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ABSTRAKT 

APLIKACE TERAPEUTICKÝCH PŘÍSTUPŮ U NEUROTICKÝCH PACIENTŮ 

APPLICATION OF THERAPEUTIC PROCEDURES FOR NEUROTIC PATIENTS 

Neuróza je nemoc, kterou zná lidstvo již od nepaměti. Přesto dodnes není známá příčina 

vzniku. Nejasnosti jsou v dělení neuróz a dokonce i v definici neurózy. Stejně tak 

do současnosti přetrvávají rozdílné názory na jejich léčbu. 

Neurotici jsou lidé, kteří po značně dlouhou dobu vykazují typické nepřizpůsobivé chování 

se svéráznými příznaky a potížemi. Tato okolnost činí z neuróz celospolečensky nejzávažnější 

problém z okruhu duševních poruch, a proto je jim třeba plným právem věnovat pozornost. 

Neurotici představují nebezpečí pro harmonii v lidském kolektivu či skupině a bývají i 

problematickými partnery v manželství. Příčiny vzniku nejsou vždy zcela známé, klinický 

obraz je velmi pestrý a polymorfní, a proto je léčba často komplikovaná. 

Práce je zaměřena na analýzu léčebných přístupů u neurotiků. Hlouběji se budu zabývat 

pohybovou terapií a možnostmi ovlivnění léčby neurózy právě pomocí tohoto terapeutického 

přístupu. Fyzioterapie je vedle psychoterapie, ergoterapie a farmakoterapie nedílnou součástí 

léčby neurotiků. Psychiatrická rehabilitace jako celek je zaměřena na všechny složky 

osobnosti psychicky nemocného člověka včetně jeho fyzické zdatnosti. Je tedy léčbou 

komplexní a úkoly fyzioterapeuta jsou zde proto rozšířené. 

Úspěšnost této intervence pak bude hodnocena pomocí dotazovacích metod (dotazníky, 

skupinová diskuze) a pozorování, jež se jeví jako nejvhodněji použitelné metody řešení 

u duševně nemocných pacientů (neurotiků). 

Klíčová slova: neurotik, neuróza, psychoterapie, pohybová terapie, duševní porucha, 

psychiatrická rehabilitace 
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I. ÚVOD 

Diplomovou práci jsem vypracovala na téma Aplikace terapeutických přístupů 

u neurotických pacientů. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Velmi často se píše 

0 úspěchu léčby farmakologické a psychoterapii jako předních terapiích neuróz. Myslím si 

ale, že velmi příznivé účinky a dopady na léčbu neuróz má i fyzioterapie. Například 

léčebná tělesná výchova a fyzikální terapie se také v léčbě neuróz významně uplatňují 

a osvědčují. Ovšem o terapeutickém efektu těchto metod se v literárních pramenech píše 

velice málo. Proto jsem si toto téma zvolila, abych poukázala na to, že pohybová terapie je 

podstatným článkem v léčebné rehabilitaci neurotických pacientů. Dalším důvodem je 

také to, že jsem se během studia v rámci praxí z fyzioterapie setkávala jen s pacienty 

tělesně nemocnými a chtěla jsem poznat, jaké to je pracovat. s psychicky nemocnými. 

Jedním z dalších důvodů je i skutečnost, že neuróz stále přibývá a díky nezdravému 

životnímu stylu populace (stres, hypokineza atd.) a dnešní uspěchané a přemodernizované 

době se budeme ve fyzioterapeutické praxi s neurotiky stále častěji setkávat. Proto by 

fyzioterapeut měl znát, jak těmto lidem může pomoci. 

Své poznatky jsem si rozšířila během studia, kdy jsem se zúčastnila mezinárodního 

zdravotnického kurzu především pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty v Belgii (Intemational 

Course on Health Care Issues). Tyto cenné zkušenosti, které jsem tu načerpala, jsem si 

právě mohla vyzkoušet při aplikaci pohybového programu u neurotických 

v Psychiatrickém centru Praha. 

Celou práci jsem rozdělila na dvě části - obecnou a speciální. V obecné části popisuji, 

co to neuróza vůbec je, její historii, epidemiologii, etiopatogenezi, klinický obraz, 

klasifikaci neuróz, druhy neuróz, diagnózu, léčbu, prevenci a prognózu. Tento popis 

neurotických poruch považuji za důležitý, protože na podkladě porozumění a pochopení 

těchto informací se dále má práce odvíjí. Fyzioterapeut na psychiatrii působí také částečně 

jako psychoterapeut díky dlouhodobému kontaktu s pacientem. Proto jsem se v této práci 

také věnovala psychoterapeutickému působení fyzioterapeuta na neurotiky. Speciální část 

vychází z názvu mé práce. Tato část je zaměřena především prakticky. Opírala jsem se zde 

hlavně o zkušenosti z praxí s neurotickými pacienty. Obsahuje popis aplikace pohybového 
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programu u neurotiků. Tato kapitola je nejpodstatnější kapitolou diplomové práce. Je proto 

nejdelší. Kladu důraz hlavně na pohybovou terapii. Součástí speciální části je také 

prUzkum. Na konci práce ještě přikládám několik obrazových příloh, které práci doplňují. 

Cílem mé práce je snaha o vytvoření uceleného pohledu na problematiku onemocnění 

neurotické poruchy. Hlouběji se zabývám terapeutickými aktivitami a pohybovou terapií 

neuróz v PCP, kde chci při praxích poznat práci s těmito pacienty, jak jsem již uvedla 

na začátku, a získat větší kontakt s nimi. Při tom bych ráda uplatnila své znalosti ze studia 

a především nově nabyté zkušenosti ze zahraničního zdravotnického kurzu. Svoji 

pozornost bych chtěla soustředit i na sestavení pohybového programu, který je zaměřen 

na zlepšení duševnťho stavu neurotických pacientů. Pokud se v praxi ověří jeho úspěšnost, 

může být velmi dobrým pomocru'kem ve fyzioterapeutické praxi při práci s neurotiky. 

Mezi další cíle bych zařadila i prozkoumání přístupu neurotiků k léčebné tělesné výchově, 

terapeutickým aktivitám a psychiatrické léčbě vůbec. Zajímá mě také, jaký mají vztah 

k terapii, jak pacienty pohybová terapie zaujala, jak jim pomohla zvládat jejich potíže atp. 

Souhrnně lze říci, že cílem mé diplomové práce je sledovat pobyt pacientů v PCP 

a vyhodnotit jeho výsledek. Prakticky odpovídá cíl diplomové práce části speciální. 

Účelem této práce není stavění pohybové terapie na první místo v léčbě neuróz, ale 

chci zdůraznit, že kromě často indikované psychoterapie a farmakoterapie, mají 

i fyzioterapeutické postupy velký úspěch. 
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, "' , 
11. OBECNA CAST 

l. POJEM NEURÓZA 

Slovo neuróza (neurosis) je novověká odvozenina z řeckého slova neurón, které 

znamená nerv, k němuž je připojena koncovka - osis, vyjadřující chorobný stav. Termín 

zavedl jako první edinburgský lékař W.Cullen v r. 1776. ( 42, 74) 

V současné platné 1 O. revizi mezinárodní klasifikace psychických poruch jsou nyní 

neurotické poruchy seřazeny do kategorií podle hlavních skupin příznaků. Termín 

"neurotické poruchy" se však vyskytuje v nadpisu větší skupiny poruch F40-F48, 

všeobecně je v praxi dosud široce používán, a proto je nutné si jej vymezit. 

Dosud neexistuje jednotný názor na to, jak neurózu definovat. Někteří klinici vymezují 

tento pojem pouze deskripcí příznaků, jiní se do něj naopak snaží začlenit specifický 

etiologický proces. Z deskriptivního hlediska označuje pojem neuróza duševní poruchu, 

u níž je hlavním postižením duševní a/nebo tělesný příznak či skupina příznaků, které jsou 

pro jedince obtěžující, jsou jím vnímány jako nepřijatelné a cizí, přičemž hodnocení reality 

není závažněji narušeno, chování neporušuje základní sociální normy, porucha se může 

spontánně zlepšit či zhoršit a nepředstavuje pouze prostou reakci na specifický stresor. 

Z etiologického hlediska se k neurózám přistupuje z pohledu jednotlivých teoretických 

přístupů psychiatrie a psychologie.(16, 86) 

2. HISTORIE NEURÓZ 

Historický pohled na neurózy prošel mnoha změnami. (19) Léčení duševních chorob 

probíhalo vždy v souvislosti s historickým vývojem současných znalostí o lidské psychice. 

(ll) 
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v mytologickém dávnověku byla duševní choroba pokládána za trest boží, a proto 

mohla být odňata opět jen božským zásahem. (ll) 

Jako první v historii medicíny se od náboženského pojetí duševní choroby jako projevu 

bněvu božího odpoutal Hippokrates. Označil za etiologický faktor psychických nemocí 

svoji humorální teorii o čtyřech základních tělesných štávách. Léčení duševních chorob 

zcela přizpůsobil své humorální koncepci. Hlavní zásadou jeho léčby bylo, aby z těla 

vymýtil nahromaděné tělesné šťávy. Dociloval toho dávidly, projímadly a pouštěním žilou. 

Zcela opustil zaříkávání a modlitby. (ll.) 

z pozdějších řeckých lékařů se proslavil zejména Erasistratos, který zavedl uklidňující 

léčbu duševních nemocí opiem. Doporučoval psychoterapii a rehabilitační gymnastiku. 

(ll) 

Římský lékař Asklepiades obohatil léčbu psychických poruch o muzikoterapii, 

rekreační tělocvik, vodoléčbu, masáže a léčbu zaměstnáním. Římský lékař Soranus se stal 

zakladatelem lůžkového režimu při léčbě duševních onemocnění a navíc doporučoval 

tělesná cvičení, dietní stravu, rozptylování četbou, hrou v šachy, hraním divadla 

a cestováním. Rufus poznal uklidňující vliv kozlíku lékařského a blínu a zavedl je 

do farmakoterapie duševních poruch. (ll) 

Představitel arabského lékařství Avenzoar, zavedl "chirurgickou" léčbu duševně 

chorých, a to vypalováním cév v kůži lbi rozžhaveným železným nástrojem. (ll) 

Rozvoj feudalismu ve středověké Evropě s výlučným mocenským postavením církve 

představoval nejčernější období pro terapii duševně chorých. Církev považovala 

dávnověkou tézi o posedlosti démonem jako jedinou příčinu duševních nemocí. A podle 

toho též vypadala terapie. Duševně choří nebyli přiváděni k lékaři, ale ke knězi, jehož 

léčebné zákroky záležely v modlitbách, náboženských obřadech, v zaříkávání a vyhánění 

démona z těla duševně chorého. V mnohých případech nechala církev psychicky 

nemocného upálit po předchozím trýznění na mučidlech. (ll) 
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v 16. století se však přihlásil ke slovu zdravý lidský rozum a renesanční kultura, 

i v lékařství, zahájila bitvu o boj s církevně dogmatickými názory v přírodovědě. Comelius 

Agrippa a Johanneus Wierus zaváděli racionální farmakoterapii (opium, blín, kozlík 

apod.). (ll) 

Významný profesor lékařství univerzity v Bazileji, Felix Plater, znovu uváděl duševní 

choroby v příčinný vztah a souvislost s onemocněním mozku, zejména s nádory 

mozkovými. A duševně choré léčil uspávadly, vodoléčbou, masážemi a tělesnými 

cvičeními. (ll) Důležitost cíleně volených psychoterapeutických pohovorů vyzvedali 

v této době Franciscus Sylvius a Théofile Bonet. (ll) 

V dřívějších dobách, kdy nebyly známy nynější účinné léčebné postupy, využívali 

lékaři hojně psychoterapeutických účinků svého projevu, přičemž si toho nebyli ani 

vědomi, a proto zlepšení stavu nemocného přikládali léčebné metodě nebo složení 

farmaka. Na základě současných poznatků někdy zjišťujeme, že mnohé z těchto metod 

a farmak byly terapeuticky indiferentní a jejich dobrý účinek byl výsledkem 

psychoterapeutického působení lékaře. (25) 

Zcela nový, humanitně pokrokový aspekt začal aplikovat v psychiatrické terapii 

Antonio Valsava v Itálii, který zdůrazňoval vlídné a mírné zacházení s duševně chorými, 

hygienické ubytování v azylech pro duševně choré a pravidelný denní pracovní režim. (ll) 

V období Francouzské revoluce vystoupil v Paříži lékař duševních chorob Filip Pinel, 

který prosadil stejné hygienické a léčebné principy v léčbě duševně chorých, jak jich až 

dosud používali jen tělesně nemocní, tj. budování samostatných azylů a ústavů, určených 

výhradně pro léčbu duševně nemocných, a organizovaných v duchu humanitního 

lůžkového režimu. Pinel zavedl do psychiatrické terapie krmení nemocných žaludeční 

sondou u těch, kteří pod vlivem své duševní choroby odmítali potravu. Zavedl 

a systematicky propracoval léčbu prací, přičemž si zejména cenil zaměstnání nemocných 

polními a zahradnickými pracemi, zavedl u některých forem duševních onemocnění 

psychoterapeutickou léčbu zvanou psychodrama, propracoval farmakoterapii poruch 

duševních podáváním opiové tinktury ve stoupajících a klesajících dávkách, zavedl 
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výživně - dietní režim pro hospitalizované duševně choré a odstranil povzbuzování 

apatických nemocných vínem a alkoholickými nápoji, které nepokládal za léky. Pinelovy 

léčebné zásady se záhy rozšířily po celé tehdejší Evropě a Severní Americe. (ll) 

Roku 1776 zavedl do lékařského názvosloví skotský lékař W. Cullen termín neuróza, 

který pod tímto slovem rozuměl "stavy přílišné nebo nedostatečné dráždivosti nervové". 

Během doby se tento název obecně vžil a protože pod něj byla zahrnována jak nervová 

onemocnění bez organického podkladu, tak nervová onemocnění organická, bylo nutno 

tento opojem pozměnit. V r. 1876 zavedl americký lékař Beard pro všechny funkční 

nervové choroby termín neurastenie. Tento termín byl však příliš široký a zahrnoval v sobě 

jak tělesné, tak psychické projevy neurózy. Proto koncem 19. století francouzský psychiatr 

Janet zavedl pro stavy tzv. duševní nervozity nový termín- psychastenie a řadil sem pouze 

anxiozitu, fobie, deprese, obsese, derealizaci aj. Ale ani toto rozdělení neuróz 

na neurastenii a psychastenii se neudrželo a r. 1904 švýcarský psychiatr Dubois rozdělil 

neurózy na 2 základní skupiny, a to somatoneurózy a psychoneurózy. (74) Pojem neurózy 

se postupně ustálil pro psychogenní, funkční a reverzibilní nepsychotické onemocnění. 

(22) 

Největší vliv na objasnění i na léčebný přístup k neurózám zaznamenáváme ke konci 

19. století a ve století 20. S novým pojetím teorie neuróz přichází Sigmund Freud. (19) 

Vývoj české psychoterapie neuróz od konce 2. světové války výrazně ovlivnily osobnosti 

Knobloch, Rubeš, Hausner, Urban, Skála a Junová. (36) 

Neurózy v současné době zůstávají závažným zdravotním celosvětovým problémem, 

což dokládají výzkumy z válek, katastrof a dalších strádání velikých skupin obyvatelstva. 

(19) 

3. EPIDEMIOLOGIE NEURÓZ 

Výskyt neuróz v populaci je velmi vysoký. Jsou zdrojem masového utrpení a snížení 

pracovní výkonnosti. Představují proto závažný sociální problém. (ll) 
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Podle statistik přichází do ordinace praktika asi 40-50% pacientů (někdy se udávají 

čísla dokonce vyšší) se zdánlivě organickými potížemi. Ukazují se nakonec jako nemocní 

s neurotickými potížemi. (22, 33) 

Údaje o výskytu kolísají podle krajiny, kulturní úrovně, diagnostických kritérií, jsou 

však ve všech zeměpisných oblastech značné. Neuróza je nemocí především mladšího 

astředního věku. (22) U mužů je výskyt nižší (8-10%), u žen vyšší (10-24%). (42) 

Souhrnně lze říci, že počet těžších neuróz dosahuje 10%, připočteme-li i lehčí formy, 

dojdeme k číslu 20%. (ll) Přesná čísla ale nejsou prakticky dostupná, protože odbornou 

pomoc vyhledá jen malá část těchto lidí. V posledních desetiletích procento výskytu 

prudce vzrůstá (v současnosti se odhaduje na 35-45%). (19, 28) 

Studie organizovaná v 90. letech Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou 

a Harvardskou univerzitou pod názvem "Global Burden Disease" prokázala, že 

neuropsychiatrické choroby přinášejí především rozvinutým zemím největší ztráty 

pracovní schopnosti. Podíl neuropsychiatrických poruch na celkovém množství let 

ztracených předčasnou mortalitou a morbiditou je v Severní Americe, Západní a Střední 

Evropě 22%, což představuje první místo před dalšími onemocněními (kardiologická 

onemocnění 20,4%, onkologická onemocnění 13,7%). (20) Neurózy tedy patří mezi 

nejčastější poruchy zdraví. (86) 

4. ETIOPATOGENEZE NEURÓZ 

Etiopatogeneze neuróz je velmi různorodá, komplikovaná a většinou nezjistitelná. (ll) 

Stejně jako u dospělého může vzniknout neuróza i u dítěte. ( 49) 

Biologický přístup zdůrazňuje myšlenku, že duševní poruchy JSOU způsobeny 

především biologickými faktory. Bez biologické dispozice by ke vzniku duševní poruchy 

nedošlo. Z hlediska tohoto přístupu se uvažuje o genetických faktorech, které mohou 

člověka predisponovat ke vzniku určité duševní poruchy. (22, 41, 75) Hledají se 
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abnormality ve specifických částech mozku, defekty v neurotransmisi a poruchy funkce 

autonomního nervového systému. ( 46, 86) Při poruše vyšší nervové činnosti reaguje 

organizmus nepřiměřeně situaci, nepřizpůsobuje se adekvátně vlivům prostředí a vzniká 

neuróza. (43) 

U osob nemocných neurózou se v některých případech najdou i abnormní záznamy 

na EEG. Mjagerová a Bobková je našly dokonce u více než 80% pacientů s recidivujícími 

neurotickými obtížemi. Angiograficky byly u některých neurotiků prokázány změny 

na mozkových artériích. (32) 

Dále k faktorům, které mají biologickou povahu a disponují ke vzniku neurotických 

poruch, počítáme vlivy působící během nitroděložního vývoje a v období okolo porodu 

(těžký porod), vlivy somatické. Některé nemoci a tělesné zvláštnosti disponují ke vzniku 

neurotických obtíží. Nejběžněji se uvádějí: retardace vývoje v dětství, zánět mozku, úraz 

hlavy s bezvědomím, žloutenka, intoxikace, neurologické abnormity, předcházející 

poškození orgánu. ( 34, 41, 42) Ale setkáváme se i s tím, že i banální onemocnění jako je 

chřipka, angína či jiné infekční onemocnění bývají následována neurotickou poruchou. 

Význam takových tělesných onemocnění pro vznik neurózy lze vysvětlit vlivem, jímž tato 

onemocnění působí na vyšší nervovou činnost prostřednictvím interoreceptivní signalizace. 

Patologické impulzy z této oblasti se významně podílejí na funkčním oslabení mozkové 

kůry. Ta je méně schopna zdolávat úkoly, jež na ni klade zevní prostředí organizmu, a tak 

snáze dochází k jejímu funkčnímu porušení, popřípadě k neuróze. Tato teorie významu 

možného podílu vnitřního prostředí na vzniku neuróz je důležitým příspěvkem k poznání 

podstaty neurotického onemocnění i jeho léčení. (32) 

Psychoanalytický přístup zdůrazňuje význam nevědomých konfliktů vyrovnávání se 

s náročnými životními situacemi, které obvykle pocházejí z raného dětství (chybné 

sociální učení v rodině, nepříznivé vlivy nejbližšího prostředí dítěte), a používání 

obranných duševních mechanizmů v pozdějším dospělém životě vyvolané psychickými 

impulzy a emocemi. (5, 15, 19, 22, 52) Z hlediska tohoto přístupu se hovoří o neurotickém 

procesu tehdy, když se chce poukázat na představu určitých etiologických procesů, 

obsahujících následující sekvence: nevědomý konflikt mezi rozpornými impulzy a zákazy 
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vede k nevědomému vnímání ohrožení s výsledným maladaptivním použitím obranných 

duševních mechanizmů, které se projeví specifickými duševními a nebo tělesnými 

příznaky. (41, 65) Přivedení nevědomých konfliktů a emocí do vědomí v průběhu terapie 

vede k odstranění maladaptivního používání obranných mechanizmů a tím i duševní 

poruchy. (86) 

Behaviorální přístup, založený na teorii učení, předpokládá, že maladaptivní chování je 

naučený nevhodný způsob zvládání stresu. (75, 79) Stoupenci tohoto přístupu zkoumají, 

jak ve specifických situacích dochází k podmiňování strachu a jakou roli při vzniku 

a přetrvávání nevhodného chování hraje posilování. (86) Centrální silou všech neuróz je 

strach: na jedné straně je příčinou, na druhé doprovodným jevem a následkem potlačení. 

