii 

Počet hodnot 50 50 

Aritmetický průměr 1,68 0,79 

Medián 1,60 0,60 

Směrodatná odchylka 0,99 0,80 

Variační rozptyl 4,00 3,60 

Minimální hodnota 0,00 0,00 

Maximální hodnota 4,00 3,60 
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Hněv – nepřátelskost 

  
Graf 13: Frekvenční zobrazení dimenze hněv-nepřátelskost - před fyzioterapií  

 
 
 
Graf 14: Frekvenční zobrazení dimenze hněv-nepřátelskost - po fyzioterapii 
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 Z grafu č. 13 vyplývá, že hodnoty dimenze hněv-nepřátelskost před 

fyzioterapeutickou péčí jsou zastoupeny v různých intervalech s převahou intervalu 0-1 

(43 pacientů), přičemž v prvním sloupci (interval 0-0,2) je 20 pacientů. 

 Po fyzioterapii došlo k nárůstu pacientů zastoupených v intervalu nejnižší 

intenzity hněvu (0-0,2) – o 22 pacientů. Druhá nejnižší intenzita (0,2-0,4) je zastoupena 

šesti pacienty a třetí nejnižší (0,4-0,5) pacienty dvěma. Ve vyšších intervalech se 

nenacházejí žádní pacienti. 

 

 

Graf 15: Prostřední hodnoty dimenze hněv-nepřátelskost před fyzioterapií a po 

fyzioterapii 

 

 
V grafu č. 15 vidíme rozpětí hodnot dimenze hněv-nepřátelskost před 

fyzioterapií (0-2), přičemž 50% hodnot leží ve spodní části grafu, a po fyzioterapii (0-

0,43), které je značně užší a jehož krabice leží rovněž v nižším intervalu. Jak už vyplývá 

z hodnoty variačních rozptylů, výchozí maximální hodnotou bylo 2, po terapii bylo 

maximem 0,43. Medián výsledných hodnot hněvu má nulovou hodnotu. Ve výběru 

nenacházíme žádné extrémní hodnoty.  

Tabulka č. 7 uvádí další popisné charakteristiky dimenze hněv-nepřátelskost.  
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V dimenzi hněv-nepřátelskost nacházíme signifikantní rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami emocí, které tuto dimenzi popisují, před fyzioterapií a po fyzioterapii 

(p<0,001). 

 
Tabulka 7: Popisné charakteristiky: hněv-nepřátelskost 

 

 Před fyzioterapií Po fyzioterapii 

Počet hodnot 50 50 

Aritmetický průměr 0,44 0,07 

Medián 0,29 0,00 

Směrodatná odchylka 0,48 0,12 

Variační rozptyl 2,00 0,43 

Minimální hodnota 0,00 0,00 

Maximální hodnota 2,00 0,43 
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Zmatek – popletenost 

 

Graf 16: Frekvenční zobrazení dimenze zmatek-popletenost – před fyzioterapií  

 

 

  

Graf 17: Frekvenční zobrazení dimenze zmatek-popletenost – po fyzioterapii  

 

 



50 
 

Nejvíce pacientů (28) hodnotilo dimenzi zmatek-popletenost před absolvováním 

fyzioterapie čísly ležícími v intervalu 0-0,5. V intervalu 0,5-1,0 se pohybuje hodnocení 

16 pacientů, hodnoty vyšší než 1 udává 7 pacientů. 

 Po fyzioterapii do intervalu nejnižších hodnot dimenze zmatek-popletenost (0-

0,5) spadá 40 pacientů. V druhém nejnižším intervalu charakterizujícím emoci zmatek-

popletenost (0,5-1) se nachází 10 pacientů – vyšší hodnotu této emoce pacienti po 

fyzioterapeutické péči neudávali. 

 

 

Graf 18: Prostřední hodnoty dimenze zmatek-popletenost před fyzioterapií a po 

fyzioterapii  

 

 

Dimenzi zmatek-popletenost před fyzioterapií charakterizuje rozpětí hodnot 0-3 

a pro stejnou dimenzi po fyzioterapii platí rozpětí 0-0,8 (Krabicový graf č. 18). U 

mediánu po terapii došlo k poklesu o 0,2. Ve výběru nenacházíme žádné extrémní 

hodnoty. Další charakteristiky této dimenze jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

V dimenzi zmatek-popletenost nacházíme signifikantní rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami emocí, které tuto dimenzi popisují, před fyzioterapií a po fyzioterapii 