(65) 

Kognitivní přístup je zaměřený, podobně jako přístup psychoanalytický, na psychické 

procesy. Avšak spíše než na nevědomé impulzy, emoce a konflikty klade důraz na vědomé 

duševní procesy. Zastánci tohoto přístupu uvádějí do vzájemného vztahu způsob, jakým 

o sobě lidé přemýšlejí, způsob, jakým hodnotí stresovou situaci a strategie zvládání těchto 

situací. Z kognitivního hlediska některé duševní poruchy vznikají na základě poškozených 

kognitivních procesů a lze je ovlivnit změnou tohoto chybného poznávání. (86) 

5. RIZIKOVÉ FAKTORY NEURÓZY 

Velký vliv na všechny oblasti našeho života a tím i na každého z nás má dynamický 

rozvoj vědy a techniky a s ním spojená industrializace. Na jedné straně nás obohacuje, ale 

na druhé straně přináší problémy, které je třeba řešit. Vysoké nároky, které na nás klade 

vědeckotechnický pokrok, vyžadují neustále prohlubování kvalifikace a další vzdělávání. 

A s ním je spojeno vyšší duševní vypětí a úsilí. Rostoucí nároky v oblasti společenského, 

pracovního a osobního života jsou mnohdy spojeny s jednostranným zatěžováním 

nervového systému z hlediska duševní činnosti a koncentrace. ( 46) 
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Na jedné straně jsme zaplaveni podněty, např. hlukem, životním spěchem, tlakem 

tennínů, na druhé straně existuje podnětové ochuzení, jako např. nedostatek pohybu, 

monotónnost, dále pracovní přetížení a rozhodovací konflikty. To vše má povahu zátěží, 

jejichž důsledkem mohou být těžké neurózy. Statistické údaje posledních let také dokazují, 

že vyjmenované faktory k těmto důsledkům skutečně vedou. ( 46) 

Obvykle najdeme závady v oblasti životních zážitků: konflikty v zaměstnání, 

v soukromém životě, frustraci životních potřeb, ale i nudu, bezútěšnost. Jde hlavně 

o chronicky probíhající nepříznivé podněty. Člověk však může reagovat neuroticky 

i na náhlé události: otřesný zážitek, rodinné tragédie, úmrtí blízké osoby, úrazy, havárie, 

neštěstí v lásce, postavení v zaměstnání apod. Připisuje se rozhodující vliv vyčerpání, 

přepracování. (2, ll, 34, 41, 75) 

Velká většina neurotických poruch pramení z narušených sociálních vztahů k druhým 

lidem (v pracovním prostředí, rodině, společnosti), neboť způsobují emocionální zátěž. 

Proto se často hovoří i o "psychosociálních poruchách". (2, 22, 46, 85) Mnohý neurotik si 

své protikladné postoje a svůj strach neobyčejně jasně uvědomuje. (18, 83) 

K rizikovým faktorům negativně působícím na zdraví člověka patří i přejídání, 

zneužívání léků, kuřáctví, nadměrné požívání alkoholu, poruchy spánku resp. chronický 

nedostatek. ( 46) Rizikovým faktorem většinou bývá nedostatek pohybu jak v práci, tak při 

trávení volného času. Čímž chybí kompenzační činitel stresů. (12) Negativní důsledky také 

mají, např. takové faktory, jako nekritický odhad vlastních schopností, přehnaná ctižádost 

a neadekvátní touha po sebeuplatnění. ( 46) 

Neurotici bývají premorbidně zvýšeně emotivní, afektivně labilní, mají menší 

sebeovládání, zvýšenou pohotovost k různým strachům a nízkou frustrační toleranci 

(frustrace = překážky v uspokojování nejrůznějších osobních přání a tužeb, blokáda na 

cestě k cíli, vnitřní konflikt osobních potřeb proti možnostem). (2) 
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6. KLINICKÝ OBRAZ NEURÓZ 

Klinický obraz neuróz je velmi pestrý a polymorfní. Jde o kombi~aci příznaků 

psychických, somatických a vegetativních. Neurotické syndromy nejsou ohraničenými 

jednotkami, ale navzájem se překrývají. (2, 86) Mnoho různých neurotických symptomů 

se může projevovat u téhož jedince a tvoří smíšené nebo přechodné obrazy. (42, 74, 86) 

Klinický obraz je však často doprovázen řadou příznaků somatických, a proto mohou 

neurózy imponovat jako organické léze a naopak různá organická onemocnění 

modifikovat. Zasahují tak svou symptomatologií do diferenciální diagnostiky řady 

medicínských oborů. Změny somatické se odrážejí ve stavu psychiky a naopak změny 

psychiky ovlivňují projevy tělesných funkcí. (2) 

Neurotické příznaky prožívá občas i zdravý člověk, ovšem v menší intenzitě, 

přechodně, s větší možností jejich zvládnutí. Ve značně vysoké frekvenci se u zdravých 

lidí vyskytují: úzkost, napětí v 60% populace (u neurotiků 90%), únava a vyčerpanost 

v 70% (90%), špatná nálada v 60% (95%), lítostivost, přecitlivělost v 60% (90%), životní 

nespokojenost v 25% (80%), vznětlivost v 70% (80%). (ll, 15, 22) 

K psychopatologii neurotických poruch patří duševní obtíže: úzkost jako hlavní 

a základní příznak, dále strach, smutek a deprese, plačtivost, fobie, obsese, kompulze, 

depersonalizace, derealizace, amnézie, pocity viny. Často trpí poruchami spánku Gako je 

nespavost během celé noci, obtížné usínání, buzení, přerušovaný spánek, příliš slabý 

spánek a přítomnost děsivých snů). Důsledkem je ospalost ve dne a unavenost z nevyspání. 

Trápí je obavy z budoucnosti, nesoustředěnost, podrážděnost, vnitřní neklid, špatná paměť, 

nemožnost relaxace, nepokoj, špatná výkonnost, nízká odolnost vůči zátěži, ale také 

nechuť k změnám, stereotypičnost, pocit neuspokojení a vnitřní prázdnoty, přehnaná 

vzrušivost, životní pesimismus, naříkavost, sebepodceňování a další. (ll, 16, 18, 21, 22, 

27,28,32,34,41,46,50,53,60,65, 76,86) 

K tělesným příznakům patří: různé bolesti (difúzní bolesti v zádech, kloubech, bolesti 

hlavy), gastrointestinální potíže (abdominální bolesti nebo jiné nepříjemné pocity, nauzea, 
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zvracení, průjem), kardiopulmonální (dušnost, palpitace, bolesti na hrudi, tachykardie, 

krátk·ý dech), pocity na omdlení, závrativé stavy, pocit narušené stability, svědění nebo 

pálení kůže, návaly horka a chladu, pocení, zvýšené nebo snížené svalové napětí, třes, 

parestézie, červenání, přecitlivělost, nevýkonnost, výpadky senzorických funkcí, pocity 

na omdlení, omámenosti, kolapsy a další. (2, 3, 7, ll, 16, 22, 28, 32, 33, 46, 60, 65, 85, 86) 

Někdy se stává, že si nemocný stěžuje jen na somatické obtíže, které pohotově vykládá 

somatickým onemocněním. Duševní obtíže pokládá za bezvýznamné, vedlejší, které 

nemají s onemocněním co dělat. Právě tyto duševní potíže často ukazují souvislost neurózy 

s životní situací (např. nemocný má potíže 1 1 roku, zároveň víme, že před 1 a 1 rokem 

změnil zaměstnání) a jsou klíčem k řešení případu. Nemocní si často takových souvislostí 

nepovšimnou nebo si je nechtějí přiznat, ačkoliv se později tyto časové souvislosti ukazují 

jako rozhodující. (32) 

Charakteristická je pro neurotiky zvýšená únavnost po duševním i tělesném zatížení. 

(41) 

Nekontrolované výbušné uvolnění emocí je součástí neurotických symptomů, jakými 

jsou panický záchvat, záchvat pláče nebo hysterický záchvat. (31, 84) 

V náhodném souboru 200 neurotiků (1 00 mužů, 100 žen) psychiatrické ambulance 

udávali pacienti v dotazníku obsahujícím 300 neurotických příznaků tyto příznaky jako 

nejčastější: lítostivost (muži 81%, ženy 83%), ospalost během dne (muži 81%, ženy 81 %), 

pocit napětí a nervozity (muži 82%, ženy 77%), sklon dělat si zbytečné starosti (muži 80%, 

ženy 77%), velmi dlouhé zabývání se v mysli ponižujícím zážitkem (muži 71%, ženy 

81% ), bolesti hlavy po rozčilení (muži 71%, ženy 81% ), snadná únava po tělesné práci 

(muži 75%, ženy 76%), smutná nálada (muži 73%, ženy 79%). (32) 

Pro vědomí neurotika jsou charakteristické určité základní nesprávné a iluzorní 

představy o povaze vztahů mezi lidmi i o povaze lidí samých. Mimo to neurotik přejal 

určité způsoby myšlení, které mu fakticky brání pochopit jeho situaci a jeho chování, 

i když se o to vědomě pokouší. Nesprávné chápání věcí se především týká různých podob 
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trachu před lidmi, podezření a nedůvěry k nim spolu s pocity hněvu, nepřátelství 

a ukřivdění atd. Podoby strachu se rovnají pevnému přesvědčení, že ostatní lidé budou 

5 neurotikem zacházet s úmyslem škodit mu nebo ublížit. Nejrozšířenějšími podobami 

fohoto strachu jsou: strach z odvržení, strach před kritikou, nezdarem, strach z ponížení 

nebo zesměšnění, strach z cizího vlivu, strach být při něčem přistižen, strach z vlastní 

nedostatečnosti, z osobních urážek, napadení nebo bití a strach být podveden. Je v něm 

plno váhání, pochybností, pokusů vyhnout se určitým věcem nebo si je rozumově 

vymluvit. (8) 

To vše zhoršuje již stávající konfliktní situaci a projevy neurózy se nadále prohlubují 

a fiXují. (41) 

7. KLASIFIKACE NEURÓZ 

V klasifikaci MKN - 10 jsou nyní neurózy seřazeny do skupin podle převažujících 

symptomů. (21, 86) Neurotické poruchy zahrnují skupiny poruch F40 až F48. 11 

Patří sem fobické úzkostné poruchy (agorafobie, sociální fobie specifické fobie atd.), 

jiné úzkostné poruchy (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, smíšená 

úzkostně depresivní porucha a další), reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 

(akutní reakce na stres, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení atd.), 

disociativní (konverzní) poruchy ( disociativní amnézie, disociativní fuga, disociativní 

stupor, trans a stavy posedlosti a další), somatoformní poruchy (somatizační porucha, 

hypochondrická porucha), obsedantně kompulzivní porucha a jiné neurotické poruchy 

(neurastenie, depersonalizační a derealizační syndrom). (22) 

Vzhledem k tomu, že neurotických poruch je celá řada, budu se v následujících 

kapitolách věnovat pouze těm, se kterými jsem se setkala při praxi v PCP. 

1
/ Poznámka : Seznam neurotických poruch je v příloze č. I 
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1. 1 Fobické úzkostné poruchy 

u skupiny těchto poruch je dominujícím příznakem úzkost, která představuje 

neadekvátní reakci na podnět. Je nepřiměřená co do své intenzity, trvá i po odstranění 

vyvolávajícího podnětu nebo je spojená s maladaptivním chováním a vyskytuje se 

v situacích, které většina lidí zvládne bez větších nesnází. Tato úzkost znesnadňuje 

až znemožňuje zvládání ohrožující situace. (28, 75, 86) 

U těchto poruch je úzkost v přítomnosti určitého předmětu, osoby, zvířete nebo 

v situaci, které většina lidí nepovažuje za zvláště nebezpečné. Jedinci trpí fobií. Jedinec si 

obvykle uvědomuje, že jeho obava je iracionální, ale přesto prožívá úzkost (v rozmezí 

od mírné úzkosti až po panickou úzkost) a nedovede ji svojí Vůlí ovládnout. Dovede ji 

zmírnit pouze tím, že se těmto podnětům a situacím vyhýbá. (2, 22, 15, 28, 39, 42, 52, 60, 

74, 76, 86) 

Úzkost je doprovázena typickými tělesnými příznaky, což jsou tachykardie, zvýšený 

krevní tlak, sucho na sliznicích, svalová tenze, třes, neklid. ( 42) 

Fobií je značné množství. (74) Je jich popsáno nejméně 200. (ll) Jsou fobie lehké, 

které člověku nevadí, a fobie těžké, které znemožňují spokojený život a vyžadují 

systematické psychiatrické léčení. (32) 

Epidemiologické studie zjišťují, že fobické úzkostné poruchy má 5 - 10% lidí. 

Představuje tak nejčastější duševní poruchu. (42) Většina fobických poruch (s výjimkou 

sociálních fobií) je častější u žen. (22) 

Přestože fobie není z hlediska psychopatologie závažná porucha, působí postiženým 

veliké utrpení, nesnáze a také nepochopení od okolí, které je vybízí k pevné vůli, zdravému 

rozumu apod. Proto se někdy v zoufalství uchylují k sebevraždě. (ll) 
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1. 1. 1 Agorafobie 

Slovo je řeckého původu a znamená "strach z tržiště". Poprvé byla popsaná v roce 1871 

německým neuropatologem a psychiatrem C.Westphalem jako děsivý strach ze širokých 

otevřených prostor. (21) 

V současnosti se používá v širším smyslu. Vztahuje se nejenom na úzkost vznikající 

na otevřených prostranstvích, ale také ke skupině navzájem souvisejících a často se 

překrývajících fobií, z doprovodných okolností, jako je přítomnost davu (čekání v řadě, 

na zastávce, v dopravní zácpě). (2, 28, 30, 82, 86) Jedním z klíčových rysů je nesnadnost 

okamžitého úniku na bezpečné místo a získání pomoci v případě náhlé nevolnosti nebo 

panického záchvatu. Mnoho pacientů má hrůzu z toho, že by mohli omdlít a zůstat bez 

pomoci. (22, 45, 59) Zahrnuje tedy strach z opuštění domova, strach ze samostatné chůze 

po ulici, z cestování dopravními prostředky (metro, vlak, autobus, tramvaj, výtah, letadlo, 

pohyblivé schody a chodníky, lodě), ze vstupování na veřejná místa (obchody, kina, 

divadla, restaurace, koncertní sály, výstavy, náměstí, parkoviště, hřiště, stadiony), strach 

na neznámých či osamělých místech (les, přehrada), ale i strach z uzavřených prostor -

tunely atp. (klaustrofobie). (2, 28, 30, 82, 86) 

Snaith doporučuje rozlišovat dva typy agorafobie: ten, kde je dominantní strach 

z onemocnění nebo ze smrti, a z toho, že nebude nablízku nikdo, kdo by pacientovi mohl 

poskytnout pomoc, takže se pacient bojí hlavně opuštěných, prázdných míst, a ten, při 

kterém je v popředí strach z toho, že na pacienta bude soustředěna pozornost mnoha lidí, 

takže se pacient cítí lépe na opuštěných místech. ( 42) 

V těchto situacích pociťují jedinci úzkost různé intenzity, proto se jim vyhýbají, což 

může značně omezovat jejich život. ( 45) Někteří agorafobici však mohou celkově prožívat 

jen málo úzkosti, neboť se dokáží trvale vyhýbat situacím, které u nich úzkost vyvolávají. 

(86) Často se agorafobie vyskytuje společně s panickou poruchou. (59) 

Agorafobie je nejčastější fobií, která se vyskytuje u lidí, jež vyhledávají odbornou 

pomoc. Je pokládána za nejvíce handicapující fobii, protože výrazně omezuje schopnost 
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č}o\7ěka fungovat v práci, starat se o rodinu a omezuje jeho možnosti naplňovat svůj život. 

(59) Porucha postihuje převážně ženy (3 až 4% oproti 1 - 2% u mužů) a začíná v raném 

dospělém věku. ( 42, 86) 

Hlavním cílem léčby agorafobie je odstranit vyhýbavé chování a snížit úzkost 

v situacích, kterých se pacient obává. V terapii jsou nejvíce účinné současné možnosti 

psychofarmak a kognitivně behaviorální terapie. (21, 59) 

7. 1. 2 Sociální fobie 

Lidé trpící sociální fobií pociťují v sociálních situacích silnou úzkost a mají přehnaný 

strach z toho, že se v těchto situacích ztrapní. (82, 86) Často se obávají, že nezakryjí 

projevy své úzkosti, jako např. třes rukou, červenání se a chvění hlasu. (86) K základním 

rysům sociální fobie patří strach ze zkoumavých pohledů jiných lidí v různých sociálních 

situacích, intenzivní a trvalý strach ze situací, v nichž je nutné podat výkon, při kterém 

mohou nastat těžkosti a ponížení, a vyhýbání se obávaným situacím. (2, 59) Lidé se 

sociální fobií mají nepřiměřený strach z toho, že budou negativně hodnocení v širokém 

spektru různých sociálních situací. 

Mezi nejčastěji obávané aktivity patří např. být představen, setkat se s autoritami, 

přijímat návštěvy, být pozorován při různých činnostech, být terčem žertů, společné 

stravování. (59) Sociální fobie se týká velmi často např. řečnického projevu na veřejnosti, 

setkání s neznámými lidmi, ale například i psaní před ostatními či telefonování. (2, 45, 57, 

59, 86) 

Tyto potíže vedou k vyhýbání se situacím, ve kterých jedinec pociťuje úzkost, což může 

vést až téměř k úplné sociální izolaci.(21, 28, 45, 86) 

Pokud se postižený člověk dostane do obávané situace, zpravidla se u něj rozvmou 

tělesné příznaky úzkosti, jako jsou např. chvění, bušení srdce, pocení, sucho v ústech, 

bolest hlavy apod. (59) Sociální fobie jsou obvykle spojeny s nízkým sebehodnocením, 
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nízkým sebevědomím a strachem z kritiky. Symptomy úzkosti mohou progredovat až 

do panických atak. V jejím průběhu jsou časté depresivní potíže. (21) 

Společným rysem všech obávaných situací je jejich sociální kontext - je-li postižený 

člověk o samotě, všechen strach a úzkost jsou pryč. (28, 58) 

Sociální fobie je značně rozšířená. Sociální fobií trpí podle odhadu přibližně 2 až 3 lidé 

ze sta. Skutečný výskyt sociální fobie však může být mnohem vyšší, neboť ze samotné 

podstaty této poruchy vyplývá, že postižení lidé se velmi často vyhýbají kontaktu 

s psychiatrem či psychologem, a tak zůstává porucha v mnoha případech neodhalena. 

Vyskytuje se stejně často u žen jako u mužů. (22) Její výskyt je nejčastější mezi 10. a 20. 

rokem života. (42, 57, 59) 

K nejúčinnějším psychoterapeutickým postupům při léčbě sociální fobie patří 

kognitivně - behaviorální přístup. Při léčbě je třeba zaměřit se na zlepšení sociálních 

dovedností, které může jedinec uplatnit v praktických životních situacích. Tak může dojít 

ke zvýšení sebevědomí a oslabení negativních přesvědčení o sobě, která jsou základem 

sociální fobie. Vhodnější než individuální je skupinová terapie, při níž mají jednotliví 

členové skupiny možnost vyzkoušet si různé sociální dovednosti. (58) Když není včas 

diagnostikována a řádně léčena, může vést až k invalidizaci postiženého (porucha omezuje 

uplatnění ve škole, v zaměstnání, v sociálních a intimních vztazích, které by jinak bylo 

dosažitelné). (21, 59) 

7. 1. 3 Specifické (izolované) fobie 

Tyto fobie jsou omezeny na vysoce specifické situace či objekty. (21, 45, 59, 86) 

Lze rozdělit do 3 hlavních skupin: 

• situační fobie: strach z uzavřených prostorů, z výšek (akrofobie), z hloubky(batyfobie), 

z hromů a blesků (astrofobie), z bouřky (keraunofobie ), strach ze tmy 

(nyktofobie), strach z cizinců (xenofobie), létání letadlem, požívání 
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určitých jídel, strach z ostrých předmětů (aichmofobie), z vody 

(hydrofobie) aj. 

• fobie ze zvířat (zoofobie): z pavouků (arachnofobie), hadů, myší, hmyzu (entomofobie), 

z ptáků ( omitofobie )aj. 

• fobie z poranění: injekce, zubní ošetření, pohled na krev nebo zranění, strach z určitých 

nemocí (nosofobie) 

(8, ll, 15,22,28,32,39,42,45,59, 74,86) 

Přítomnost spouštěcího objektu či situace může vyvolat silnou úzkost až záchvat 

paniky. Úzkost je doprovázena tělesnými příznaky úzkosti, jako je bušení srdce, zrychlené 

dýchání, třes, pocení, sucho v ústech aj. Většinou vede k vyhýbavému chování. Jedinec se 

předmětů nebo situacím vyvolávající fobie aktivně vyhýbá. (45, 86) Přitom si uvědomuje, 

že jeho strach je přehnaný a bezdůvodný (28, 59) Některé fobie (z krve, injekcí, 

ze stomatologa, lékařských vyšetření) mohou vést k zanedbání nezbytných zdravotních 

opatření. (7, 21) 

Jde o nejčastější úzkostnou poruchu. Je častější u žen než u mužů. Celková prevalence 

je asi 20%. (21, 45, 59) 

V terapii se používá behaviorální terapie. (21) Farmakoterapie má v léčbě specifických 

fobií jen malou úlohu. (59) 

7. 2 Jiné úzkostné poruchy 

Jedná se o poruchy, u nichž je hlavním symptomem úzkost, která není omezena 

na žádnou specifickou situaci. (2, 22, 86) 

Velmi časté jsou různé příznaky somatické. Z psychických příznaků kromě anxiety 

nemocní udávají pocity neklidu, vnitřní chvění, zhoršenou koncentraci a insomnii. 

Většinou bývá nemocný subjektivně přesvědčen o organické příčině svých potíží. (2) 

I 

~ .. --------------------------------------------~~ 
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1. 2. 1 Generalizovaná úzkostná porucha 

Jde o pátou nejčastější psychiatrickou poruchu. (59) Bývá častěji u žen. (22) 

Základním rysem je generalizovaná trvalá úzkost, která není vázána na žádnou 

specifickou situaci nebo vyvolávající podnět. Typickým projevem této poruchy je 

nadměrné zaobírání se starostmi a stresujícími myšlenkami. Její symptomy zahrnují prvky 

trvalého nerealistického a nadměrného úzkostného očekávání (obavy z hrozícího neštěstí, 

obtížná koncentrace pozornosti, obava z nedostatečných vlastních schopností, neschopnost 

rozhodnout se, trvalé pochybnosti o správnosti svých rozhodnutí, nepřiměřené 

sebeobviňování, nadměrná potřeba uklidňování a ujišťování, poruchy spánku, pocity 

"na pokraji svých sil"), motorického svalového napětí (bolestivý hypertonus kosterního 

svalstva, bolesti hlavy, zad, třes, motorický neklid, podrážděnost, neschopnost uvolnit se, 

rychlá únavnost), vegetativní hyperaktivity (točení hlavy, pocení, tachykardie, tachypnoe, 

palpitace, nevolnost od žaludku, nucení na močení, sucho v ústech, závratě). (21, 22, 28, 

45, 59, 86) 

Někteří pacienti zpočátku neuvádějí úzkost jako svůj hlavní problém. Soustředí se více 

na somatické příznaky. Často je nacházíme mezi klientelou internistů, kardiologů, 

neurologů, gynekologů, otorinolaryngologů či jiných specialistů. Jedná se o chronickou 

poruchu, která může neléčená probíhat s kolísavou intenzitou celý život. V léčbě se 

kombinuje psychoterapie (kognitivně - behaviorální terapie, psychoanalýza a skupinová 

dynamická psychoterapie) s farmaky (anxiolytika a antidepresíva). Hlavním cílem léčby 

GAD je zmírnit úzkost a obavy, odstranit vyhýbavé chování a zvýšit schopnost fungovat 

v práci i v rodině.(21, 45, 59) 

7. 2. 2 Smíšená úzkostně depresivní porucha 

U pacientů, trpících touto poruchou, jsou přítomny symptomy jak úzkosti, tak deprese, 

ale žádný typ jasně nepřevládá.(22, 28, 86) 
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Je porušeno vnímání sebe (sebepodceňování, sebeobviňování) i vnímání reality 

(negativní očekávání, přehánění problémů). Dále se projevuje přehnanou starostlivostí, 

smutkem, pocitem neuspokojení a pocitem ztráty kladných emocí. K tělesným příznakům 

patří: nechutenství, poruchy spánku, únavnost, malá výkonnost. (2, 39, 42) 

Jde o jeden z nejfrekventovanějších psychiatrických syndromů. (22) U této poruchy se 

objevuje nejvíce sebevražedných myšlenek i realizovaných sebevražd. ( 42) 

7. 3 Obsedantně kompulzivní porucha 

Název obsedantně kompulzivní porucha pochází od Fenichela ze začátku 19. století. 

(21) OCD patří mezi nejčastěji invalidizující neurotické poruchy. (86) Je desátou 

nejčastější příčinou invalidity mezi všemi zdravotními důvody. (59) Představuje asi 3% 

všech neuróz.(11, 21, 59) 

Hlavním rysem jsou opakovaně se vyskytující obsedantní myšlenky nebo nutkavé akty. 

(86) 

Obsedantní myšlenky jsou nápady, představy nebo impulzy, které se opakovaně 

ve stereotypní formě vtírají do mysli daného jedince. Jsou prožívány jako myšlenky, které 

vtrhnou do vědomí jako nesmyslné a obtěžující. Pacienti uznávají, že jejich myšlenky jsou 

iracionální, ale nejsou schopni si jich nevšímat nebo je potlačit. (22, 39, 42, 45, 86) 

Nutkavé myšlenky, které přicházejí jsou např., že jsme zapomněli zavřít dveře, okna, 

plyn, zhasnout světlo, že ve výpočtech nebo receptu, který jsme napsali, je chyba, strach 

ze znečištění, špíny, mikrobů nebo tělesných sekretů, neodbytné akty nebo myšlenky 

sexuální či agresivní povahy k druhým lidem, obsese přesnosti, symetrie, pořádku. (5, 21, 

65) Nemocný se snaží odstranit obsese nějakým jednáním či rituálem- kompulzí. (21, 45, 

54) 

Nutkavé akty neboli kompulze jsou opakující se úkony zdánlivě účelného chování, 

které je prováděno podle určitých pravidel nebo stereotypním způsobem. Jednání je 
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prováděno se subjektivním pocitem nutkání, spojeným s přáním tomuto nutkání odolat. 

Nejsou spojeny s příjemnými pocity a nevedou k realizaci užitečných cílů. Postižení si 

uvědomují nesmyslnost svého nutkavého chování, pokud se však kompulzím snaží 

odporovat, začnou pociťovat silné napětí a úzkost. Jakmile je však uskuteční, cítí pokles 

napětí a úzkosti, což je většinou důvodem k podlehnutí tomuto nutkání. (21, 22, 32, 54, 65, 

86) 

Pacient provádí různé obřady a výkony (např. umývání se, opakovaně kontrolují 

plynové kohoutky, elektrické vypínače, několikrát kontroluje, zda správně napsal adresu, 

než hodí dopis do poštovní schránky, znovu a znovu kontroluje číselný výpočet, oblékání 

oděvu se musí dít v přesném pořadu, příprava lůžka přes ulehnutím k spánku se děje podle 

přesného ceremoniálu, modlení se, shromažďování věcí, rituály uspořádávání, 

organizování, urovnávání). Je-li porušeno pořadí, pacient musí začít znovu. Jejich smyslem 

je podle jeho mínění zabránit neštěstí hrozícímu nejen jemu, ale především jeho nejbližším. 

Nositel ví, že je sám původcem oněch myšlenek a zlobí se sám na sebe nebo se sám za ně 

obviňuje. (21, 32, 55, 57, 58) Je tu vůbec častá tématika viny, hříchu, trestu, odplaty, 

očisty, sebekritiky. (ll, 65) 

Dodržování ceremoniálu může být nesmírně časově nákladné. Obřady mohou být 

až několikahodinové, nemocnému vše dlouho trvá, s ničím nemůže být hotov. Těžko 

se vypravuje, což může být příčinou, že chodí všude pozdě. (32) OCD ho může naprosto 

vyřadit z chodu běžného fungování. (21) 

OCD je stejně častá u mužů jako u žen. Počátek je obvykle v dětství nebo v rané 

dospělosti. (22, 45, 65) 

Navzdory dřívějším názorům bylo prokázáno, že OCD je relativně dobře terapeuticky 

ovlivnitelná, jak demonstrovaly poslední studie. (59) Uplatňují se různé postupy 

kognitivně- behaviorální terapie (expozice) a medikamentózní léčba (anxiolytika). Průběh 

je často chronický s řadou projevů, které zhoršují kvalitu života nemocných. Je známou 

skutečností, že pacienti s OCD mají tendenci spíš svoje potíže utajovat. (ll, 21, 53) 
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7. 4 Jiné neurotické poruchy 

7. 4. 1 N eurastenie 

Popisují se dva hlavní typy. (22, 86) 

U prvního typu jsou charakteristickými rysy stesky na zvýšenou únavu po duševním 

vypětí, často spojenou s poruchou soustředivosti a určitým snížením výkonu v zaměstnání 

nebo při běžných denních činnostech. (22, 74, 86) 

U druhého typu se pocit tělesné slabosti a exhausce dostavuje při minimální tělesné 

námaze a je spojen s pocity svalové bolesti a neschopností relaxovat. (22, 74, 86) Duševní 

napětí, pocházející z duševních konfliktů, vyvolává svalové napětí a s tím spojené 

neúčelné, neekonomické provádění pohybů přispívá k pocitu unavenosti a k nepříjemným 

pocitům v různých svalových skupinách (parestezie, tah, tlak atd.). Stav je zhoršován tím, 

že ke svalové relaxaci nedochází ani ve spánku. (32) 

U obou typů jsou běžné další nepříjemné příznaky, jako je závrať, bolesti hlavy 

z napětí, pocity nejistoty, neklidu, poruchy spánku (spánek se obvykle dostavuje k ránu 

nebo je hypersomnie), iritabilita. (22, 28, 39, 74, 86) Někdy udávají pacienti i poruchy 

paměti (ve skutečnosti jde spíše o poruchu pozornosti, soustředění a tím vštípivosti). 

(2, 32) Zvýšená dráždivost se projevuje ve sníženém prahu citlivosti vůči podnětům všeho 

druhu. Neurastenik vnímá nepříjemně slabé podněty, které zdravý člověk nevnímá nebo je 

neregistruje (ruší ho tikot hodin, světlo, vzdálený hovor, šum zvenku a velké množství 

jiných vedlejších podnětů). (32) Jindy se hypersenzibilita týká kůže a svalů: svědění, 

parestezie, nejasné a neohraničené neuralgie a cefalgie, stěhovavé bolesti ve svalstvu 

a kloubech, třes, chladné a vlhké končetiny, jindy červenání, dermografismus, neklidná 

lýtka. někdy udávají pacienti i poruchy paměti V popředí potíží může být nechutenství, 

tlak v žaludku a ve střevech, dypeptické potíže a nepravidelná stolice. (32, 85) Nálada 

bývá posmutnělá, neutěšená, ustaraná, lekavá nebo nevrlá, rozmrzelá, podrážděná. (39) 
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Tyto trvalé pocity psychické i tělesné nevůle vedou často k přehnané starosti o zdraví, 

ke strachu o život a k dominujícím hypochondrickým obavám. Neurastenie je choroba 

chronická. (ll) Neurastenické potíže bývají velmi pestré a individuálně odlišné. Takže 

dosti často se stává, že tito nemocní vyhledávají především inemistu, sexuologa, 

gastroenterologa aj. (74) V léčbě se kombinuje medikamentózní (sedativa), fyziatrická 

léčba s psychoterapeutickými postupy. (ll) 

7. 4. 2 Depersonalizační a derealizační syndrom 

Příznak depersonalizace popisuje zvláštní změnu ve vnímání nebo prožívání sebe 

samého. Jedinec si stěžuje, že jeho vlastní duševní činnost, prožívání a tělo se kvalitativně 

mění, je jiné, neskutečné, podivné nebo zautomatizované. Jeho pohyby a chování jakoby 

nebyly jeho vlastní. Připadá si loutkovitý, vzdálený nebo jinak divný. (22, 86) 

Derealizace se týká stejných pocitů vzhledem k vnějšímu světu. (86) Tato porucha 

vyvolává neobyčejně tíživý a deprimující pocit odcizení vlastní osoby nebo okolního světa. 

Jinak všechny důležité psychické procesy (myšlení, jednání, intelektuální výkony, 

orientace) probíhají správně. Skoro vždy se i zde vyskytne úzkost, nejistota, nerozhodnost. 

(11, 22) 

Příznaky depersonalizace a derealizace se vyskytují často s depresivním onemocněním 

či s fobickou a obsedantně- kompulzivní poruchou. (22, 86) 

8. DIAGNÓZA NEUROTICKÝCH PORUCH 

Dětství a stáří mají svá specifika v tom, že u dítěte nelze hovořit o rozvinuté osobnosti 

a také některé extrémní projevy jejich povahy, chování a subjektivní prožitky mohou 

spadat ještě do normy, i když její krajní varianty. U starého člověka, u něhož se poprvé 

objeví neurotické příznaky, lze jen těžko hovořit o chybném sociálním učení v dospívání. 

Proto se vyhýbáme v těchto případech stanovení diagnózy neurotická porucha a mluvíme 

o neurotických projevech nebo poruchách chování v dětském věku (tiky, lhavost, útěky, 
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denní snění, poruchy řeči, spánku, jídla, adaptace, záškoláctví, neurotické návyky- cucání 

prstů, pica, onychofagie, trichotilomanie, cefalgie, fobie, situační mutismus, enuresis 

nocturna). (ll, 22, 42) U starých lidí je pravděpodobnější výskyt pseudoneurotických 

obtíží. (22) 

9. LÉČBA NEUROTICKÝCH PORUCH 

Léčení neuróz musí být komplexní. Přední místo zaujímá psychoterapie, a to buď 

individuální anebo skupinová. (74). Zaměřuje se na vyvolávající psychogenní příčinu, 

kterou je potřeba zjistit a odstranit. U neurotiků nejčastěji příčiny vyplývají z konfliktů 

a porušených vztahů k druhým lidem. (39) 

Ruku v ruce s psychoterapeutickým ovlivněním je třeba zasáhnout též medikamentózně 

a přitom se zaměřit na symptomatickou léčbu vedoucích příznaků a snažit se je odstranit 

anebo zmírnit. (74) Tak klient dokáže řešit své problémy klidněji a racionálněji, než by to 

dokázal ve stavu napětí a nervozity. (22, 39) To napomáhá i psychoterapeutickému 

procesu. (22) 

K dosažení úspěšnosti léčby je ovšem nejdříve potřebné vytvořit dobrý terapeutický 

vztah, který umožní kvalitní spolupráci pacienta, ať je léčen psychoterapií, farmakoterapií 

či pohybovou terapií. Schématicky jsou všeobecné cíle léčby následující: vytvořit 

terapeutický vztah, edukace pacienta, stanovit přiměřené cíle, zmírnit příznaky úzkosti, 

postupně odstranit vyhýbavé chování, v případě problémů v životě jejich systematické 

řešení, rehabilitace, udržování dosaženého pokroku a prevence relapsu. (56) 

Jestliže ambulantní léčba nedovede během několika týdnů příznivě ovlivnit průběh 

jakékoliv neurózy, je třeba odeslat tyto nemocné do lůžkových psychiatrických zařízení. 

(74) Léčba neuróz bývá většinou dlouhodobá, často komplikovaná, ale úspěšná. (2, 75, 85) 
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9. t Psychoterapie 

U neurózje psychoterapie základní a hlavní metodou léčby. (6, ll, 22, 79, 81) 

Psychoterapie je léčba duševních poruch psychologickými prostředky (slovem, 

mezilidskými vztahy, mlčením aj.). (6, ll, 13, 38, 46, 79, 86) Termín zahrnuje řadu 

technik, které jsou určeny ke změně chování jedince, jeho prožívání a myšlení, k osvojení 

si účinnějších způsobů, jak zvládat stres a jednat s druhými lidmi. Některé školy udávají, 

že změna chování je závislá na pochopení vlastních nevědomých motivů a konfliktů (např. 

psychoanalytický směr). Jiné směry předpokládají, že se lidé mohou naučit zvládat své 

problémy bez toho, že by museli hledat faktory, které ovlivnily jejich vývoj (např. 

behaviorální a kognitivně behaviorální terapeuti). Přestože mezi jednotlivými technikami 

existují rozdíly, většina psychoterapeutických metod má určité společné rysy. Zahrnují 

terapeutický vztah mezi terapeutem a pacientem. Terapeut nabízí pacientovi, aby volně 

hovořil o svých nejvnitřnějších myšlenkách, emocích a prožitcích beze strachu z odsouzení 

nebo prozrazení. Poskytuje mu pochopení a porozumění, důvěru a pomáhá mu, aby si 

osvojil účinnější způsoby zvládání problémů. (58, 79, 81, 86) 

Podstatou změny správným směrem je zjištění a prodiskutování pacientových 

skutečných problémů, které vedou ke změně ve vědomí a v chování. Trvalého prospěchu 

se dosahuje do té míry, do jaké jsou neurotikovy problémy odhaleny a náležitě 

prodiskutovány. Léčba rozšiřuje vědomí a mění chování nemocného. (64) 

Pro úspěšnost léčby psychoterapií je významným předpokladem nejen příznivý vztah 

mezi psychoterapeutem a nemocným, ale i aktivní přístup nemocného k léčbě, jeho 

spolupráce v terapii, přístupnost změnám stereotypů myšlení a jednání. (25) 

U různých poruch se osvědčují různé terapeutické přístupy. (86) O nich bude blížeji 

pojednáno v následujících kapitolách. 
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9. 1. 1 Psychoterapeutické přístupy 

Racionální psychoterapie u neuróz se zaměřuje na vyložení zjištěného mechanizmu 

poruchy a konkrétní návod k úpravě životosprávy či neurotizujícího životního stylu. 

U úzkostných poruch je snahou pacientovi vyložit mechanizmus jeho úzkostných stavů jak 

obecně, tak i pátráním po konkrétních příčinách, spouštěcích mechanizmech nebo účelu. 

Dává se návod, jak se při úzkosti chovat. U obsedantních poruch rovněž vykládá 

mechanizmus a dává pokyny, jak se k nim stavět. (6, 33, 34, 53) 

Empatický přístup u neuróz umožňuje pacientovi postěžovat si na své problémy. Snaží 

se zvýšit pocit pacientovy vlastní ceny, podpořit orientaci v hodnotách a snížit napětí. 

(6, 53) 

Náhledová terapie vede pacienta k poznání, jak se na vzniku svých problémů 

a konfliktů sám spolupodílí. Má si postupně tyto rysy ve svém chování uvědomit a pokusit 

se je odstranit. (6, 53) 

Hypnóza může u neuróz působit především jako postup uklidňující. Specifické sugesce 

mohou být zaměřovány na snížení napětí, zlepšení spánku, podporu sebevědomí 

i odstraňování dílčích neurotických symptomů. U úzkostné poruchy dokáže hypnóza 

symptomatickými sugescemi úzkost snížit, případně zcela odstranit. U fobické poruchy 

může zejména série hypnotických sezení se sugescemi indiferentního postoje k předmětu 

strachu a sugerování pocitu klidu a bezpečí fobii zvládnout. U obsedantní poruchy je 

v hypnóze se možno pokusit o vypracování lhostejného postoje k obsesím a sugerovat, 

že se bude jejich naléhavost snižovat. (6, 53, 77) 

Behaviorální techniky se u neuróz soustředí jednak na nácvik aktivační, jednak 

na nácvik sebeprosazení. V aktivačním tréninku si pacient např. zkouší sebevědomý 

tělesný postoj ("hlava vzhůru", pohled do očí druhým lidem apod.). Při sebeprosazování se 

trénuje dovednost vyjadřovat jasně své požadavky a trvání na nich, učí se schopnosti říkat 

"ne" na nadbytečné úkoly apod. U úzkostných stavů může z behaviorálních technik být 

významná systematická desenzibilace navazující na nacvičenou relaxaci a to zejména tam, 
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kde je patrná souvislost úzkostných stavů s určitými situacemi či podněty. Důležitý zde 

může být i nácvik sebeprosazení. U fobické poruchy se behaviorální technika považuje 

za nejúčinnější. Při systematické desenzibilaci se nácvik provádí v představách. Dosažený 

klid vůči ohrožujícím představám se zpravidla přenáší i do reálné situace, např. se pacient 

vfce zatěžuje náročnějšími úkoly, při nichž musí svůj strach překonat a své . reakce 

zvládnout (při agorafobii musí vyřizovat pochůzky po městě zprvu kratší a za doprovodu, 

posléze delší a sám). U obsedantní poruchy se behaviorální techniky snaží pacienta 

desenzibilizovat vůči situacím, v nichž se obsese zvýrazňují nebo ho trénuje v jednání proti 

obsesím (např. záměrné špinění se při obsesi mytí). (6, 33, 53) 

Krizová intervence je každá forma psychosociálního vedení a léčení, která se zabývá 

symptomy nemocí či chybným jednáním vystupujícím v úzké souvislosti s krizí. Cílem 

krizové intervence je podpora vlastní schopnosti postiženého si za účasti terapeuta pomoci. 

Ať už je krizová intervence poskytnuta telefonem nebo osobně, základním přístupem je 

psychoterapeutické vedení hovoru - psychická ventilace s cílem dosáhnout u klienta 

snížení tenze a ústupu negativních afektů. V praxi se více než jednoduché rady (co dělat) 

osvědčuje spíše odrazování (co nedělat) a vyhnutí se např. výrokům a činům v afektu 

s těžko napravitelnými důsledky (urážky, fyzické napadení partnera, právní akty, vypuzení 

podnikatelského partnera, suicidální pokus). (6, 53) 

9. 1. 2 Psychoterapeutické působení fyzioterapeuta na neurotiky 

Význam psychoterapie je velmi značný, a to neJen v psychiatrii, kde se chorobná 

symptomatologie manifestuje v oblasti psychické, ale i v ostatních oborech lékařství. 

Psychoterapie v širším slova smyslu je nedílnou součástí obecně psychoterapeutického 

přístupu k nemocnému, kterou je třeba uplatňovat u každého léčebného postupu 

a léčebného zákroku v kterémkoli oboru medicíny. Psychologický faktor nelze vyloučit při 

jakémkoli styku člověka s člověkem, tím důležitější je při styku s nemocným. 

Psychoterapeuticky je třeba působit na nemocného od prvního styku. (74) Tomuto hledisku 

lze přiřadit pojem "psychoterapeutický přístup (vztah)". (38) 
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Slovo má pro nemocného nesmírný význam, neboť se dotýká jeho osobní citové 

problematiky a je poskytováno osobou, od níž očekává pomoc. Slovem můžeme vyvolat 

nejen kladnou a pro nemocného prospěšnou reakci, ale nevhodně voleným nebo neopatrně 

proneseným slovem můžeme vyvolat i reakci nežádoucí a pro nemocného škodlivou. 