(p<0,001). 
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Tabulka 8: Popisné charakteristiky: zmatek-popletenost 

 

 

 
Před fyzioterapií Po fyzioterapii 

Počet hodnot 50 50 

Aritmetický průměr 0,58 0,22 

Medián 0,40 0,20 

Směrodatná odchylka 0,59 0,26 

Variační rozptyl 3,00 0,80 

Minimální hodnota 0,00 0,00 

Maximální hodnota 3,00 0,80 
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Srovnání jednotlivých dimenzí  

 
Graf 19: Prostřední hodnoty všech dimenzí aktuálního psychického stavu dle dotazníku 

POMS 

 

 
 
 Při pohledu na graf č. 19 zjistíme, že v jediné z šesti hodnocených dimenzí 

aktuálního psychického stavu došlo k posunu krabice – oblasti prostředních hodnot 

směrem vzhůru, a to v dimenzi vitalita-aktivita (VIGOR1,2). 

 U dimenzí napětí-úzkost (TENSION 1,2) a zmatek-popletenost (CONFUSION 

1,2) vidíme podobnost krabicového grafu, protože jejich popisné charakteristiky 

obsahovaly podobné hodnoty (viz tabulka č. 3 a tabulka č. 8). 

Největší variační rozpětí hodnot před fyzioterapií má dimenze únava-netečnost 

(FATIGUE 1,2), v této dimenzi také došlo k největšímu poklesu mediánu, a to o 

hodnotu 1. 

 Určitou podobnost krabicových grafů nalezneme také u dimenzí deprese-

sklíčenost (DEPRESSION1,2) a hněv-nepřátelskost (ANGER 1,2) – u obou je hodnota 

mediánu  po fyzioterapii rovna nule. Výchozí hodnota mediánu byla však u dimenze 

hněv vyšší, a proto je i rozdíl mediánů této dimenze větší.  
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Souhrn výsledků 

  

Hypotéza č. 1 

Předpokládá se, že aktuální psychický stav pacientů po terapii bude 

charakterizován významným snížením napětí a deprese. 

 

Provedením Wilcoxonova testu se ukázalo, že na hladině významnosti α = 0,001 

je vysoce významný rozdíl mezi průměrnými hodnotami emocí, které charakterizují 

dimenzi napětí-úzkost a dimenzi deprese-sklíčenost před absolvováním fyzioterapie, a 

jejich hodnotami po fyzioterapeutické intervenci. Hypotéza se tedy potvrdila. 

 

 

Hypotéza č. 2 

Předpokládá se, že po terapii dojde ke zvýšení vitality a snížení únavy. 

 

Provedením Wilcoxonova testu se ukázalo, že na hladině významnosti α = 0,01 

je významný rozdíl mezi průměrnými hodnotami emocí, které charakterizují dimenzi 

vitalita-aktivita před absolvováním fyzioterapie, a jejich hodnotami po fyzioterapeutické 

intervenci. Na hladině významnosti α = 0,001 je vysoce významný rozdíl mezi 

průměrnými hodnotami emocí, které charakterizují dimenzi únava-netečnost před 

absolvováním fyzioterapie a po fyzioterapeutické intervenci. Hypotéza se potvrdila. 

 

 

Hypotéza č. 3  

Předpokládá se, že po terapii dojde ke snížení dimenzí hněv a zmatek. 

 

Provedením Wilcoxonova testu se ukázalo, že na hladině významnosti α = 0,001 

je vysoce významný rozdíl mezi průměrnými hodnotami emocí, které charakterizují 

dimenzi hněv-nepřátelskost a dimenzi zmatek-popletenost před absolvováním 

fyzioterapie, a jejich hodnotami po fyzioterapeutické intervenci. Tato hypotéza se tedy 

rovněž potvrdila. 
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DISKUZE 

 
 U pacientů, kteří se účastnili výzkumu, došlo po absolvování fyzioterapie 

s psychosomatickým přístupem k významným změnám jednotlivých dimenzí aktuálního 

psychického stavu. Snížila se hladina napětí, deprese, únavy, hněvu a zmatku a zvýšila 

se vitalita. Tím se potvrdily všechny tři stanovené hypotézy. 