Nevhodně voleným nebo neopatrně proneseným slovem můžeme u nemocného snadno 

vyvolat obavy a strach, které mohou spustit neurotickou poruchu. Je proto nutné ve styku 

s nemocným jednat vždy uvážlivě, používat srozumitelných výkladů a s nemocným hovořit 

vždy povzbudivě. (32, 74) 

V psychoterapeutickém působení fyzioterapeuta na nemocného se však neuplatňuje jen 

slovní působení, ale i gesta, mimika, výraz, jednání i všechny ostatní jeho projevy 

(empatie, akceptace, porozumění). (33, 74) Účinek psychoterapeutického působení záleží 

velmi značně na osobnosti fyzioterapeuta. Fyzioterapeut by měl mít hluboce lidský vztah 

k nemocnému, projevovat přátelsky pevnou autoritu. Z jeho jednání má vyplývat 

optimismus naplňující pacienta vírou v uzdravení. Fyzioterapeut sám má být vyrovnaný 

a trpělivý, k nemocnému se má chovat pozorně. (3, 7 4) S pacientem bychom měli udržovat 

oční kontakt, umožnit mu ventilovat emoce, akceptovat jeho situaci, projevit pochopení 

pro jeho pocity. (53) 

Psychoterapeutickým přístupem v praxi rozumíme takové jednání s člověkem, které 

napomáhá integraci a rozvoji jeho osobnosti po stránce sebepoznání a porozumění druhým. 

(38) Během procesu sebepoznávání dochází i ke znovuprožívání pocitů provázejících 

konfliktní situace (a to je pro výsledek léčby příznivé). (25) Po stránce rozpoznávání 

a vhodného vyjadřování vlastních citů a záměrů, po stránce rozvíjení vlastních dovedností 

a jejich uplatnění při dosahování svých cílů, po stránce vytváření vztahů k sobě a druhým 

lidem. (38) Cílem jsou změny v hodnocení sebe i okolí a získávání nových zkušeností 

v adekvátnějším interpersonálním jednání. (25) To vše napomáhá vnitřní vyrovnanosti 

a osobnímu růstu člověka jako jedince i jako člena společenství a tím otevírá i větší 

možnost prospěšné, léčivé změny. Není to však působení specificky zacílené určitým 

postupem na určitou poruchu. Patří sem i uplatňování psychologických způsobů chování 

ve vztahu mezi pacientem a personálem zdravotnického zařízení. (3 8) 
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Vztah nemocného k nám se vytváří již dříve, než se s ním setkáme. Tvoří se podle toho, 

jaké zkušenosti má z dřívějšího léčení svého i svých známých, jaký dojem má 

0 zdravotnické službě vůbec, co se dozvěděl ve zdravotnické osvětě a co slyšel o nás 

samých. Navázáním terapeutického vztahu se zpravidla snižuje úzkost a nejistota 

nemocného a stoupá jeho pocit bezpečnosti. (32) Psychologický přístup napomáhá 

k vytvoření dobrého pracovního společenství. (3) 

Správný psychologický přístup fyzioterapeuta, který se setkává s neurotikem, má často 

klíčový význam pro další průběh poruchy a výsledný stav. (38) 

9. 1. 3 Terapeutické aktivity 

V níže uvedených kapitolách popisuji terapeutické aktivity v terapii neurotických 

poruch, s nimiž jsem se seznámila v PCP. 

Verbální chování je pouze jedním ze zdrojů informací o pacientovi. K získání širšího 

obrazu pacientovy osobnosti a jeho problémů je rovněž nezbytné pozorovat jeho chování 

v různých situacích. Kromě toho mluvení samo o sobě ke změně jedincova chování 

nestačí. Psychoterapie, která si klade za cíl změnu pacientovi osobnosti a životního stylu, 

musí vytvářet mnoho různých situací, ve kterých mohou být znovu prožity nevyřešené 

problémy a traumatické zkušenosti z minulosti a rovněž vyzkoušeny a nacvičovány nové 

způsoby chování. (31) K tomu slouží právě terapeutické aktivity. 

Jedná se o expresivní postupy. Ty umožňují redukovat úzkost, externalizovat pocity 

úzkosti a strachu a přes mechanizmus projekce hledat jejich kořeny. (80) 

Rozumíme jimi takové metody, při kterých se pacient vyjadřuje verbálně i neverbálně 

prostřednictvím specifického média (uměleckého, pohybového). Toto médium usnadňuje, 

umocňuje a často posunuje do symbolické polohy tvořivé a spontánní vyjádření vnitřních 

procesů a stavů pacienta, které jsou někdy běžnými postupy dostupné pomaleji nebo 

obtížněji. Expresivní techniky umožňují pacientům uvolnit vnitřní napětí a redukovat 
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úzkost. Pocity strachu a úzkosti jsou expresí lépe uchopitelné a poznatelné tehdy, když je 

jejich příčina nejasná nebo obtížně slovy vyjádřitelná. Práce s výtvorem nebo expresivním 

projevem vede k uvědomění si obsahů do nich projikovaných, a tím směřuje k větší 

kontrole emocí a porozumění jejich vzniku. (80) 

Prostředkem, médiem expresivních postupů, může být dramatická metoda 

(upsychodramatu a dramaterapie), hra (u terapie hrou), výtvarný projev ( v arteterapii), 

hudba (v muzikoterapii) nebo pantomima a pohyb (u psychogymnastiky). Jednotlivé 

prostředky lze také kombinovat (např. arteterapie s muzikoterapií). (80) 

Použití uměleckých prostředků umožňuje díky nižší vědomé kontrole projevu expresi 

emocí uvědomovaných i skrytých za manifestovanou úzkostí. (80) 

Expresivní metody vedou k projevu méně kontrolovaném a umožňují tak obejít obranné 

mechanizmy pacienta. (80) 

Výsledkem procesu používajícího umělecké médium je externalizace vnitřních obsahů 

do artefaktu (což může být obraz, soška, pantomimická nebo psychodramatická etuda, 

hudební sekvence na jednoduchý nástroj aj.). (80) 

Umělecký prostředek umožní komunikaci tam, kde by byla jinak obtížná nebo 

nemožná. (80) 

Tvořivá činnost sama má autosanační potenciál a činnostní efekt působí proti strachu 

a úzkosti. Pacienti mohou zažít při tvořivé činnosti úspěch a radost. Tyto techniky tak 

podporují rozvoj zdravých složek osobnosti pacienta. Prožitky spojené s uměleckým 

médiem (například uvolnění, aktivizace, radost z tvořivosti a hry) jsou často neslučitelné 

s pocity úzkosti a strachu. (80) 

Expresivní metody orientují pacienta na prožívání přítomnosti. To vede k zvýšení 

schopnosti uvědomovat si své prožívání a jednání v současném okamžiku. (80) 
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Součástí terapeutického procesu u expresivních metod je adaptace na novou situaci. To 

vše slouží jako nácvik přijetí nekontrolovatelného v životě, vede k zvýšení tolerance 

k úzkosti a náhradě nevhodných obranných mechanizmů adaptivnějšími. (80) 

Některé terapeutické směry pracují s ritualizací a diferenciací prostoru anebo předmětů 

(arteterapeutický ateliér, psychodramatická jeviště, hudební nástroje), což vede k větší 

strukturaci terapeutického prostoru a následně k redukci úzkostného a chaotického 

prožívání pacienta a k vytvoření důvěryhodného terapeutického prostředí. (80) 

Expresivní postupy pracují také se specifickými typy odporu a obav jako je strach 

z "nedokonalého" výtvoru nebo obavy z "testování" ("co z toho terapeut o mně vyčte"). 

Hodnotící kritéria "krásný, dobrý a správný" jsou spojena s pocity napětí, studu a viny, 

s nejistotou, zda jim lze dostát. Proto je primárně nutné v expresivní psychoterapii vytvořit 

prostředí bezpečí a přijetí jakéhokoli pacientova výtvoru a projevu. (80) 

Význam těchto technik ve skupinové psychoterapii je stále více uznáván a jejich užití se 

rozšiřuje. ( 45) 

9. 1. 3. 1 Rozcvička 

Ranní rozcvičku vede na oddělení neurotiků v PCP sestra nebo některý z pacientů. Je 

prováděna za účelem aktivace pacienta a jako příprava na celodenní program. Náplní 

rozcvičky je protahování, uvolňování kloubů a dechová cvičení. Cvičí všichni pacienti 

(pokud jim to dovolí zdravotní stav). Cvičí se každé ráno na chodbě. 

9. 3. 1. 2 Komunita 

Jsou každodenní krátké schůze všech pacientů a všeho zdravotnického personálu, který 

je ve službě. Schůzku řídí pacientská spoluspráva. Ta se volí nebo vybírá z řad pacientů. 

Na ni navazuje vizita. 
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Na těchto setkáních zhodnotí každý z pacientů svůj denní program předchozího dne, 

projednává se zdravotní stav se zřetelem k jejich práci na sobě a pokrokům v postojích 

a chování a navrhne se další postup léčby. Záležitosti nemocných důvěrného rázu se ovšem 

během schůzí neprobírají. Na ranní komunitě podává spoluspráva informace o technickém 

zabezpečení oddělení a službách (v kuchyňce, laboratoři, klubovně, tělocvičně, kuřárně, 

WC a koupelně, úklidové místnosti, chodbě, péči o rybičky, květiny, vynášení odpadků, 

rozcvička). Také se rozdávají propustky. 

9. 1. 3. 3 Skupina 

Jedná se vlastně o skupinovou psychoterapii. Skupina 21 probíhala 4x do týdne. 

Při skupinové léčbě jsou významné vztahy členů skupiny mezi sebou během 

skupinových setkání. Skupina jako celek má svůj vývoj a dynamiku tvořenou měnícími se 

vztahy členů skupiny mezi sebou. (79) 

Neuróza byla a je, jednoduše řečeno, nemocí meziosobních vztahů. Skupina je pro 

člověka zcela přirozeným společenstvím, ve kterém žije celý život. (79) Skupinová 

psychoterapie vychází mimo jiné z předpokladu, že neurózy vznikají bezprostředně 

v malých společenských skupinách, jako je rodina nebo pracoviště, a že léčba ve skupině je 

proto adekvátní patogenezi poruchy. Další důvod pro aplikaci skupinové psychoterapie je 

diagnostický. Pro terapeuta je užitečné sledovat pacienty, jejich vlastnosti a projevy nejen 

ve vztahu k jedné osobě v dialogu a monologu, ale také ve složitějších interakcích vůči 

členům skupiny, které utvářejí mnohotvárnější obraz jeho osobnosti a chování. 

Zanedbatelný není ani důvod ekonomický. Při vysokých nárocích na psychoterapii 

a nemalém počtu neurotiků není v časových možnostech zvládnout tyto choroby 

individuální psychoterapie. (ll, 34) 

Skupinová psychoterapie je zaměřena především na oblast interpersonálních vztahů, na 

význam vztahů a na oblast sociálních dovedností. Skupina musí představovat 

2 I poznámka : Ukázka skupinové terapie je v příloze č. 2. 
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psychologicky bezpečné prostředí, v němž se nemusí obávat odmítnutí nebo zesměšnění. 

Jedním z úkolů psychoterapeuta ve skupině je jistit bezpečnou atmosféru skupiny. (21) 

Skupiny sestávají zpravidla z 16- 18 pacientů obojího pohlaví, různého stáří, různých 

osobních i zdravotních problémů. Skupinové dění má dynamiku danou vztahy lidí mezi 

sebou a jejich navyklými způsoby chování. Někdo se prosazuje, chce vést, jiný ustupuje, 

podřídí se atd. Tato dynamika je pro práci se skupinou nejdůležitější a psychoterapeuti ji 

plně využívají, neboť lidé mají tendence chovat se ve skupině stejně jako v situacích 

běžného života. U nemocných s neurotickou problematikou to obvykle úzce souvisí se 

vznikem a udržováním onemocnění. Cílem léčby je tyto souvislosti poznat, umožnit je 

pacientovi prožít, naučit ho jiným způsobem jednání apod. (79) 

Na skupinách se většinou probíral životopis jednoho z pacientů. Skupina vždy 

umožňuje jednomu pacientovi, aby se otevřeně rozhovořil o sobě, ventiloval své problémy 

a prozkoumal rozporné a kladné stránky své osobnosti, a tak se v sobě sám více vyznal, víc 

se akceptoval a mohl se vhodně samostatně rozhodovat. Za přítomnosti psychoterapeuta 

a ostatních pacientů naslouchajících s porozuměním se řada pacientů "vyhovoří" ze svých 

minulých i současných těžkostí a pocítí pak úlevu, zejména jestliže se pacient dosud 

nikomu se svými nesnázemi v takovém rozsahu nesvěřil. Na závěr měl každý pacient říci 

doporučení a radu, podpořit, případně vyjádřit nesouhlas či uznání. 

Účinek je prospěšný hlavně proto, že pacient, který si v hlavě srovnal vše tak, aby o tom 

mohl hovořit, a který to pak skutečně vypráví, vidí často věci z nové perspektivy a nově 

jim rozumí. V jeho názorech přitom může dojít k spontánní změně a může poznat věci, 

které předtím nevěděl. (1) Při tomto biograficky orientovaném sezení je skupinová diskuze 

soustředěna na jednotlivce. 

Byla jsem ale přítomna i u tématických sezení, která se zabývala vždy vybraným 

tématem či problémem, např. ,jak budu přijat v práci po návratu z psychiatrie", "úzkost 

a tréma", "životní smysl". Při tématicky orientovaném sezení pacienti sdílejí a korigují své 

zkušenosti, pocity a postoje k diskutované otázce. (36) 
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'· 1. 1. 4 Asertivita 

Nácvik asertivity neboli nácvik sebeprosazení či nácvik otevřené komunikace se 

zaměřuje na získání dovedností vyjadřovat přímo vhodnou formou vlastní pocity, názory, 

potřeby a požadavky bez porušování práv nebo ponižování důstojnosti druhých lidí. ( 45) 

Umožňuje navazovat kladný sociální kontakt a současně v něm vhodně hájit svá práva 

a odmítat neoprávněné nároky. (6, 36) Součástí asertivity je dovednost vyjádřit nesouhlas, 

odmítnout požadavek a odpovědně říci "nechci". Takto chápaný nácvik učí pacienta 

překonat jak přílišnou ústupnost a nesmělost, která může vést k pocitům křivdy, tak 

útočnost, jež vede ke konfliktům, neoblíbenosti nebo k odvetě. ( 45) 

Tato terapeutická aktivita probíhá v PCP jednou týdně. V rámci nácviku asertivity se 

pacienti učili otevřeně vyjadřovat vlastní pocity (procvičování výroků "mám rád", "nemám 

rád", učili se vhodně přijímat pochvalu i kritiku atd.), zahajovat, udržovat a ukončovat 

rozhovor (nacvičovali oslovit neznámou osobu a navázat s ní rozhovor atd.), mluvit k více 

lidem (pacient vyprávěl na zvolené téma malé skupince spolupacientů atp.), požádat 

o laskavost, prosazovat oprávněný požadavek, odmítat. 

Mnozí neurotičtí pacienti trpí tím, že nedovedou říci "ne" na hromadící se úkoly 

a na požadavky svých nadřízených, příbuzných či přátel a cítí se pak přetíženi, 

přepracováni nebo zneužíváni. V poslední etapě nácviku se proto učili vhodně odmítnout 

žádost nebo požadavek druhého, např. na práci přes čas, výměnu služby, zapůjčení peněz, 

kola či auta, na účast na návštěvě nebo programu, který pro něho není zajímavý, pozvání 

na schůzku. Patří sem i odmítnutí "pozvání na skleničku". Důraz je na opakované 

vyslovení "ne", "nechci", bez zbytečného vymlouvání a vysvětlování, a na snahu 

co nejrychleji ukončit takový rozhovor.( 45) 

9. 1. 3. 5 Psychogymnastika 

Psychogymnastika je metoda, při které pacienti vyjadřují různé situace, pocity a vztahy 

beze slov. Komunikují a projevují se mimikou, gestem a pohybem. Pod tímto názvem ji 
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u nás rozvinuli Knobloch, Knoblochová a Junová. (1 O, ll, 36, 45, 80) V PCP tato 

terapeutická aktivita probíhá jednou za týden. 

Možnost vyjádřit se neverbálně je pro neurotického pacienta přijatelnější. (80) 

Na neverbální úrovni se projevuje pacient zpravidla spontánněji, jednoznačněji 

a pravdivěji než pomocí slovních stereotypů a manévrů. (ll) Jeho projev je méně 

kontrolovaný vnitřní cenzurou a navenek se dostávají i nevědomé, skryté a latentní obsahy. 

(80) Emoční prožívání bývá hlubší a bohatší. (ll) Pacienti získávají větší náhled 

na obvyklé vzorce svého jednání a uvažování při přehrávání frustrujících momentů 

ze svého života. Mohou si formou nácviku zkoušet alternativní formy reakcí na různé 

situace. Způsob reagování pacienta může také sloužit terapeutovi k doplnění a upřesnění 

diagnózy. (80) Způsob provedení bývá obvykle v těsném vztahu k pacientovu skutečnému 

řešení jeho životních problémů. (36) 

V psychogymnastice se běžně vyskytují silné emoce a mnohdy se dozvíme o pacientovi 

něco, co jsme se nedozvěděli. Snad je to proto, že vyřazení řeči nutí pacienta k zřetelnému 

pohybovému vyjádření a emoce vystoupí někdy jasněji na povrch. (32) 

Psychogymnastika pomáhá odhalit osobní problémy, pomáhá změnit obraz, jež má 

jedinec o svém chování, a pomáhá mu poznat, jaké reakce u druhých jeho chování 

provokuje. (ll, 45) 

Psychogymnastika přináší další výhody.Všichni účastníci mohou být současně v akci, 

zatímco ve verbální skupině jen jeden mluví a ostatní poslouchají. Ve verbální skupině 

i osoba s vážným problémem snáze ujde pozornosti. (31) 

Psychogymnastika má i výhody určitého testu. Dáme-li stejný úkol různým lidem 

ve skupině, můžeme srovnávat jejich reakce a vidět individuální rozdíly. Terapeut vytváří 

různé situace formulací různých úkolů a sleduje odlišnosti v průběhu skupinové akce. 

Pomocí dalších cvičení, zaměřených určitým směrem a hlavně v diskuzi, která následuje, 

se celá skupina může soustředit na objasnění zvláštních emočních reakcí jednotlivců. To 

může být důležitým krokem v jejich další léčbě. (31) 
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Psychogymnastika má také význam experimentální. Pomocí cvičení může terapeut 

studovat psychodynamické hypotézy o určité osobě. Není tak odkázán pouze na to, co mu 

pacient o sobě řekne, ale může pacientovo sdělení srovnávat s jeho skutečným chováním. 

(31) 

Některá cvičení jsou zároveň sociometrickým testem, ukazujícím vzájemné vztahy 

uvnitř skupiny. (31) 

Kombinace instrukcí mohou povzbudit činnost skupiny směrem k různým 

experimentálním cílům, jako je rozštěpení skupiny nebo podnícení soutěžení, například 

ve cvičení o ztroskotání na opuštěném ostrově. (31) 

Témata bývají většinou zadaná terapeutem podle konfliktu, který je pro pověřeného 

pacienta typický. Způsob provedení úkolu bývá obyčejně velmi podobný přístupu 

v běžném životě.(13) 

Psychogymnastické cvičení má tři části: průpravnou, pantomimickou a závěrečnou. 

(32, 45, 80) 

V průpravné části jsou zařazovány "zahřívací" pohybové aktivity (např. pantomimické 

etudy jako chůze proti větru, upozornění na sebe pohybem, chůze se zavřenýma očima). 

Někteří autoři kladou důraz více na imaginativní metody než na pohybové (představovat si 

sama sebe jako strom). Cílem je uvolnit strach a zábrany a připravit pacienty pro otevřené 

sebeprojevení a vyjadřování emocí v další části. (ll, 31, 32, 45, 80) 

V pantomimické části jsou skupině postupně zadávána témata, která mají pacienti 

libovolně vyjádřit pohybem a pantomimou beze slov. Neverbální techniky vedou 

k znovuvybavení zážitků ovlivňujících život, k hlubšímu poznání osobnosti pacienta a 

ke studiujeho interpersonálního chování. (ll, 31, 32, 80) 

Témata terapeut čerpá z různých okruhů: běžné životní situace, ve kterých pacienti často 

selhávají (Přeplněná tramvaj, Vyjádření něhy někomu blízkému, Nálady), vztah k sobě 



37 

a druhým (Jaký jsem a jaký bych chtěl být, Rodina), konfliktní situace (Zakázané ovoce, 

usmiřování uraženého, Životní překážky), fantazie a pohádky (Co bych byl jako zvíře, jako 

pohádková bytost), vztahy ve skupině (vyjádřit pohybem nebo vzdáleností svůj vztah 

k druhým, Skupina na pustém ostrově) a vztahy k terapii (Postoj k terapii, Co by se stalo, 

kdyby terapeuti zmizeli). Téma se týká buď obecnějších lidských problémů nebo 

konkrétněji některého z pacientů (např. šťastný a nešťastný okamžik v životě, můj život 

bez neurózy). (ll, 31, 45, 80) 

Téma může být zadáno jedinému pacientovi, který je může předvádět sám nebo 

ve spolupráci s dalšími členy skupiny, nebo může být dán úkol dvojicím, části skupiny 

či celé skupině. ( 45) 

Po přehrání tématu sdělují svá pozorování a pocity jak účastníci, tak přihlížející. 

Prodiskutované téma je pak možno dále pantomimicky rozvíjet. Rovněž je možno témat 

použít k nácviku nového postoje nebo chování. (36, 45, 80) 

V závěrečné části je cílem odstup od tíživých problémů a uvolnění napětí, které často 

vznikají v průběhu druhé části a navodit optimistickou náladu, pocit vlastní síly a posílit 

skupinovou kohezi. Používá se společného zpěvu, tance, uvolňujících cviků, rytmických 

prvků nebo her, bližšího fyzického kontaktu členů skupiny (např. opření se rameny o sebe, 

procítění blízkosti). (ll, 31, 32, 36, 45, 80) 

Terapeut čte v neverbálním projevu pacienta a nabízí jeho interpretace. Vytváří 

atmosféru, která uvolňuje obavy z pantomimického projevu a podněcuje hravost, 

spontaneitu a tvořivost. (80) 

9. 3. 1. 6 Muzikoterapie 

Tento interdisciplinární vědní obor vznikl na základě vývoje a vzájemného ovlivnění 

medicíny, psychologie, psychoterapie a hudební vědy. Mezi pacienty bývá velice oblíbená. 

(57) 
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V PCP se používá forma skupinové muzikoterapie, která probíhá jednou týdně. 

Muzikoterapie využívá jako léčebného faktoru hudbu, a to jak jejího poslechu, tak 

i aktivního provozování. (45, 80) Podněcuje tvořivý proces směrem k jednotě fyzických, 

emocionálních, rozumových a duchovních sil v člověku ve sféře nezávislosti, svobody 

ke změně, adaptability, vyrovnanosti a osobnostní integrace. Muzikoterapie probíhá 

v interakci mezi pacientem, terapeutem a hudbou, přičemž působícími hudebními prvky 

jsou rytmus, intenzita, melodie, harmonie. (80) 

Metodami muzikoterapie jsou především zpěv, společná hra na hudební nástroje, 

pohybová terapie. Hodně se zdůrazňuje úloha improvizace, práce se zvukem, rytmem. 

(ll, 57, 80) 

Cílem muzikoterapie je zlepšení komunikačních schopností u pacientů, řešení 

psychomotorických problémů, korekce emočního stavu, uvolnění napětí, práce s agresí, 

i zlepšení problémů v komunikaci. (ll, 57) Hudba se stává dostupným prostředkem 

vyjadřování a tvořivého projevu u lidí s verbalizačními a kominikačními potížemi. Vytváří 

příležitost k pozitivnímu, úspěšnému a radostnému mezilidskému kontaktu u sociálně 

izolovaných jedinců. Rozvijí uvědomování si sebe, druhých a okolí, což vede k zlepšení 

adaptačních schopností. (ll, 45, 80) 

Dlouhodobější cíle muzikoterapie se kromě zlepšení sluchové percepce kryjí 

s obecnými cíli psychoterapie a směřují pacienta k zlepšení sebepojetí a tělesného 

uvědomování, zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření okruhu vztahů, přiměřenému 

hospodaření s energií, redukci maladaptivních vzorců chování (stereotypních, 

kompulzivních, impulzivních apod.), zvýšení nezávislosti na okolí, stimulaci tvořivosti 

a spontaneity atd. (80) 

Hudba intenzivně ovlivňuje pocity a náladu člověka, je stimulujícím a fantazii 

provokujícím činitelem. Uspokojuje lidskou potřebu po specifickém estetickém zážitku 

a po sebevyjádření. Rytmus sám o sobě může ovlivňovat naladění posluchače, aktivizovat 

nebo zklidňovat. Hudba má strukturu, jasný vzorec melodie, rytmu, rychlosti a intenzity, 



39 

a tím vnáší aspekty strukturovanosti a reality do mnohdy chaotického a úzkostného 

vnitřního světa pacienta. Hudbu lze slyšet i procítit pohybem, lze ji i číst a může tak oslovit 

člověka komplexně. Vnímání hudby je umocněno ve skupině, přináší zkušenost sjednocení 

a společného prožitku. (38, 57, 80) 

Při provozování hudby například na nástrojích Orffova instrumentária (soubor 

jednoduchých hudebních nástrojů jako triangl, chřestítko, tamburína, bubínek, zvonečky, 

paličky, kasťanety, činely apod.) je pacient nucen aktivitě přiměřené jeho možnostem, což 

je zvláště potřebné u úzkostných pacientů, silně stažených a pasivních. (80) 

Byl prokázán vliv poslechu hudby na zmírnění úzkosti včetně jejích doprovodných 

fyziologických projevů v oblasti srdeční činnosti, krevního tlaku a pro neurotické pacienty 

typického mělkého dýchání. (80) 

Muzikoterapii lze dělit na receptivní (pasivní) a aktivní (hra na hudební nástroje, zpěv 

a jiné vyluzování zvuků). (80) 

V pasivní muzikoterapii může terapeut na začátku zadat určitá témata jako podnět 

k asociacém při hudbě. (80) 

V aktivní muzikoterapii lze navázat na problematiku vzniklou na skupině jejím 

zpracováním neverbální technikou přes hudební médium. Následuje společný poslech nebo 

společné, postupné či individuální provozování hudby, více či méně facilitované 

terapeutem. (80) 

V závěru jak pasivní, tak aktivní muzikoterapie pacienti sdílejí společné své zážitky 

a asociace. (80) 

Z hlediska zaměření lze muzikoterapii dále dělit na retrospektivní a perspektivní. (80) 
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Při retrospektivní muzikoterapii evokuje poslech hudby asociace a vzpomínky 

z minulosti, které jsou silně emočně obsazeny, takto se dostávají do vědomí a mohou být 

verbalizovány. (80) 

Perspektivní muzikoterapie je zaměřena více na budoucnost a pozitivní ovlivnění 

psychofyziologických procesů v organizmu, relaxaci a zmírnění úzkosti. (80) 

Receptivní muzikoterapii můžeme podle cíle rozdělit na komunikativní, reaktivní 

a regulativní. (80) 

Při komunikativní muzikoterapii pacienti společně poslouchají terapeutem vybranou 

hudbu s cílem posílit kohezi skupiny, vzájemnou důvěru, porozumění a sdílení prožitků 

úzkosti a strachu. (80) 

Během reaktivní muzikoterapie dochází u pacientů k překonání neurotických zábran 

a dojde k uvolnění emocí spojených s úzkostí prožívanou v konfliktních situacích. Hudba 

se zde doporučuje taková, aby nesla ambivalentní možnosti pozitivního i negativního 

prožívání. (80) Například zvuk bouřky redukuje strach. (57) 

V regulativní muzikoterapii dochází vedle prožívání hudby také k uvolnění svalů, 

vegetativních funkcí a napětí podobně jako při relaxaci (pacienti poslouchají vleže), což 

přispívá k zmírnění pocitů úzkosti. (80) 

Po ukončení poslech očekává terapeut spontánní reakci pacientů. Potom se dotazuje 

na prožitky. (ll, 80) 

Někdy terapeut před poslechem hudby zadává k rozmýšlení imaginární nebo reálná 

témata, týkající se minulosti, přítomnosti i budoucnosti pacienta, jeho vztahů, aktuálního 

prožívání, pozice ve skupině. ( 45, 80) Pacienti pak vnímají vybrané hudební pasáže a volně 

k nim asociují. V závěru mohou sdílet své prožitky a myšlenky v diskuzi. (80) 
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V praxi se často kombinují pasivní muzikoterapie s arteterapií. Pacienti poslouchají 

terapeutem vybranou hudbu a následně nebo souběžně malují své pocity a asociace. Tato 

kombinace pozitovně ovlivňuje úzkostné prožívání pacientů směrem k redukci úzkosti, 

celkové vnitřní harmonizaci a zklidnění. (57, 80) 

9. 3. 1. 7 Ergoterapie 

Důležitou součástí psychiatrické rehabilitace v PCP je i ergoterapie. Probíhá 2x týdně. 

Ergoterapie působí příznivě na lidský organismus po stránce tělesné i duševní. Při 

ergoterapii mohou nemocní získat různé zkušenosti, naučit se různým dovednostem, které 

jim po propuštění z léčebny mohou usnadnit zařazení do života. (25, 74) 

Využívá se léčebného a rehabilitačního využití výtvarné činnosti pacientů. Práce 

spojené s tvořivostí umožňují pacientovi spontánní vyjádření a emocionální doprovod 

ve smyslu zvýšené sebedůvěry. (13, 80) 

Výrobek nemocného je vedlejší a zájem se soustřeďuje na účinky práce nemocného, 

což má terapeut zdůraznit, aby snížil úzkost a obavy z nedostatečnosti malířské techniky. 

(13, 45, 80) Nemocnému se má dostávat pravidelně objektivního a povzbudivého 

zhodnocenívýkonu.(13) 

Pro ergoterapii je v PCP zřízená speciálně vybavená dílna. Výrobky pacientů jsou 

většinou vystavovány, čímž se podněcuje zájem dalších pacientů. 

Podstatnými faktory v ergoterapii jsou jak proces, tak výsledek tvorby. Proces tvoření 

otevírá cestu do vědomého i nevědomého nitra pacienta a umožňuje intenzivní prožívání, 

uvědomění si toho prožívání a jeho vyjádření. Vnitřní procesy a stavy dostávají materiální 

podobu a mohou být nahlíženy objektivně. Pacient dochází k porozumění svých pocitů 

a k uvědomění potlačených vnitřních konfliktů a nevědomých obsahů tím, že hledá 

významy obrazové symboliky a interpretuje si své projekce do obrazu. Pro mnoho pacientů 

je snazší komunikovat s terapeutem přes umělecký objekt než přímo verbálně. Výtvor 
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se stává ohniskem pozornosti podněcující komunikaci. (38, 80) Výtvarná činnost může být 

přijatelným způsobem pro pacienty trpící úzkostmi a strachem, jak tyto pocity ventilovat. 

Činnostní povaha výtvarného procesu vede k uvolnění svalového i psychického napětí 

a v důsledku toho i k redukci psychické tenze a úzkosti. Pacienti mohou kreslit opakovaně 

témata pro ně obsazená strachem a úzkostí a postupně se učí jim čelit bez negativních 

emocí podobně jako při technice systematické desenzibilizace. (80) 

Výtvory odrážejí minulost, současnost i budoucnost autora. ( 45, 80) Vývoj nemoci lze 

zachytit v čase a při opakování stejných témat v určitém časovém intervalu porovnat 

dosažené změny. (80) 

Na konci se většinou rozebírá daný výtvor.31 (31, 80) Představení svého výtvoru 

terapeutovi nebo skupině není leckdy pro pacienta snadné, brání mu stud, strach 

z odmítnutí nebo jen cítí nejasnou nechuť zveřejnit své nitro, obavy ze sebeodhalení. 

Zvláštním stimulačním a aktivačním fenoménem je situace současného vystavení obrázků 

ve skupině. Každý člen skupiny se zapojí do dění přinejmenším tím, že svůj výtvor 

předloží před ostatní, aniž by hovořil. Odlišnosti a jedinečnosti každého výtvoru jsou ihned 

patrné, když se obrázky společně vystaví, ale paradoxně se během sdílení obsahu často 

vyjeví podobnosti v prožívání. (80.) 

Interpretace významů skrytých ve výtvoru jako vědomé vysvětlení nevědomých dějů 

přichází od pacienta samotného, od členů skupiny při skupinové terapii anebo od terapeuta. 

Obrázek nebo jiný výtvor může mít různé významy. Bohatá možnost výkladu se naskýtá 

jak v okamžiku jeho vzniku, tak po určitém časovém období, kdy se asociace s obrázkem 

spojené mohou měnit. Jen pacient sám je schopen porozumět plnému významu svého díla 

a předčasná vnější interpretace může tento proces narušit. (80) 

U úzkostných pacientů je činností samou odpoutána pozornost od tenzních stavů. 

Pacienti mohou kreslit opakovaně témata pro ně obsazená strachem a úzkostí a postupně 

3 I Poznámka : Ukázka obrázku, který namalovala neurotická pacientka, je v příloze 
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se učí jim čelit bez negativních emocí podobně jako při technice systematické 

desenzibilizace. (80) 

Sezení mívá tři části: úvodní, kresebnou a diskuzní. (80) 

Úvodní část mohou vyplnit "zahřívací" aktivity verbální i pohybové. (80) 

V kresebné části pacienti malují buď volně nebo na zadané téma. (80) Témata mohou 

zachycovat nejrůznější oblasti života jedince i oblast vztahů ve skupině. Např. "Můj 

největší problém", "Já a má nemoc", "Čeho se bojím", "Život bez neurózy", "Naše 

skupina". (45) Způsob vyjádření je libovolný, realistický nebo symbolický, figurální či 

abstraktní. ( 45, 80) Některé arteterapeutické postupy jsou interakční, skupina maluje 

dohromady nebo ve dvojicích, jeden obrázek je posílán k doplnění kolem apod. (80) 

V diskuzní části se buď vystaví všechny obrázky, takže lépe vyniknou odlišnosti 

jednotlivých pojetí, nebo se probírá každý obrázek zvlášť. Skupina se k výtvorům 

spontánně vyjadřuje. Dále skupina hledá to, co autor chtěl vyjádřit, promítá do úvah své 

znalosti autora i vlastní problémy a osobnost. ( 45, 80) S návrhy interpretace se může 

připojovat i terapeut. ( 45) 

Vedle klasické kresby a malby se používají různé další techniky. Např. koláž. Ta 

osvobozuje od hodnocení umělecké zručnosti výtvoru. Úzkost z nedokonalého výtvoru 

může blokovat spontaneitu a tvořivost. Proto je koláž vhodná pro pacienty úzkostné. Jinou 

technikou je práce s krabicemi, které symbolizují ,já" uvnitř a ,já" jevící se navenek. 

Symbolem lze překonat bariéru ostychu člověka otevřít své nitro okolí. Práce s hlínou 

přináší bezprostřední kontakt s materiálem, který "špiní", což může být u některé 

problematiky důležitý fenomén (např. fobie, zneužívání v dětství). Vytvořený objekt, který 

je třírozměrný, je vnímán na rozdíl od plošného obrázku jako lépe manipulovatelný 

a přístupnější změně, čímž působí jako metafora řešení problému. Uplatňuje se zde také 

práce s maskami. Kromě projekce výběrem masky zde funguje i fenomén větší otevřenosti 

"ve skrytu" za maskou, což může napomoci úzkostným pacientům zablokovaným obavami 

z odmítnutí okolím. Pacienti si masky zhotovují sami a zviditelňují v nich své skryté 
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stránky. Maska, podobně jako role, dovoluje pacientům odstup od projikovaných částí 

sebe, které jsou pro ně obtížně přijatelné. (38, 74, 80) 

9. 1. 3. 8 Zpětná vazba 

Je to schůzka všech pacientů a zdravotníků PCP, která probíhá na konci každého týdne. 

Na těchto schůzkách jsou pacienti povzbuzováni v účasti na udržování provozu 

oddělení a mají právo vyjadřovat se k jednotlivým terapeutickým aktivitám a každodenním 

problémům, jež se na oddělení vyskytnou. Smyslem je umožnit včasné prodiskutování 

všech konfliktů a jejich tvůrčí řešení za účasti co největšího okruhu osob. Pacienti mají 

právo vyjadřovat se kriticky i k jednání zdravotnických pracovníků a jejich výhrady jsou 

pak zhodnoceny. 

Zpětná vazba je nejlepší příležitost k diskutování případných porušení režimu 

některých z pacientů, projevů vzájemné nesnášenlivosti a podobně. Pacient tam může být 

vhodně seznámen s tím, jak ostatní pacienti hodnotí kriticky jeho chování. Stává se, že jak 

ocenění některých pacientů, tak kritika jiných má mnohem větší váhu v tomto uspořádání 

než v rozhovoru lékař- pacient. 

Je zde možno získat cennou spolupráci nemocných na léčebném procesu jiných 

pacientů, a to vše vztahy na oddělení oživuje, harmonizuje a mnohdy od základu změní 

atmosféru. 

Též se hodnotí odstupující spoluspráva a schvaluje se nová. 

9. 1. 3. 9 Vycházka 

Pacienti mají v programu zahrnutou jedenkrát v týdnu vycházku se sestrou. 

Chůze aktivizuje, odpadá napětí z mlčení, které při chůzi působí přirozeněji. Některým 

členům se takto lépe formulují myšlenky a vyslovují potlačované pocity. Není zde kruh, 
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ve kterém by se na sebe všichni přímo dívali, kontakt pohledy je omezený a selektivní, 

rovněž blízkost osob u sebe se přirozeně plynule pozměňuje i s obměňováním sousedů. 

(45) 

9. 1. 3. 10 Aktivující činnost 

Po terapeutických aktivitách je odpolední program pacientů vyplněn různými 

kulturními, rekreačními a sportovními činnostmi, které jsou důležitým a nezbytným 

doplňkem léčby. Jejich důležitost vyplývá z významu odpočinku, zábavy, umožňuje 

emoční zážitky, aktivaci a poučení. Tato socioterapeutická léčba zajišťuje kontakt pacienta 

s okolním světem, jeho společenský a kulturní život. Napomáhají nemocným 

k sebepoznávání v aktuálních interpersonálních situacích i k bezprostřednímu nabývání 

korektivních zkušeností. 

V PCP se konají pro pacienty i taneční zábavy, maškarní plesy, koncerty, pořádají se 

výlety a exkurze do přírody, návštěvy kulturních památek, kina, divadla, výstav 

a sportovních zařízení apod. K edukativní činnosti patří přednášky a besedy na nejrůznější 

témata s pacienty. 

Důležitou složkou je biblioterapie. Jedná se o léčebné využití četby knih. Pacientům 

jsou poskytovány vhodné knihy a různé příručky k individuální četbě (např. Agorafobie, 

Postupný nácvik trapasů aneb jak překonat sociální fobii a mnoho dalších). Za tímto 

účelem je v PCP zřízená knihovna pro pacienty v klubovně. Pacienti mají k dispozici 

i televizi, klavír a různé stolní hry. Jsou pořádány i sportovní turnaje a sportovní dny. 

9. 2 Farmakoterapie 

Farmakoterapie je většinou symptomatická, zaměřená na ovlivnění úzkosti, která tvoří 

jádro a převládající příznak většiny neurotických poruch. (86) Podávání anxiolytik, sedativ 

a sedativních neuroleptik má vést ke snížení tenze a úzkosti a umožňuje přistoupit k řešení 

neurotického konfliktu pomocí vlastních adaptačních mechanizmů jedince nebo za přispění 
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psychoterapie. Hypnotika se podávají v indikovaných případech k ovlivnění nespavosti. 

Antidepresiva jsou indikována u neurotických poruch, kde je přítomna depresivní 

symptomatologie. U některých poruch se dávají specifičtěji určitá farmaka 

(benzodiazepiny, barbituráty, SSRI). (2, 15, 82, 86) Tam, kde je v popředí somatická 

složka úzkosti, zejména palpitace, tachykardie, pocení a třes, můžeme podávat beta -

blokátory. (22, 53) 

Krátkodobá farmakoterapie má zde svůj účel, ale dlouhodobé použití farmak u neuróz 

má však svá úskalí. Především může vést ke vzniku lékové závislosti (hlavně anxiolytik). 

Z důvodu nebezpečí vzniku návyku je tedy nutno podávat je pouze po dobu nezbytně 

nutnou. (ll, 86) Další riziko se pak nachází v "chemickém řešením stavu", tj. potlačení 

napětí a úzkosti může snížit motivaci k "práci na sobě". (ll) 

Samotné podávání farmak poruchu neléčí, zásah je jen symptomatický a je zde velké 

riziko zneužívání. (16, 22) 

V průběhu psychoterapie se považuje za užitečnou mírná úzkost a trénink frustrační 

tolerance. Farmaka pak mohou znesnadnit pochopení situační podmíněnosti úzkosti, jež je 

pro neurotika z hlediska porozumění neurotickým mechanizmům nezbytné. (ll) 

9. 3 Fyzioterapie 

9. 3. 1 Pohybová terapie 

Pohybová terapie je vedle psychiatrické léčby a léčby farmakologické nedílnou součástí 

léčby neurotiků a patří mezi podpůrné terapie. 

Dosavadní výzkumy ukazují, že tělesná cvičení mohou pozitivně ovlivňovat duševní 

zdraví zejména v oblastech: zvyšování sebedůvěry, přijetí sebe sama, zlepšení kvality 

spánku, zmírnění fobií. (20) 
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Bývá konstatováno, že užití pohybových terapií je účinnější v kombinaci s dalšími 

způsoby léčby, to znamená při jejich zařazení do denního nebo týdenního programu 

(do režimové léčby). (20) 

Hledala jsem studie, které se zabývaly aplikací pohybových programů 

u psychiatrických pacientů. Celkový počet publikovaných studií je velmi nízký. Největší 

počet studií se zabývá aplikováním pohybových programů u psychicky nemocných 

bez ohledu na diagnózu, jde převážně o skupiny ambulantní. 

Výsledky uveřejněných studií prováděných pohybových programů u psychicky 

nemocných se záměrem působit a ovlivnit jejich psychiku utvrzují v předpokladu, 

že záměrný tělesný pohyb může mít významně kladný vliv na psychiku duševně 

nemocných. Jejich účinnost ale doposud nebyla dostatečně prokázána. (20) 

Oblast pohybových technik, v níž se pracuje s neurotiky, není dosud utříděna. (32) 

Podrobněji se pohybové terapii věnuji ve Speciální části této diplomové práce. 