Ve fyzioterapeutické péči je relativně široké pole působnosti pro využití 

psychoterapie - z kvalifikačních a časových důvodů však nelze provádět klasickou 

psychoterapii, ale tzv. psychoterapii podpůrnou. V  tomto případě mluvíme o 

uplatňování psychoterapeutického přístupu. I přes časové omezení, které limituje jeho 

použití, můžeme na pacienta psychoterapeuticky působit, aniž by si to pacient 

uvědomoval.  Tento fakt je s výhodou aplikován u pacientů, kteří mají strach navštívit 

psychologa či psychiatra z důvodu „značkování“. Pacienta můžeme zklidňovat a 

ukazovat mu jiný úhel pohledu na problém, směrovat jeho myšlení pozitivnějším 

směrem. Pokud zjistíme, že se u pacienta jedná o vážnější psychický problém, můžeme 

mu doporučit návštěvu psychologa (Práško, 2010). 

Snížení intenzity v dimenzi napětí-úzkost je jednou ze změn APS, ke které u 

pacientů došlo po absolvování fyzioterapie. Pacient je při vyšetření i terapii většinou 

oblečen pouze ve spodním prádle. Práško (2010) říká, že mnoha pacientům tento fakt 

není příjemný a někteří musí přemáhat pocity úzkosti. Ukázalo se, že někteří pacienti 

před fyzioterapií vykazují určité úzkostné pocity, avšak výstupní data naznačují, že 

bezprostředně po fyzioterapeutické péči 48 z 50 pacientů pociťuje velmi nízkou 

intenzitu této emoce. 

U pacientů trpících vertebrogenními potížemi, konkrétně bolestmi šíje a krční 

páteře, se kterými se ve fyzioterapii setkáváme poměrně často, nacházíme často  

hypertonus šíjových svalů. Ten souvisí s aktivitou limbického systému, který zodpovídá 

za emoční prožívání. Po aplikaci uvolňujících technik, jako je prohřátí nebo měkké 

techniky, dochází k lokálnímu uvolnění této oblasti, ale i k pozitivnímu ovlivnění 

aktuálního psychického stavu pacienta. Tyto techniky jsou běžně v terapii používány, je 

však třeba dodat, že úleva bývá jen dočasná a pouhou aplikací těchto technik většinou 

nedosáhneme trvalého zlepšení stavu. V této diplomové práci nebyla srovnávána míra 

korelace hypertonu určitých svalových skupin s aktuálním psychickým stavem pacienta, 

ale podobnou problematikou se zabývala např. Vagenknechtová (2010), která zkoumala 

vliv pasivního protažení svalu na aktuální psychický stav pacientů. Zjistila, že ve 
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skupině s bolestí nastaly výraznější změny APS než ve skupině bez bolesti. Domnívám 

se tedy, že se snižováním intenzity bolesti se zvyšují hodnoty tzv. pozitivních emocí 

(dle škál dotazníku POMS vitalita) a snižují hodnoty emocí negativních (napětí, 

deprese, únava, hněv a zmatek). 

Je třeba zmínit, že výsledky mohly být ovlivněny různými dalšími faktory. 

Jedním z nich je například diagnóza pacienta, dále jeho osobnost a rovněž osobnost 

terapeuta. Véle (2012) mluví o tzv. psychologickém úhlu pohledu, kdy terapeut hodnotí 

pohybovou funkci společně s charakterem osobnosti pacienta. Tento úhel pohledu by 

měl být propojen s pohledem fyzikálním – na strukturu a mechaniku v tzv. celostním 

pohledu, který tyto dva přístupy propojuje. Aby byla léčba účinná, je podle něj třeba 

zaujímat psychosomatický přístup, stejně jako tomu bylo během terapie pacientů 

účastnících se tohoto výzkumu. Pacienti, kteří se výzkumu účastnili, měli 

diagnostikovanou širokou škálu diagnóz, avšak nejednalo se o pacienty s těžkým 

onemocněním a horší prognózou, ale spíše o běžné, ať už poúrazové, pooperační nebo 

chronické stavy. Véle (2006) zmiňuje příklad mladého jedince s těžkou motorickou 

poruchou a zároveň s těžkými depresivními stavy, kde psychoterapeutický přístup 

spojený s fyzioterapií může zachovat život a integrovat pacienta do společnosti. 

Ovlivňování aktuálních psychických stavů je podle něj možné pohybem i psychoterapií. 

Stav mysli se podílí na percepci nocicepce. V tomto výzkumu došlo po absolvování 

fyzioterapie k významnému snížení dimenze deprese-sklíčenost. Tento poznatek je 

významný především pro terapeuty, kteří pracují s psychiatrickými pacienty, protože 

deprese jako taková je podle Nakonečného (2010) patologickým psychickým jevem. 