9. 3. 2 Fyzikální terapie 

Fyzikální léčba má rovněž své místo v léčbě neurotiků. Hlavně po odeznění akutních 

příznaků, kdy jsou v popředí poruchy vegetativních funkcí. Je to léčba symptomatická, 

adjuvantní, která však účinně zasahuje do léčebného procesu. (ll, 23) Zvláště vodoléčba 

má v léčení duševních poruch dlouholetou tradici. (23) Odedávna se používá uhličitých 

koupelí, střídavých koupelí, skotských střiků apod. (32) Užívá se však i elektroléčba, 

terapie světlem a teplem. (ll, 25) 

U elektroléčby (zejména v případě diatermie) Je nutno počítat někdy s horší 

snášenlivostí u úzkostných pacientů. (23) 
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9. 3. 3 Lázeňská léčba 

Neurotické poruchy jsou v indikačním seznamu uvedeny skupinou IX. Současné 

směrnice pro poskytování lázeňské péče vymezují pro léčbu psychicky nemocných tato 

místa: Dubí, Lázně Jeseník, Libverda, Vráž. (ll) 

Lázeňská péče neurotiků představuje komplexní soubor lázeňských terapeutických 

postupů, směřujících buď k úplné obnově, nebo alespoň k částečné náhradě narušených, 

dezintegrovaných psychických funkcí organizmu. (ll) 

Lázeňská léčba těží z příslušných klimatických podmínek nebo výhodné geografické 

polohy daných lázní, z přírodních léčivých zdrojů (minerální vody, peloidy), 

z psychoterapeutického vlivu lázeňského společenského prostředí doplňovaného 

cílevědomě zaměřenou psychoterapií a konečně využívá faktorů fyzikální terapie. (ll) 

Současně jsou aplikována další terapeutická opatření, jako je sjednání příslušného 

režimu, léčebná tělesná výchova (včetně terénní terapie, sportu), odstranění konfliktové 

situace, medikamentózní terapie, dietoterapie, pitná kůra, zdravotně výchovná činnost, ale 

i kulturní aktivity apod. (ll) 

10. PREVENCE NEUROTICKÝCH PORUCH 

Pro ochranu před neurotickým onemocněním, event. pro ochranu před jejich recidivami 

má význam duševní hygiena. (34, 46) Její zásady vedou ke zvýšení výkonnosti a k pocitu 

životního štěstí. Lze je rozdělit do tří okruhů, týkajících se životního zaměření, 

životosprávy a jednání s lidmi. (34) 

Životní zaměření 

Zkušenost ukazuje, že člověk poměrně dobře snáší aktuální životní nesnáze, má-li před 

sebou perspektivu lepší budoucnosti a že je pro něj z mentálně hygienického hlediska 
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daleko více zatěžující taková situace, kdy sice všechny současné okolnosti jsou příznivé, 

ale kdy před člověkem je nejistá nebo ohrožující budoucnost. Vedeme pacienta k tvorbě 

perspektiv, k vyhledávání možných pozitivních cílů v budoucnosti. Zvláštního významu 

nabývá tato problematika u neurotiků v hraničních situacích, po událostech, které jim vzaly 

dosavadní životní náplň (ztráta blízké osoby, ztráta ideálů apod.). Je výhodná skupinová 

diskuze s hledáním hodnot. Předložit případ několika lidí, kteří se pokusili o sebevraždu 

pro ztrátu svého životního smyslu a žádat skupinu o hledání hodnot, které by takovým 

lidem mohly ztracené hodnoty nahradit. Jako řešení se obecně více osvědčuje eticky 

hodnotnější hledání toho, ,jak být dále užitečný" než toho, ,jak se mít dobře". (34) 

Pro lidi opakovaně ohrožované neurózou může být výhodné rozlišování věcí 

"vlastních", na které může mít člověk vliv, a věcí "cizích", na které za daných okolností 

vliv mít nemůže (např. zda mu bude o dovolené pršet). Člověk pak se má naučit naprosté 

lhostejnosti a nevzrušenosti "věcmi cizími" a využívat svých sil, aby ovládal a podle své 

vůle měnil "věci vlastní". (34) 

Dalším úkolem je výchova k optimistickému životnímu přístupu. Lze zdůraznit, 

že vztah mezi zevními projevy a vnitřním emočním stavem je do jisté míry oboustranný. 

Vede-li vnitřní veselost k úsměvu a smíchu, může naopak vědomě vůlí navozený úsměv 

a postoj v držení těla navodit i vnitřně dobrou náladu. (34) 

Zásady životosprávy 

Významnou roli má péče o pravidelný denní režim (organizace dne) s dostatečným 

odpočinkem a spánkem. Samozřejmě požadavkem je také zajištění zdravé výživy 

a pravidelnost stravy. Důležité je i tělesné cvičení. (34, 41, 75) Pohybová terapie může 

pomoci odhalit vlastní možnosti k řešení a zvládnutí konfliktu prostřednictvím 

sebepoznání. (20) Problém představuje kouření, pití alkoholu, černé kávy a návyk na léky. 

(34, 41, 75) 

Zásady jednání s lidmi 

Cílem je dát pacientovi potřebné vědomosti pro utváření harmonických vztahů k lidem 

(34, 46) Základem je vytvoření klidného, laskavého prostředí v rodině. Stejně důležité je 
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také prostředí zaměstnání a školy. Významná je také úloha spolupracovníků a kolegů 

a postavení v kolektivu. (41, 75) Ukazujeme příklady konfliktů, které nepříznivě působí 

na spokojenost a duševní rovnováhu člověka a jsou zcela zbytečné. Uvádíme příklady 

konfliktů v dopravních prostředcích, obchodech, rodině. Vedeme pacienta k pochopení, 

že spornou věc lze vidět z více hledisek, učíme jej podívat se na věc očima druhého, vžívat 

se do postavení protivníka. (34, 46) 

Seznamujeme s druhy reakcí lidí na různé formy kritiky, význam sebekritiky a pochvaly 

v jednání s lidmi. Probíráme situace, v nichž dochází k závažným konfliktům: jednání 

s rodiči, dětmi, vedoucími, podřízenými, partnery. (34) 

Zvláštní kapitolou jsou problémy týkající se výchovy dětí. Neurotici mívají s vlastními 

dětmi nezřídka potíže a už i z hlediska prevence neuróz u dětí je žádoucí rodiče důkladně 

informovat o mentálně hygienických zásadách jednání s dětmi. (34) 

Je nutno chránit před zvýšeným duševním napětím, konfliktovými situacemi 

a přetěžováním. (34, 46, 75) 

ll. PROGNÓZA NEUROTICKÝCH PORUCH 

Prognóza je příznivá kromě těžkých forem obsedantně kompulzivní poruchy a poruch 

s depresivními rysy, u kterých dochází k postupnému ztrácení sociálních vazeb a hrozí 

nebezpečí suicidia. V ostatních případech závisí průběh nemoci na adaptačních 

schopnostech jedince a na vhodnosti použité terapii. (19, 86) Průběh neurotického 

onemocnění je lepší v těch případech, kdy se na jeho vzniku podílela vysoce náročná 

aktuální situace. Pokud měla tato situace povahu interpersonálních těžkostí v rodině nebo 

v práci, je prognóza příznivější, než když obtíže vznikly v reakci na úmrtí blízké osoby, 

nebo jako následek nemoci či úrazu. Obtíže akutně vzniklé mají lepší prognózu než obtíže 

vznikající delší dobu a plíživě. Čím déle neurotické příznaky trvají, tím je prognóza horší. 

Příznaky, které pacient zažívá jako velmi nepříjemné, mohou mít paradoxně pozitivní vliv 
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na jeho úzdravu - pod takovým tlakem pacient mobilizuje svoje rezervy a využívá všech 

dostupných zdrojů pomoci. ( 42) Po úspěšném vyřešení psychických konfliktů vlastními 

silami nebo s pomocí psychoterapie se neurotické příznaky vytrácejí. (19, 86) 

Také normální premorbidní osobnost, dobré zdraví před vypuknutím neurotických 

obtíží, zdatnost, dobrá inteligence, dobré sociální přizpůsobení a zachované nejbližší 

vztahy (zejména v rodině) predikují příznivý průběh neurózy. ( 42) 

Podle statistické analýzy, kterou sestavil Škoda a jeho spolupracovníci mají nepříznivou 

prognózu neurotičtí pacienti, u kterých před léčbou převažuje životní nespokojenost, je 

silný nebo velmi silný stupeň neuroticismu, subjektivní obtíže trvají déle než 3 měsíce, 

vzdělání nedosáhlo úrovně maturity, je věk vyšší než 35 let, pracovní neschopnost 

pro současné psychické onemocnění trvala týden nebo déle.( 42) 

Ukazuje se, že neuróza zvyšuje riziko vzniku dalších psychiatrických 

a nepsychiatrických nemocí. Faktem je, že osoby, které trpí neurózou, umírají dříve než 

osoby psychické zdravé. Na vyšší nemocnosti se podílejí zejména nemoci nervové u žen, 

oběhové choroby u mužů, respirační nemoci u obou pohlaví. Neurotici mají pětkrát vyšší 

počet smrtelných neštěstí (včetně sebevražd) než normální populace. (42) 

Neuróza je často chronickým onemocněním. (11, 22) Pro svoji dlouhodobost je 

subjektivně velmi trýznivá a je vážným sociálním problémem. (28) Stálý pocit nevůle, 

slabosti, bezradnosti, nerozhodnosti může vést k nepříznivé změně charakteru, ke snaze 

těžit z různých sociálních vymožeností, k hospitalizmu až parazitizmu jak na obecných 

institucích, tak na vlastní rodině. (ll) 

12. POST A VENÍ NEUROTIKA VE SPOLEČNOSTI 

Ve vztahu společnosti k duševně nemocným už sice nastal určitý pokrok, ale stále ho 

nemůžeme hodnotit jako uspokojivý. Ani problematika duševního zdraví se nerozvíjí 
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natolik, jako problematika tělesného zdraví. Nemocní proto své začínající obtíže tají, 

přisuzují somatickým onemocněním nebo životním situacím. I když své obtíže přestávají 

zvládat, brání se navštívit psychiatra. Jejich obtíže narůstají a často končí hospitalizací 

v psychiatrickém zařízení. Duševní zdraví, které bylo příliš dlouho zanedbáváno, má 

přitom zásadní význam pro spokojenost každého člověka. Je proto třeba k němu zcela nově 

přistupovat a dosáhnout rovnoprávnosti v přístupu k tělesnému a duševnímu zdraví. 

Světová federace duševního zdraví (součást WHO) vyjádřila v poslední Luxorské deklaraci 

lidských práv duševně nemocných, že osoby diagnostikované profesionálně anebo 

veřejností jako duševně nemocné, mají všechna práva jako ostatní členové společnosti 

a především právo na důstojnost, humánní a kvalifikované léčení a v případě omezování 

osobní svobody právo se odvolat. Tyto principy obsahuje také nový deonotologický kodex 

lékaře, ve kterém se ukládá každému lékaři starat se o zdraví každého jemu svěřeného 

nemocného. Dá se předpokládat, že postavení duševně nemocného se postupně zlepší 

natolik, nakolik se zvýší povědomí veřejnosti, zdravotníků a lékařů. (28) 
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Ill. SPECIÁLNÍČÁST 

13. HYPOTÉZA 

Při formulování hypotéz jsem vycházela z názoru, že tělo a mysl jsou v neustálé 

vzájemné interakci. (1 O) To znamená, že psychika má vliv na tělesný stav jedince 

a zároveň můžeme na duševní stav působit pohybem. Pohyb je nositel informace o stavu 

mysli a jeho analýzou lze předpokládat úroveň aktuálního tělesného a duševního stavu. 

(20) 

V řadě výzkumných projektů byl prokázán kladný vliv cvičení na zlepšení řady 

psychických projevů - jak na snížení úzkosti, tak na snížení deprese a zvýšení míry 

kladného sebehodnocení. (3 7) 

Předpokládám, že: 

• U všech probandů dojde ke zlepšení duševního stavu pozorovaného v dotazovacích 

metodách (diskuzi, pozorování, dotaznících). 

• Aplikace speciálního pohybového programu bude mít pozitivní dopad na symptomy 

úzkosti mapované Beckovým inventářem úzkosti. 

• Pacienti se naučí konkrétní dovednosti, jak ovlivnit subjektivní neurotické obtíže. 

14. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

14. 1 Cíle práce 

Cílem práce je na základě praktické zkušenosti formulovat specifika použitých přístupů 

pohybové terapie u neurotických pacientů. 

Cílem této práce je zjistit, zda dojde k předpokládanému zlepšení symptomů úzkosti 

u neurotiků při léčení nejen psychoterapeutickými prostředky, medikamenty, ale zároveň 
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speciální pohybovou terapií. Cílem je rovněž zodpovědět otázku, do jaké míry nastane 

změna běžných symptomů úzkosti neurotiků při aplikování pouze psychoterapie 

a medikamentózní terapie a při aplikování kombinace psychoterapie, farmakoterapie 

a pohybové terapie. 

14. 2 Úkoly práce a průběh akcí 

Při zpracování magisterské diplomové práce jsem postupovala následovně: 

• Vyhledávání dat a informací, které se týkají daného tématu. 

• Zpracování rešerše literatury k danému tématu. 

• Studium odborné literatury. 

• Vytvoření plánu průběhu a provedení vlastního výzkumu. 

• Požádání Psychiatrického centra Praha o spolupráci. Domluvení se na realizaci 

studie a poskytnutí pomoci při klinické části práce. 

• Sběr zkušeností odborníků pracujících s neurotiky (především fyzioterapeutů 

a psychologů). 

• Připravení speciálního pohybového programu za účelem snížení hladiny úzkosti 

neurotických pacientů. 

• Výběr vhodných pacientů do experimentu. 

• Seznámení se s vybranými kandidáty. Seznámení je s výzkumem, jeho průběhem, 

charakterem spolupráce. 

• Realizace pohybového programu se skupinou neurotiků. 

• Průběžné konzultování programu s vedoucím diplomové práce a fyzioterapeuty 

a psychology Psychiatrického centra Praha zabývajícími se léčbou neuróz. 

• Po skončení průzkumu zhodnotit, zpracovat a sepsat výsledky praktické části. 

Vyvození závěru z dosažených výsledků výzkumu. 

• Závěrečné shrnutí a dopracování teoretických a praktických znalostí. 
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tS. CHARAKTERISTIKA PRŮZKUMU 

Forma terapie 

Při realizaci programu JSem dala přednost skupinové terapii, protože kolektivní 

charakter dává možnost uplatnění mechanizmů jako například silný emoční zážitek, 

zvýšení sebevědomí, zdokonalování společenských dovedností ve vzájemné interakci 

členů týmu apod., které jsou v terapii neuróz podstatné. 

Skupinová dynamika posiluje velmi pozitivně terapeutické účinky a výraznou měrou 

přispívá k prohloubení efektivity cvičení. Vliv ostatních členů skupiny může přispět v tísni 

některého z pacientů a zprostředkovat mu léčivou korektivní zkušenost s druhými 

i se sebou samým. 

Snažila jsem se o skupinu homogenní, tj. aby obsahovala pacienty se stejnou 

diagnózou, přibližně stejně zdatné a spolupracující. Jednalo se o otevřenou skupinu. 

Od klientů jsem získala informovaný souhlas před zahájením terapie. 

Terapeutické přístupy 

Při realizaci tohoto pohybového programu jsem nechtěla zůstat jen u pohybového 

základu (kondiční cvičení), který je nezbytný a již odzkoušený na oslabený organizmus, 

ale mojí snahou bylo zakomponovat do pohybového programu i prvky netradičních 

pohybových přístupů. Chtěla jsem zjistit reakce neurotiků na jógová cvičení, relaxační 

a dechová cvičení, automasáž a cvičení obohatit o zábavné kreativní formy, taneční 

terapii, pohybové a sportovní hry. Podrobněji o těchto přístupech bude popsáno v kapitole 

18. 2 Pohybový program. 

Indikace skupinové terapie 

Do skupinové terapie byly zařazeny různé druhy neuróz bez ohledu na symptomatiku 

a míru zaléčení. Pohybového programu se zúčastnili pacienti, kteří netrpěli závažnějšími 

fyzickými nebo psychickými potížemi. O zařazení pacienta do skupinové pohybové terapie 

rozhodoval ošetřující lékař. 
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Ve skupině se vyskytovaly následující diagnózy: fóbické úzkostné poruchy, 

generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostně depresivní porucha, obsedantně -

kompulzivní porucha, neurastenie, depersonalizační a derealizační syndrom. 

Složení pacientů 

Skupina byla smíšená. Tvořili ji klienti různého pohlaví, věku, vzdělání, společenského 

postavení a neurotické symptomatiky. Tak byla dána nejlepší příležitost pro 

diferencovanou skupinovou interakci. Ve skupině bylo vždy několik osob z téže generace, 

aby se jedinci (zejména ti starší) necítili vyčleněni a izolováni. Věkové rozmezí u žen 

se pohybovalo od 18 do 77 let a u mužů od 28 do 56 let. 

Počet pacientů ve skupině 

Počet pacientů ve skupině se pohyboval v rozmezí od 14 do 18. Jednalo se tedy 

o středně velkou terapeutickou skupinu. Skupina tak umožňovala dostatečný počet 

vzájemných interakcí. Pokud by skupina měla pouze 3 nebo 4 členy, možných interakcí 

by bylo málo, při větším počtu členů mohou někteří unikat pozornosti a zůstat stranou 

a prosazují se spíše aktivní a agresivnější členové. Volila jsem tak početnou skupinu, aby 

se všichni její členové mohli uplatnit. 

Počet členů na lekcích pohybové terapie se v průběhu měsíce měnil v závislosti 

na počtu hospitalizovaných, propuštěných a zdravotně způsobilých. 14 klientů bylo 

přítomno po celou dobu průběhu pohybového programu. 

Doba a frekvence pohybové terapie 

Pohybová terapie probíhala 60 minut, 5x týdně po dobu jednoho měsíce. 

Prostory a vybavení pro skupinovou pohybovou terapii 

Pohybová terapie probíhala v Psychiatrickém centru Praha, a to v pavilónu 24 v prvním 

patře, kde jsou hospitalizováni pacienti s neurotickými poruchami. 
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K dispozici byla tělocvična, klubovna a venku také hřiště. Využívala jsem i travnaté 

plochy před léčebnou. Pohyb v přírodě na čerstvém vzduchu, v novém prostředí má 

nepřímý velmi příznivý vliv na pacienta. 

Tělocvična byla vybavena karimatkami, žebřinami, pmg - pongovým stolem, 

rotopedem a posilovacím strojem. V klubovně byly k dispozici karimatky, židle 

a magnetofonový přehrávač s CD. Dále jsem měla k dispozici overbally. 

16. VÝZKUMNÉ METODY 

Z hlediska klinických studií můžeme tuto práci zařadit mezi studie experimentální. Šlo 

o kontrolovaný klinický pokus randomizovaný bez zaslepení. 

Byly vyšetřovány dvě skupiny. V obou skupinách byli pacienti léčeni pro neurózu. 

První skupina pacientů byla podrobena pouze psychoterapii a farmakologické léčbě, druhá 

jak psychoterapii, farmakologické léčbě, tak pohybové terapii. 

Měřící techniky, které byly ve studii použity, jsou dotazovací metody a pozorování. 

Byly použity dotazovací metody volně strukturované - skupinová diskuze a strukturované 

- dotazníky. 

K hodnocení docházelo průběžně po každé lekci, na začátku a na konci programu. 

16. 1 Dotazníky 

Ve výzkumu jsem využila jak standardizovaného dotazníku "Beckův inventář úzkosti", 

tak mnou vytvořeného dotazníku. 

Z první skupiny na otázky v dotaznících odpovědělo celkem 14 pacientů. Z druhé 

skupiny vyplnilo dotazníky rovněž 14 pacientů. Všichni byli pacienti z PCP a léčili se 
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s neurotickými poruchami. Dotazovaní pacienti z první skupiny byli ve věku od 18 do 77 

let. Klienti z druhé skupiny byli ve věku od 18 do 56 let. 

Aby byly údaje získané pomocí dotazníků spolehlivé, bylo třeba klientům jasně 

vysvětlit, jak mají dotazník vyplnit. Zajistila jsem, aby při opakovaném vyplňování pacient 

neviděl své předchozí hodnocení. Vyšetření bylo prováděno vždy stejným způsobem. 

16. 1 . 1 Beckův inventář úzkosti 

Jedná se o verbální dotazník, jehož autorem je, jak již napovídá název, Beck. Tento 

v praxi ověřený standardizovaný test nám pomůže rychle a jednoduše kvantifikovat potíže 

klienta. Také nám i klientovi umožné rychle posoudit, zda. a jak se jeho problémy 

a příznaky během terapie změnily. 

Užívá se u neurotických pacientů, trpících příznaky úzkosti, ke sledování míry úzkosti 

a stanovení její závažnosti před začátkem terapie, v průběhu i na jejím konci. 

Škála má celkem 21 položek, které jsou sledovány. Jsou to: mrtvení nebo mravenčení, 

pocit horka, vratkost nohou, neschopnost odpočinku, strach z nejhorší události, závrať 

nebo pocit na omdlení, bušení srdce, zrychlený tep, neklid, zděšení, nervozita, pocit 

dušnosti, chvění rukou, třes, strach ze ztráty kontroly, namáhavé dýchání, strach ze smrti, 

panika, trávící potíže nebo bolesti břicha, pocit na omdlení, zarudnutí v obličeji, pocení. 

Míra závažnosti těchto jednotlivých symptomů úzkosti Je vyjádřena čtyřbodovou 

numerickou stupnicí s verbálním zakotvením: 

O-vůbec 

1 - mírně, moc mě to nerušilo 

2- středně, bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet 

3- vážně, stěží jsem to vydržel(a) 

Každá položka může mít podle míry závažnosti patologie O - 4 body. Měří se celkové 

skóre za účelem kvantifikace obtíží. 



59 

Pacientům trvalo vyplnit tento dotazník průměrně 15 až 20 minut. 

Měření pomocí Beckova inventáře úzkosti41 proběhlo na začátku pohybového 

programu, kdy pacienti zaznamenali svůj momentální psychický stav do dotazníku. Toto 

měření pak probíhalo na konci každého týdne po pohybové terapii po dobu jednoho 

měsíce. Celkem tedy 5 x. 

16. 1. 2 Dotazník 

Jak se pacientům líbí pohybový program? Jaké pohybové aktivity mají rádi a jaké 

naopak ne? To jsou některé otázky, které jsem si mnohokrát položila. Rozhodla jsem se 

proto vytvořit dotazníky pro pacienty, abych zjistila jejich vztah k léčbě. Také to je jeden 

z mých vytyčených cílů diplomové práce a tento můj screening je dobrou možností, jak 

toto poznat. 

Dotazník měl tři části A, B a C. Část A obsahovala 14 otázek zaměřených na zjištění 

údajů, co pacient o své nemoci ví, osobních zkušeností s dosavadní terapií (průběh, 

úspěšnost), hodnocení současné terapie, osobní význam léčby. Část B měla 8 otázek 

zjišťující životní styl pacienta, hlavně jeho vztah ke sportu a jiným pohybovým aktivitám. 

Část C byla obsahově nejvýznamnější, proto také nejdelší, sledovala 17 otázek. Ty se 

týkaly vlastního pohybového programu. Zjišťovala jsem jimi názory na pohybovou terapii 

jako zaujetí, psychický a fyzický stav při cvičení, před ním i po něm atp. 

Pacientům z kontrolní skupiny, kteří se přirozeně neúčastnili pohybového programu, 

jsem předložila pouze část A a B. 

Jelikož byly dotazníky určeny psychicky nemocným lidem, myslím si, že tento způsob 

byl vhodný. Neurotici, protože se často ostýchají při rozhovorech s neznámými nebo méně 

známými lidmi, raději píší. Ovšem je nutno dobře volit otázky, které nesmějí být návodné, 

4 I Poznámka : Beckův inventář úzkosti přikládám do přílohy č. 4. 
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ani nemůžeme žádat od pacientů nějaké dlouhé odpovědi. Otázky jsem formulovala tak, že 

klienti většinou odpovídali ano - ne, u některých byla nutná slovní odpověď. Otázky 

vyžadovaly jednoznačnou odpověď. 

Tento dotazník byl pacientům podán k vyplnění na konci experimentu. 

16. 2 Skupinová diskuze 

Jedná se o standardizovanou techniku sběru dat, při které je terapeut v osobním 

kontaktu se skupinou probandů a vede diskuzi podle předem připravených témat. 

Pokládala jsem otevřené otázky, protože ponechávají větší prostor pro odpověď, pacient 

může hovořit o tom, co sám pokládá za důležité. Otázky, které jsem pacientům během 

diskuze kladla, byly zaměřeny na dva hlavní cíle: zjistit působení pohybového programu 

na jejich aktuální psychický stav a názor na jednotlivé části pohybového programu, kdy 

pacienti měli možnost hovořit i o svých přáních a nápadech. 

Zde uvádím otázky, které jsem pacientům pokládala: 

1. otázka- Jaké pocity ve Vás vyvolávala jednotlivá cvičení? 

2. otázka- Která cvičení byla pro Vás nejužitečnější, která naopak nepříjemná či obtížná? 

3. otázka- Co byste na programu změnili, případně čím byste ho doplnili? 

Ze zodpovězení těchto otázek jsem pak mohla čerpat informace týkající se např. zpětné 

vazby na fyzioterapeuta při provádění pohybové terapie u neurotiků. 

Řízená skupinová diskuze s klienty proběhla vždy na konci každé terapeutické 

j;ednotky. 

16. 3 Pozorování 

Bylo použito nestrukturované pozorování. Pozorováním byly sledovány průběhy 

terapií, zapojení jedinců do terapie, stavy a vlastnosti jedinců, verbální a neverbální 
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komunikace, aktivity a další okolnosti, o kterých jsem si vedla záznamy. Na základě 

pozorování byl postupně upřesňován plán dalšího postupu terapie, včetně volby 

konkrétních metod. 

Tato metoda byla prováděna v průběhu každé lekce. 

l7. PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA 

V této kapitole představuji PCP51
, ve kterém se uskutečnila praktická část diplomové 

práce. 

PCP se nachází v areálu bohnické léčebny a má více než čtyřicetiletou historii. 

Ředitelem je prof. MUDr. Cyril Hosch!, DrSc. F.R.C. Psych. Primářkou kliniky je MUDr. 

Dagmar Seifertová, CSc. 

PCP, dříve Výzkumný ústav psychiatrický, bylo založeno v roce 1961. Jeho 

zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Klinický úsek PCP je 

klinickou základnou (psychiatrickou klinikou) 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. 

Poskytuje pacientům ambulantní péči individuální i formou denního stacionáře 

amožnost hospitalizace. Součástí je spánková a EEG laboratoř, laboratoř repetitivní 

transkraniální magnetické stimulace a rehabilitační oddělení. PCP poskytuje vysoce 

specializovanou péči pacientům z území celé republiky. 

Na klinice se pracuje týmově a využívá se nejnovějších vědeckých a medicínských 

poznatků. Pracují zde lékaři, jejichž jména se objevují mezi autory odborných 

psychiatrických publikací a svépomocných příruček určených pro širokou veřejnost. 

5 
I Poznámka : V príloze č. 5 představuji pavilón 23 Psychiatrického centra Praha. 
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Docházela jsem do pavilónu číslo 23, kde jsou v prvním patře léčeni pacienti 

s neurotickými poruchami. Jde o smíšené oddělení, jsou zde hospitalizováni ženy i muži. 

Kapacita oddělení je 24 lůžek. Věková hranice klientů se pohybuje od 18 do 80 let. 

O pacienty se stará tým zdravotníků složený ze tří lékařů, pěti zdravotních sester a vrchní 

sestry, dále psychologa, sociální pracovnice, ergoterapeutky a fyzioterapeutky. 

Program léčby navrhuje ošetřující lékař pacienta. Léčba by měla vést pacienta 

k pochopení příčiny neurózy a pomoci při řešení konfliktových situací, podílejících se 

na vzniku nemoci. Terapeutické aktivity by měly pacientovi pomoci pochopit sebe sama 

a ukázat mu možnosti, jak na sobě pracovat. Terapie se snaží o znovuzačlenění klienta 

do společnosti. 

Jednotlivé terapeutické jednotky jsou začleněny do tzv. léčebného režimu, který 

umožňuje účelné a plánovité uplatnění jednotlivých složek podle vypracovaného 

programu. Dopoledne jsou zařazeny terapeutické aktivity, o kterých jsem se již zmínila 

v kapitole Terapeutické aktivity. Odpoledne je vyplněno odpočinkem po obědě, dále 

některými z terapeutických aktivit, následuje činnost kulturní a rekreační, nebo se nemocní 

věnují svým osobním zálibám (čtení, různým společenským hrám atd.). 

Pacienti jsou hospitalizováni po dobu 54 dnů. Většina pacientů je po této době 

propuštěna, někteří jsou předáni do následné péče Gsou jim doporučována tato centra: 

Focus, Eset, Palata). 

Při hospitalizaci neurotiků v PCP se využívá jeho psychoterapeutického 

a socioterapeutického působení. Jedná se o oddělení "otevřené". Rozumíme jím takový 

systém ošetřování, při němž se nemocným ponechává maximální možnost volného 

pohybu, jenž je omezen jen léčebným režimem. Pacienti při ranní komunitě po domluvě 

s lékařem dostávají propustky, díky nimž mohou v dohodnuté době opustit areál léčebny. 

Na víkendy mají možnost být propuštěni domů, záleží ale na zdravotním stavu. Režim 

ukazuje, že se provoz řídí plánem, v němž vycházky pacientů mimo oddělení mají své 

časové umístění stejně jako léčebné procedury, schůze léčebné komunity či spánek. Tento 

systém otevřených dveří zdůrazňuje důvěru zdravotnického personálu ve schopnost 
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sebekontroly a dobrovolné kázně pacientů a ukazuje na existenci pevného režimu oddělení. 

Hospitalizovaní pacienti se přirozeně cítí v tomto systému lépe a přistupují k hospitalizaci 

s menšími obavami. 

Terapeutické společenství má dát pacientovi roli odpovědného člena skupiny. 

Na pacienty je přenášena část spoluzodpovědnosti za vzájemné soužití, pořádek, hygienu 

i denní program. Mají se přesvědčit, že nejsou bezprávnými podceňovanými tvory 

podřízenými ve všem zdravotníkům, ale že se mohou aktivně podílet nejen na svém, ale 

i na léčebném procesu spolupacientů. 

Tímto způsobem se daří vytvářet na odděleních obdobné podmínky, jako jsou 

v normálním životě, aktivizovat nemocné, vytvářet daleko bohatší interpersonální vztahy 

mezi členy léčebného společenství. 

Terapeutický kolektiv skýtá nejrůznější psychoterapeutické možnosti, protože svou 

organizací napodobuje běžný život- jde o několikatýdenní soužití a práci řady pacientů 

obojího pohlaví a odlišného věku či vzdělání. Přináší výskyt nejrůznějších běžných situací 

z pracovního a jiného prostředí, což se různým způsobem odráží u jednotlivých účastníků 

a je předmětem rozborů na kolektivních sezeních. 

V PCP, jak jsem se mohla sama přesvědčit, je vytvářeno příznivé terapeutické klima

dodržování zásad společenského vystupování vůči nemocnému jako k plnohodnotnému 

člověku, úvodní seznámení nemocného s režimem a některými spolupacienty, snaha 

vyhovět jeho přáním, respektování požadavků psychologického přístupu. 
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18. POHYBOVÁ TERAPIE 

18. 1 Zaměření terapeutické práce 

Vytvořila jsem cílený pohybový program, který modeluje situace, v nichž pacient 

ověřuje a rozvíjí své schopnosti. Při jejich provádění byl proto vyžadován aktivní přístup 

pacienta. Tento program pracuje nejen s biologickou složkou pacienta, ale i s její 

psychikou a sociálními vztahy. 

Držení postavy a pohyb jsou nositeli informace o stavu mysli. Každé duševní 

onemocnění je charakterizováno určitým stupněm paralýzy přirozeného pohybu. (1 O) 

Při vytváření tohoto programu JSem vycházela z následujících změn neurotiků ve 

vnímání těla a jeho funkcí: 

Prožívané emoce jsou provázeny tělesnými změnami včetně pohybů těla. Pocity 

nejistoty a obav jsou tělesně vyjádřeny celkovým stažením. Snahou je udržovat osobní 

prostor a odstup od druhých. Obranou se stává uzavřenost a neprojevování se. Selhání 

osobních obran se následně projevuje impulzivními výbuchy s bohatým emočním 

i pohybovým doprovodem. (20, 31) 

Chování neurotiků je rigidní. Blokována je především oblast citů - neschopnost 

spoluprožívání, podílení se, souznění. Tělesnou odezvou prožívaných nejistot a ohrožení je 

mělký a zadržovaný dech, generalizovaná svalová tenze, která znemožňuje spontánní 

pohyb a brání projevu emocí. Pohybové změny je možno najít ve vztahu k prostoru a času. 

Pohyby jsou v prostoru velmi málo cílené. Projevují se obavy při uplatňování práva 

na prostor, vyhýbání se očnímu kontaktu. Strach z blízkosti druhých úzce souvisí 

s odmítáním sebe sama, svých emocí, svého těla. Zraňující může být pouhé vědomí 

skutečnosti, že mohu být při pohybu viděn druhými. (20) 
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U neurotiků je vnímání vlastního těla, prostoru a vztahů k lidem různým způsobem 

deformováno. (31) Pacienti proto byli vedeni k uvědomování si vlastního těla, jeho 

celistvosti i částí, postavení částí těla navzájem a v prostoru. Důraz byl kladen na kvalitu 

provedení a vlastní sebekontrolu, na procítění částí těla v klidu a v pohybu, v interakci 

s druhými, schopnost volit a ovládat části těla a později celé tělo. Pacienti měli hledat 

v těle odezvu, signál, odpověď na své emoce, myšlenky a vnímání, všímat si, kterými 

částmi těla reagují na které situace (např. při úzkosti mělkým dechem, stažením hrdla), 

uvědomovat si změny svého prožívání se změnou polohy. 

Pacientům často chybí dovednosti, jak vyjadřovat pocity, jak správně reagovat na 

vyjadřování pocitů u jiných. Využívala jsem různá cvičení, v nichž prvky pohybu a doteku 

podněcují vyjadřování pocitů. 

Při vytváření tohoto programu jsem vycházela také z toho, že neurotici mají pocit 

neustálé unavenosti a zvýšené nebo snížené dráždivosti, což vyvolává obavy z další 

námahy, a proto se pacienti pohybu vyhýbají. Snažila jsem se tedy o regulaci aktivity 

neurotiků. Nedávný výzkum rovněž ukázal, že fyzická činnost pomáhá uvolnit napětí 

a depresi. ( 48) 

Cílem aplikování tohoto pohybového programu je prostřednictvím aktivně prováděného 

pohybového programu používajícího prvky tělesných cvičení, sportů a pohybových her 

získat přístup k pacientovi a prostřednictvím osobních prožitků působit na jeho psychiku, 

spolupůsobit na zmírnění, odstranění nebo ovlivňování neurotických obtíží nebo jejich 

příčin. Dále působit na změnu prožívání a chování nemocného a prostřednictvím získávání 

nového náhledu na prožívaný problém vědomí možností vyrovnávání se s ním. Pomoci 

tedy člověku dosáhnout pocitu somatopsychické normality, úplnějšího sebepoznání 

a poznání vlastních možností tak, aby je mohl využít k rozvíjení své osobnosti 

a ke kvalitnějšímu způsobu života. Aby došlo k pozitivnějšímu přijetí, volila jsem cvičení 

s adekvátní obtížností nutnou k provedení, tak, aby nemocný byl schopen vnímat 

a kontrolovat svůj pohyb. Nadměmě obtížná cvičení by mohla aktivovat obranné 

mechanizmy. 
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Pohybová terapie byla zaměřena na společenské vztahy a procesy, v nichž je pacient 

ve svém současném životě patologicky začleněn a zúčastněn. Pohyb měl vést pacienta 

k nabytí větší sebedůvěry a jeho schopnosti se rozhodovat. Převážně jsem navrhovala 

postupy s cílem léčebně ovlivnit běžné symptomy úzkosti, hlavně zvládání emočního 

napětí a psychofyziologické přeladění organizmu. Úzkost a strach jsou spojeny s aktivací 

sympatického nervového systému a vyplavením adrenalinu do krve, což vede k řadě 

tělesných reakcí, jako je zrychlení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku, zvýšení napětí 

v kosterních svalech, třes, zrychlení dýcháním, zvýšené pocení atd. Tyto tělesné reakce si 

klient často vykládá jako známky hrozícího kolapsu či tělesného onemocnění, což jeho 

úzkost dále zvyšuje. Pokud se klient naučí tyto tělesné reakce kontrolovat, vede to jednak 

k tomu, že se sníží intenzita jeho nepříjemných tělesných pocitů v situacích, v nichž 

pociťuje úzkost, jednak se změní jeho chápání těchto pocitů (není to nemoc, jsem jenom 

nervózní) a zvýší se jeho pocit sebekontroly v obtížných situacích. 

Pohybová terapie vedla též ke zlepšování celkové kondice neurotiků, úpravu držení těla, 

ovlivnění dýchání. Pohybový program měl pacientům pomoci znovu nalézt emoční 

spontaneitu, protože často je nemocný podmínkami svého života nucen potlačovat 

projevování svých emocí spojených s potřebou vyjádření svých potřeb a přání. A právě 

v průběhu pohybu není omezován. Emoční projev je zde chápaný jako adekvátní součást 

sebevyjádření. 

Pohybová terapie má další účinky - odvádí pozornost od neurotických potíží a obav, 

zaplňuje volný čas. 

Typickým rysem u neurotických poruch je absence přijemných a odpočinkových 

aktivit. Pacienti mnohdy mají problém se uvolnit, odpočívat, vypnout. Proto se pacienti 

sami měli přesvědčit, že většinu svých příznaků mohou dostat pod svou kontrolu. 

Chtěla jsem, aby terapie přinesla pacientům praktický prospěch. Aby naučené 

dovednosti a znalosti mohli být následně transformovány do dalších oblastí života. Měli se 

naučit zvládat aktivně své obtíže. Tím se pro ně stávají méně limitující a snadno 

zvládnutelné. Smyslem pohybové terapie bylo přivést člověka k práci na sobě samém, 
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pomoci mu objevit způsoby, jak je možné přistupovat ke svým problémům, nechat mu 

prostor, aby tyto cesty sám objevoval. Cíle musely být reálné, brát v úvahu možnosti 

klienta, odpovídat jeho schopnostem. 

18. 2 Pohybový program 

V následujících podkapitolách se zmiňuji o jednotlivých pohybových aktivitách, 

zařazených do pohybového programu neurotiků. 

18. 2. 1 Kondiční cvičení 

LTV v PCP byla vyplňována vždy jen kondičním cvičením, proto jsem tento druh, 

na který byli svěřenci zvyklí, v pohybovém programu ponechala. 

Je zjištěno, že psychiatričtí pacienti mají v důsledku déletrvající nemoci celkovou 

svalovou ochablost, proto mělo sloužit k udržení stávajícího fyzického stavu, pohyblivosti 

kloubů, svalové funkce, svalového tonu, správné funkci vnitřních orgánů a nervosvalové 

koordinaci. Záměrně volenými cviky, správně lokalizovanými a dobře kontrolovatelnými 

jsem chtěla udržet trénovanost organizmu. Snahou bylo pacienty aktivovat a touto 

nejdostupnější formou cvičení jim ukázat, co vše mohou provádět, a nenechatje v pasivitě. 

Využívala jsem aktivační cvičení s mírnou aerobní zátěží, která zvyšují celkovou 

dráždivost a aktivaci pro regulaci depresí u úzkostně depresivní neurózy, doprovázené 

zpomalením metabolických a dalších procesů. 

Volila jsem takovou skladbu cvičení, která by procvičila celé tělo, přitom byla pestrá 

a vyvolala zájem o cvičení. Cvičili jsme v různých polohách (vleže, vsedě, vkleče, vstoje). 

Bylo nutné přizpůsobit cvičení věku pacientů a jejich vedlejším diagnózám. 

Reakce strachu zahrnují rigiditu, ztuhlost a mohou se projevovat jako stažení, kontrakce 

celého těla, zatáhnutí ramen a paží a třes, proto jsem se zaměřovala i na úpravu držení těla. 
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18. 2 . 2 Cíleně zaměřená cvičení 

Tyto cviky, mezi které nejčastěji patřily spinální cviky a cviky podle Mojžíšové, jsem 

zařadila do programu proto, že hodně pacientů si stěžovalo na bolesti zad, koxartrózy, 

bolesti kostrče, obstipaci, inkontinenci a sami si vyžádali cvičení, která by nejen ulevila 

jejich obtížím, ale která by byli schopni se i naučit a následně si je cvičit doma. 

18. 2. 3 Speciální cvičení 

Na praxi v PCP jsem měla možnost si vyzkoušet metodu, se kterou jsem se poprvé 

seznámila na ICHCI v Belgii. Jmenuje se Metoda Veroniky Sherbome61
. Vypracovala ji 

Angličanka Veronika Sherbome, která pracuje přes 30 let s handicapovanými dětmi. 

Původně byla vymyšlena pro práci s postiženými dětmi, ale dnes je používána pro lidi 

jakéhokoliv věku a různých potřeb. Neurotici mají často problém začlenit se do kolektivu. 

A díky této metodě jsem tak měla šanci jim pomoci najít cestu lépe se do kolektivu 

ostatních zařadit. 

Jedná se zde o fyzický trénink, který obsahuje fyzioterapeutický pohled spolu 

s filozofií Rudolfa Labana. Veronika se snaží zaměřit pohybové aktivity na kvalitu, 

uvědomění, vlastní řízení pohybu a na interpersonální dovednosti během střetu 

s ostatními. Pro cvičící je to možnost ke správnému rozvoji tělesné a prostorové orientace, 

povzbuzuje sebedůvěru. Celá skupina je pak pozitivně naladěna. 