Podle škál dotazníku POMS do dimenze deprese-sklíčenost patří emoce „smutný, 

zbytečný, malomyslný“ apod. (Man, Stuchlíková, 2005). Anglický výraz depression je 

proto v kontextu dotazníku brán spíše jako zastřešující pojem pro emoce vyjadřující 

pocity smutku a sklíčenosti, které jsou ale zároveň pro depresi jako onemocnění 

typické. 

K dalším dimenzím aktuálního psychického stavu, které byly hodnoceny a u  

kterých došlo ke změně, patří dimenze vitalita-aktivita a únava-netečnost. Intenzita 

vitality po fyzioterapeutické péči se u pacientů zvýšila, zatímco u dimenze únava došlo 

k významnému snížení. Tento fakt lze považovat za velice příznivý. Ačkoli zvýšení 

vitality nebylo tak významné jako změna ostatních dimenzí APS, stále se jednalo o 

statisticky významnou změnu (α = 0,01 – ostatní dimenze byly významné již na hladině 

α = 0,001). Data získaná hodnocením dimenze vitalita před fyzioterapií i po fyzioterapii 
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odpovídala jako jediná normálnímu rozložení dat, a proto byl kromě Wilcoxonova testu 

proveden i t-test, který vyšel na hladině p = 0,0029146. Snížení intenzity dimenze 

únava-netečnost je velice zajímavé, protože v dotazníku není rozlišena únava 

psychického rázu a únava fyzická. Ta se může objevit, ačkoli zátěž při běžné 

fyzioterapeutické jednotce nebude odpovídat intenzitě příliš vysoké zátěže, kterou ve 

své studii použili např. Herring a O´Connor (2009). Pacient však může být kvůli 

pohybovému problému, se kterým přichází, predilekčně oslaben. Hodnocení dimenze 

únavy proběhlo přes hodnocení intenzity emocí jako unavený, opotřebovaný, vyčerpaný 

apod. Opět se nabízí srovnání se zmiňovanou studií, kdy probandi, kteří necvičili, 

vykazovali vyšší intenzitu únavy než ti, kteří posilovali s lehkou zátěží.  

Poslední testovanou hypotézou byla ta, ve které jsme předpokládali významné 

snížení dimenze hněv a zmatek a která se rovněž potvrdila. Před fyzioterapií v intervalu 

nejnižší intenzity emoce hněv nalézáme dvacet pacientů – po fyzioterapii se počet 

pacientů v tomto intervalu zdvojnásobil. V dimenzi zmatek byl výchozí počet pacientů 

v intervalu nejnižší intenzity zastoupen v počtu 28 a po fyzioterapii se toto číslo zvýšilo 

na 40. K podobným výsledkům došla Kaňkovská (2011), která prokázala snížení 

hladiny hněvu a zmatku díky jógovým cvičením a Toro-Velasco, Arroyo-Morales, 

Penas et al (2009), kteří snížení hladiny hněvu dosáhli aplikací manuálních technik. 

V tomto výzkumu bylo při léčbě pacientů mimo jiné využíváno uvolňování měkkých 

tkání dle Lewita a někteří fyzioterapeuti jógu začleňují do terapie jako její součást. 

Snížení intenzity dimenze zmatek je dobrou zprávou. Protože pacienti na terapii často 

přicházejí plni otázek týkajících se jejich zdraví a v průběhu terapie je pokládají 

terapeutovi, můžeme se na základě snížení hladiny emoce zmatek po fyzioterapii také 

domnívat, že tyto dotazy byly zodpovězeny vhodným a dostatečným způsobem. 

Po fyzioterapeutické péči byly zjištěny významné změny jednotlivých dimenzí 

aktuálního psychického stavu pacientů. Nakolik je tato změna zásluhou efektivního 

provádění fyzioterapeutických technik a nakolik psychosomatickým přístupem 

k pacientovi, je diskutabilní. Podle Stackeové (2005) může vlivem psychického stavu 

vzniknout svalová dysbalance. Fyzioterapeut tedy příznivému stavu pohybového 

aparátu může napomoci jednak aplikací speciálních fyzioterapeutických postupů, které 

ve své práci používá, a jednak příznivým působením na pacientovu psychiku, přičemž 

spojením těchto dovedností zároveň pozitivně ovlivní psychický stav pacienta. 
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ZÁVĚR 

 
Cílem diplomové práce Aktuální psychický stav pacienta ve fyzioterapeutické 

péči bylo zjistit, zda se po fyzioterapeutické péči změní pacientův aktuální psychický 

stav – konkrétně v dimenzích napětí, deprese, hněv, vitalita, únava a zmatek. Na 

výzkumnou otázku, zda dojde ke změnám jednotlivých dimenzí APS, jsme po 

provedení výzkumné části práce mohli odpovědět, že ano.  

V teoretické části jsou definovány významné pojmy týkající se emocí a 

psychosomatiky. Je uveden přehled fyzioterapeutických přístupů, které byly použity 

v terapii u pacientů, kteří se účastnili výzkumu. Další kapitolou teoretické části je 

přehled studií, majících souvislost s fyzioterapeutickými postupy – jedná se o studie 

zabývající se pohybem a použitím manuálních technik. 

Samotná diagnostika aktuálního psychického stavu pacienta byla provedena s 

využitím dotazníku Profile Of Mood States – short form, který vyplňovali pacienti ve 

fyzioterapeutických ambulancích center komplexní péče jednak před fyzioterapií, 

jednak po fyzioterapeutické intervenci.  

Výsledky výzkumu po vyhodnocení získaných dat ukazují, že po absolvování 

fyzioterapie došlo jak k významnému snížení napětí, deprese, únavy, hněvu a zmatku, 

tak ke zvýšení vitality pacientů – tyto výsledky potvrzují všechny tři stanovené 

hypotézy. 

Protože výzkum probíhal na fyzioterapeutických pracovištích zaměřených na 

psychosomatický přístup k pacientům, bylo by zajímavé porovnat získané výsledky 

s výsledky změn APS pacientů, kteří docházejí na fyzioterapii do jiných pracovišť, 

případně s výsledky pacientů, kteří absolvují fyzioterapii na lůžkových odděleních např. 

v nemocnicích.  

Zkoumaná problematika přesahuje do více vědních oborů – psychologie, 

kineziologie, fyziologie, neurologie a dalších. Předmětem dalších výzkumů by mohlo 

být sledování dlouhodobějších psychologických efektů fyzioterapie nebo zkoumání 

účinku konkrétního fyzioterapeutického postupu na (aktuální) psychický stav pacienta. 

 Výsledky diplomové práce mohou být přínosem hlavně pro fyzioterapeuty, kteří 

se zajímají o to, jak svojí prací s pacientem ovlivní jeho současný psychický stav, a pro 

ty, kteří v léčbě uplatňují komplexní přístup - zajímají se o všechny aspekty, které by 

mohly ovlivňovat pohybové chování pacienta. 
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PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1: Vyjádření etické komise – originál 

Příloha č. 2: Dotazník Profile of Mood states (POMS) – short form  
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Tento dotazník vyplňte, prosím, před / po absolvováním fyzioterapie.  

 

Níže najdete seznam slov, která se používají k popisu pocitu lidí. 

Prosím zakroužkujte u každého slova vpravo číslo, které nejlépe vyjadřuje, jak se cítíte 

právě nyní.  

 

0 = vůbec ne 

1 = trochu 

2 = středně 

3 = značně 

4 = velmi značně  

 

napjatý 0   1   2   3   4 rozzlobený 0   1   2   3   4 

vzteklý 0   1   2   3   4 malomyslný 0   1   2   3   4 

opotřebovaný 0   1   2   3   4 podrážděný 0   1   2   3   4 

nešťastný 0   1   2   3   4 nervózní 0   1   2   3   4 

plný života 0   1   2   3   4 mizerně 0   1   2   3   4 

zmatený 0   1   2   3   4 veselý 0   1   2   3   4 

nevrlý/rozmrzelý 0   1   2   3   4 rozhořčený 0   1   2   3   4 

smutný 0   1   2   3   4 vyčerpaný 0   1   2   3   4 

energický 0   1   2   3   4 úzkostný 0   1   2   3   4 

rozrušený 0   1   2   3   4 zoufalý 0   1   2   3   4 

naštvaný/otrávený 0   1   2   3   4 utahaný 0   1   2   3   4 

sklíčený 0   1   2   3   4 popletený 0   1   2   3   4 

rázný 0   1   2   3   4 rozhněvaný 0   1   2   3   4 

bez naděje 0   1   2   3   4 plný elánu 0   1   2   3   4 

nepříjemně 0   1   2   3   4 zbytečný 0   1   2   3   4 

neklidný 0   1   2   3   4 roztržitý 0   1   2   3   4 

činorodý 0   1   2   3   4 
neschopen soustředit se 0   1   2   3   4 

nejistý 0   1   2   3   4 

unavený 0   1   2   3   4 přetažený 0   1   2   3   4 

 

 

 