Klíčovou roli má uvědomování si vnímání těla a jeho potřeb, protože napomáhá 

strukturální proměně mysli a stavu vědomí. Změny navozené vědomým pohybem mají 

bezprostřední vliv na psychické funkce. Tělesně zakotvené prožívání může být 

významným faktorem pro navození změny. Tato změna je nejprve dána změnou vlastního 

tělesného prožívání, které je předpokladem změn v poznávání a poznání, které způsobí 

změnu ve vlastním prožívání. Na základě změny prožívání jsou vyvijeny nové způsoby 

jednání. (62, 63) 

6 I Poznámka : Ukázka cvičení ze Sherbomské metody je v příloze č. 6. 
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Rozvoj pozitivních vztahů ve skupině je dán třemi hlavními kategoriemi: with 

relationship - jeden partner se stará o druhého, shared relationships - důvěra jeden 

v druhého, against relationships -testování vlastní síly, bez agrese. Nejprve pacienti cvičí 

každý sám za sebe, tzn. trénují Uvědomění si Sebe, svého těla a Prostoru. To zahrnuje 

různé pohyby při běhu, chůzi, sedu a lehu. Další fází je spolupráce s partnerem, 

tzn. Uvědomění si Ostatních. Při cvičení se snaží důvěřovat jeden druhému. Dále se učili 

použít svou sílu bez známky agrese. Pak se dvojice spojily do skupin a opakovaly 

se podobné hry jako ve dvojicích. Nakonec všichni utvořili jednu velkou skupinu a tím 

byla uzavřena myšlenka metody: Důvěra v sebe a v Ostatní. Např. jsem využila techniku 

pohoupání či kolébání skupinou, která se skvěle uplatnila u pacientů s pocity osamělosti. 

Při takovéto tělesné aktivitě se projevují nejen pohybové vlastnosti, ale i mezilidské 

vztahy (neurotici jsou stydliví, neschopní se prosadit, závislí na ostatních, špatně 

spolupracují s ostatními, což může vyústit až v jeho izolaci a vyloučení z přirozených 

společenských skupin s obvyklou pacientovou odezvou ve smyslu uzavření do sebe sama, 

nedůvěry k okolí a pohotovosti k nepřátelským reakcím). Vzhledem k tomu, že neurózaje 

porucha především interpersonálních vztahů a neurotici mají problém navázat s lidmi 

těsné styky nebo se spolu s jinými lidmi zabývat určitou činností, zařazovala jsem právě 

postupně cviky ve dvojicích nebo v kruhu. Tvar kruhu dával účastníkům pocit hranic 

a přijetí v chráněném prostoru. Je důležité, že v kruhu se lidé mohou navzájem vidět. 

Pracovali jsme s dotekem, protože hlavně pro osoby náchylné k obsesím jsou typické 

obavy z dotýkání, z intimn~ho kontaktu. Nacvičovali jsme dotek ve dvojicích, aby mohl 

být pak plynule a bez zábran včleněn do skupinového dění vzájemným poťukáván~m, 

hlazením, stisky, komunikací při opření se o sebe zády apod. 

Využívala jsem jen některé prvky z této metody pro zpestření cvičení. A protože 

na léčení přicházeli stále noví pacienti, myslím si, že to byla dobrá příležitost, jak se mohli 

rychleji a snadněji sblížit a získat tak důvěru k druhým. Myslím si, že tato metoda může 

být dobrým léčebným způsobem nejen ve fyzioterapii a psychoterapii, což už určitě 

dokázala, ale je i dobrou relaxací, sebevyjádřením a únikem od všedních starostí. 
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18. 2. 4 Cvičení s overbally 

Cvičení s overbally71 jsem používala k provádění cvičení vyrovnávacích, uvolňovacích 

a protahovacích, posilovacích, balančních, ale i dechových, relaxačních a k automasáži. 

Bylo i jakýmsi průpravným cvičením pro míčové hry. Při použití této balanční pomůcky 

docházelo k vyšší aktivitě hlubokého stabilizačního systému, jehož správná funkce je 

základem koordinovaných pohybů celého těla. Toto cvičení pomáhá neurotikům zlepšit 

koordinaci, koncentraci, držení těla, zdokonaluje správné dýchání a v neposlední řadě vede 

k harmonii duše a těla. 

18. 2. 5 Dechová cvičení 

Většina neurotiků nedýchá uvolněně, hluboce a pravidelně, ale pouze mělce a povrchně 

Stav úzkosti a strachu je u mnoha pacientů spojen se zrychleným povrchním dýcháním, 

tzv. hyperventilací. Pokud hyperventilace trvá delší dobu, vyvolává v těle řadu 

nepříjemných příznaků, především točení hlavy, pocity svírání na hrudi a nedostatku 

dechu, mravenčení až křeče v prstech a končetinách. (17, 45, 80) Dechovým cvičením81 

jsem věnovala velkou pozornost, protože důsledkem povrchního a nepravidelného dýchání 

je nedostatek kyslíku a nedovoluje využívat plnou kapacitu plic a mohlo být jedním 

z prvků podporující negativní fyzickou a duševní disharmonii. 

Dýchání však můžeme ovlivnit záměrným působením, proto jsem pacienty učila 

cílenému, uvědomělému, prohloubenému dýchání. Nácvik zklidňujícího dýchání je jednou 

z důležitých metod zvládání stavu úzkosti. 

Cviky ke zvládnutí hlubokého dýchání navozují také příjemné prožitky. (17) Nacvičit si 

postup navození prohloubeného a zpomaleného dýchání, je jedna z možností, jak přeladit 

nepřijemné úzkostné prožívání na uvolněnější stav. (80) U neurotiků pomáhá snižovat 

vnitřní napětí a pocit sevření. 

7 I Poznámka : Ukázka dechového cvičení (konkrétně nácviku břišního dýchání formou hry) je v příloze č. 8. 
8 I Poznámka: Ukázku cvičení s overbally přikládám do přílohy č. 7. 
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Všechny cviky jsme prováděli volně, klidně, nenásilně, s důrazem na uvědomování 

si prožitku každého pohybu, abychom mohli úspěšně přejít od spontánního a neřízeného, 

zpravidla mělkého dýchání k dýchání vědomému, uvědomovanému, hlubokému a tím 

plnému. Před vlastním nácvikem bylo třeba klientům vysvětlit rozdíl mezi "hrudním" 

a "břišním" dýcháním a ukázat jim, jak mají dýchat do břicha. Pacienti se učili dýchat 

v rytmu 8 až 12 dechů za minutu, přičemž zpočátku jsem je vedla pokyny "nádech", 

"výdech". 

Uvolněné, hluboké dýchání je také důležitým předpokladem a podmínkou relaxace. 

(17) 

18. 2. 6 Jóga 

Jógové techniky zahrnují fyzické, emoční a intelektuální složky. Fyzická složka kromě 

pohybu zdůrazňuje i senzorický aspekt, tj. vnímání zpětné vazby z uvolněných svalů, 

ale také i z vnitřních orgánů. (23) Cílem je ovládat tělo a emoce, překonat a předcházet 

tělesným a duševním obtížím. ( 46) 

Jóga ovlivňuje nejenom neurózu jako nemoc takovou, ale i postoje k okolí. Snaží se 

o znovuzískání ztracené rovnováhy. Během cvičení jógy můžeme pozorovat narůstání 

aktivních postojů jak k chorobě, tak k životu, získání sebedůvěry, zklidnění vegetativní 

symptomatiky, zlepšení svalové koordinace i výkonnosti. 

Jóga vychází z toho, že organizmus má dostatek schopností a obranných sil, aby čelil 

různým nepříznivým a škodlivým vlivům. Jenom je nutné je rozvíjet, trénovat a udržovat 

v patřičné obranné a bojové pohotovosti. (46) Jógová cvičení vedou k odolnosti organizmu 

vůči zátěžím a ke zvýšení vyrovnanosti. Mají vliv na některé tělesné funkce. (78) 

V józe dochází uvolněním zbytečného svalového napětí ke zklidnění na psychické 

úrovni, což se může opět kladně projevit v mezilidských vztazích a sociální adaptaci. 

Dostatečně intenzívní tělesná aktivita snižuje úzkosti. (78) 
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Během jógového cvičení vnímání záměrně ovlivňujeme. V průběhu cvičení jógových 

pozic nebo při relaxaci se mohou vynořovat emočně nabité myšlenky, na které může 

cvičenec různě reagovat. Cvičící by své pocity neměl potlačovat, ale zaujímat k nim postoj 

pasivní pozornosti. (78) 

Důležitým aspektem jógových cvičení je jejich relativní příjemnost. Když člověk něco 

prožívá příjemně, slábnou jeho obvyklé tenze a tím i bolestivé stavy, které byly napětím 

podmíněny nebo udržovány. Dochází k pocitu subjektivní úlevy. 

Základní součásti využívané u neurotiků jsou: 

• Tělesná cvičení neboli ásany, které upravují držení těla, rovnováhu a svalový tonus. 

Využívají váhy jednotlivých částí těla k protahování zkrácených svalů 

a prostřednictvím výdrží ovlivňují činnost vnitřních orgánů. (23) Sestavy 

tělesných cviků úzce souvisí s přeladěním mysli a navozením vnitřního klidu 

a vyrovnanosti při stavu akutního strachu či nenadálé úzkosti. (80) 

• Dechová cvičení neboli pránájámy, které prostřednictvím dechu působí na celé 

tělo. (23) Nepůsobí pouze na dechové funkce, ale prostřednictvím dechu ovlivňují 

také psychiku, svalové napětí i funkci dalších vnitřních orgánů v oblasti hrudníku 

a břicha. (78) 

• Relaxační jógové pozice. Relaxační polohy umožňují tělesnou a duševní relaxaci. 

Zcela základní relaxační poloha je Šávásána ("poloha mrtvoly"), což je relaxace 

na zádech, nebo Makarásána ("krokodýl") - to je relaxační cvičení na břiše. 

(23, 78) 

• Koncentrační cvičení neboli dhárána, která zlepšují soustředění pacienta. (23, 78) 

Ásána má složku dynamickou (dosahování ásány a její rušení) a složku statickou, kdy je 

ásána udržována bez pohybu. Pro účinek ásány je důležité její správné provedení. Obecně 

to pro pacienty znamenalo dodržovat těchto pět zásad: 

a) polohu zaujímat bez námahy a násilí. Do polohy uvádět tělo pomalým, řízeným, plně 

uvědomělým pohybem. Je vhodné si předem zaujímání polohy i její konečnou fázi 
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v duchu představit. Pomalé zaujímání polohy klientům umožnilo, aby při protahování 

svalů šli jen na hranici mírné bolesti. 

b) Ve vlastní poloze (statické fázi) dosáhnout nehybnosti a relaxace. Svaly se mají 

stahovat jen pokud je to nutné k udržení polohy. 

c) Udržovat polohu delší dobu. Udržování ásány umožňuje, aby se dostavily její účinky: 

postupné protažení svalů a šlach, svalová i psychická relaxace, změny prokrvení 

různých částí těla, přímý i reflexní účinek na vnitřní orgány. Navíc se během udržování 

polohy vyvinou v těle příjemné pocity, které cvičící vnímá a prožívá. Vnitřní pocity 

jsou také hlavním vodítkem, které určuje trvání polohy. 

d) Ovládání dechu. V dynamické části ásány je dobré dech s pohybem synchronizovat 

a využít přitom mechanických i reflexních vlivů dechových fází. Ve statické fázi 

polohy obvykle klidně, pravidelně dýchat, ale dýchání cíleně neovlivňovat. Doporučuje 

se stejná doba nádechu i výdechu. Nácvik plného jógového dechu vede k aktivnímu 

ovlivňování a volní změně kvality procesu dýchání. (80) 

e) Ovládnutí mysli. U jógových cviků je soustředění myšlenek důležité. Mysl 

se soustřeďuje na pocity, které v průběhu dynamické i statické fáze vznikají. Vnitřnímu 

soustředění napomáhá zavření očí. 

Relaxační a dechové cviky snižují svalové a psychické napětí. Správně volené cviky 

upravují poruchy spánku, působí na zmírnění bolesti hlavy, mimo jiné snížením napětí 

šíjových a zádových svalů, pozitivně ovlivňují jednotlivé neurózy. (23) 

Při nácviku správného dýchání jsme začínali s nácvikem výdechu. Snažili jsme se 

docílit klidného, prohlubujícího dýchání. Další fází bylo spojení pravidelného dýchání 

s pohybem nebo vědomou relaxací. Dechová cvičení však zůstávají ústředním motivem 

provázejícím všechny ostatní prvky. (23) 

Pohyby jsme prováděli klidně, plynule s uvědoměním si směru pohybu. Cvičili jsme 

do příjemných krajních poloh, bez používání švihu. Vždy jsme cvičili ve spojení 

s plynulým dýcháním. Tempo cvičení bylo vždy velmi pomalé.(23) 
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Při koncentračních a dechových cvičeních JSme využívali polohy meditapní 

se vzpřímenou páteří a zkříženýma nohama. Polohy korekční tvoří největší 

a nejrozmanitější skupinu ásán. Dochází při nich ke krátkodobým změnám v organizmu, 

např. protažení svalů, aktivnímu stahu některých svalů, změnám prokrvení různých částí 

těla nebo mechanickému dráždění vnitřních orgánů a jejich nervových zakončení. (78) 

18. 2. 7 Relaxační cvičení 

Relaxační metody vycházejí z poznatků o vzájemné souvislosti mezi 3 faktory: 

psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. 

Jelikož tonus kosterního svalstva lze vůlí měnit, je zde dána možnost využití záměrné 

svalové relaxace k dosažení i psychického uvolnění a k ovlivnění i orgánových funkcí, 

řízených vegetativní nervovou soustavou. To dalo podnět k vytvoření různých relaxačních 

postupů k účelům psychohygienickým (zvýšení rezistence na stresové vlivy) 

i psychoterapeutickým (odstranění vnitřního neklidu a napětí), z nichž nejznámějšími jsou 

progresivní relaxace Jacobsonova a autogenní trénink J.H.Schultze. (17, 45, 46, 73, 77, 79, 

81) 

Relaxací dosahujeme celkového zklidnění, lepšího soustředění, zlepšení duševní 

výkonnosti. (38, 77) Lze jimi korigovat fobie. (77, 61) 

V průběhu relaxace dochází ke snížení napětí. Zároveň se ale také otevírá prostor 

pro znovuuvědomění vytěsňovaných neřešených konfliktů. (20, 79) 

Pro pacienty bylo zezačátku soustředění na cvičení a dosažení klidového stavu 

nesnadné, protože je tížily nevyřešené konflikty, starosti, problémy, denní zážitky. 

Pacientům jsem vysvětlila, že je to naprosto normální a pokud by se je snažili potlačit nebo 

odhánět, vedlo by to spíše ke zvýšení než k odstranění napětí. Nepříjemné myšlenky měli 

nechat klidně přijít a zase odejít, postavit se k nim jako nezúčastnění pozorovatelé. Jejich 

rušivý charakter bude postupně menší a později jejich vliv zcela odpadne. 

Obvykle dobře byl přijímán hudební doprovod, který pomáhá k přeladění. 
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Ke zvládání strachu a úzkosti a navození klidu jsem využívala postupy, vedoucí 

ke změně nepříjemného tělesného pocitu na tělesné uvolnění a příjemné prožívání. 

Principem byl záměrný přesun pozornosti na vybrané předměty těla nebo mysli. K tomu mi 

sloužily techniky vedoucí k rozvoji soustředění mysli, navozující příjemné představy mysli 

a vedoucí k somatickému uvolnění. Především u pacientů s OCD je učení se odvádění 

pozornosti pro zvládání obsesí velmi užitečné. 

Principem technik koncentrace mysli bylo soustředění na přijemně prožívaný předmět 

tak, aby u něho spočívala co nejdéle, protože pokud dlení mysli u jednoho vybraného 

předmětu přetrvává delší dobu, není zaplavena množstvím myšlenek, pochybností, obav 

a strachů. Dochází pak k jejímu zklidnění a postupně i k navození somatického klidu. 

S pacienty jsem nacvičovala např. sledování narážení vzduchu při nádechu a výdechu 

na sliznici nosu, anebo v břišní oblasti, ve které jasně rozlišovali, jak se při nádechu břišní 

stěna rozpíná a při výdechu klesá. Po nacvičení této techniky získává jedinec schopnost 

lépe se soustředit na jiné předměty jeho činnosti i v běžném životě. Kdykoliv, 

i v ohrožující situaci, má možnost se stáhnout na primární předmět pozorování a zajistit si 

tak prožitkový odstup, který umožní lepší zmapování situace a zvýší pravděpodobnost 

jejího zvládnutí. Soustředěním na primární předmět se lze odříznout od neustále se 

vracející myšlenky strachu a dosáhnout tak zklidnění. (80) 

Při práci s neurotiky jsem využívala různé druhy relaxací. Zde popíši jen Jacobsonovu 

progresivní svalovou relaxaci a Autogenní trénink. 

18. 2. 7. 1 Jacobsonova progresivní svalová relaxace 

Autoremje Edmund Jacobson z Chicaga. Využilji i J. Wolpejako postup pro navození 

výchozí relaxace ve své metodě systematické desenzibilizace. (4) Jde o nácvik svalového 

uvolňování, které se cvičí postupně v jednotlivých částech těla. Nácvikový postup 

se rozděluje do šesti lekcí: (4) 

l) V první lekci se pacienti nejprve učili rozlišovat pocit tenze a pocit relaxace ve svalech 

paže a předloktí. 
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2) V druhé lekci jsme cvičili relaxaci svalů na hlavě. Protože se svalstvo hlavy zdá mít 

klíčové vztahy k neurotismu, je mu věnováno v Jacobsonově systému nejvíce času 

a pozornosti. (51) Nejprve byly na řadě svaly obličeje - krčili čelo a pak ho uvolňovali. 

Dále si cvičenci uvědomovali svaly nosu. Krčili nos a svaly úst. Dále skousávali zuby 

a tím napínali massetery a svaly temporální. 

3) Ve třetí lekci jsme pozornost zaměřovali na svaly jazyka, jejichž koncentraci pacienti 

pociťovali, když tlačí špičku jazyka proti zadní straně řezáků. Pak aktivně otvírají ústa 

a uvědomují si svaly infrahyoidní. Všechny tyto svaly pak relaxují. Dále jsme relaxovali 

napětí ve svalech oka a krku. 

4) Ve čtvrté lekci jsme uvolňovali svaly ramene. 

5) Pátá lekce byla věnována relaxaci svalů zádových, hrudních a břišních. 

6) V šesté lekci jsme nacvičovali relaxaci prstů na rukou a nohou. 

Při nácviku relaxace pacientům značně pomáhalo, když jsme koordinovali relaxaci 

různých svalů s automatickou relaxací svalstva dýchacího, ke které dochází při normálním 

výdechu. 

Jacobsonova progresivní svalová relaxace měla sloužit k tomu, aby si pacienti lépe 

uvědomovali jednotlivé partie vlastního těla a zcela zřetelně a jasně rozlišovali napětí 

a uvolnění. 

18. 2. 7. 2 Autogenní trénink 

Metodu vypracoval již před 40 lety berlínský neurolog a psychiatr Johannes H. Schultz. 

(29, 51) Autogenní trénink je relaxační a autosuggestivní metoda. (ll) Schultz vyšel 

ze studií Oskara Vogta o autohypnóze. Kromě toho využil zkušenosti z jógy, mystických 

cvičení aj. (17, 31, 46, 77, 29, 51) 
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Metoda má nižší stupeň s navozujícími individuálními formulkami a poněkud složitější 

vyšší stupeň, který je formou řízené imaginace. (17, 29, 51) 

1) nižší stupeň 

Jádrem nižšího stupně je 6 postupně nacvičovaných úkolů (tělesných pocitů), při nichž 

se dosahuje uvolnění v různých částech a orgánech těla ve spojení s koncentrací 

napříslušně subjektivní pocity. (6, 17, 29, 51, 77) Předpokladem bylo zvládnutí celkové 

relaxace svalové, při níž se cvičenci koncentrovali na myšlenku ,Jsem docela klidný". 

Pacienti měli oči zavřené. Cvičili jsme vleže na zádech, někteří i vsedě na židli. 

Při cvičení jsme postupovali v tomto sledu: 

1) Cvičení tíhy: vyvolávala jsem představu (např. "pravá ruka je těžká"). Pocit tíhy 

se později rozšiřoval i do druhé paže a do dolních končetin, až konečně bylo možno 

při pouhé představě "tíha" zřetelně pociťovat tíhu v celém těle. 

2) Cvičení tepla: začínali jsme s představou "pravá ruka je teplá", což je spoJeno 

s relaxací periferních cév. Přecházeli jsme k formulkám "levá ruka je teplá", "obě 

ruce jsou teplé", "nohy jsou teplé". Posléze měl být na signál teplo dosaženo 

zřetelného proteplení celého těla. 

3) Regulace srdeční činnosti: pacienti se měli naučit pociťovat klidný tep svého srdce. 

Nejprve si pravou rukou nahmatali tep v krajině srdeční a soustředili do této oblasti 

myšlenku "srdce tluče klidně a silně". Po nácviku měli cítit klidný puls 

i bez přiložení ruky. 

4) Koncentrace na dech s myšlenkou "dech je zcela klidný", aniž by docházelo 

k nějaké volní manipulaci s dechem. Pacienti se měli spíše dechu poddat, jak je to 

zdůrazněno v alternativní formulaci "dýchá mi to". 

5) Regulace břišních orgánů: klienti se soustředili na oblast plexus solaris 

s myšlenkou "do solárního plexu proudí teplo". Tuto formulaci jsem pro lepší 

představu cvičenců nahradila výrazem "do oblasti břicha proudí teplo". 

6) Koncentrace na oblast hlavy s myšlenkou "čelo je příjemně chladné". Pacientům 

jsem nabízela představu chladného vánku ovívajícího čelo. 
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Končili jsme vždy odvoláním relaxace za použití energicky vyslovených formulek 

paže napnout, zhluboka dýchat, otevřít oči" spojených s několikerým energickým 

zacvičením pažemi. 

Pravidelné cvičení má vést již samo o sobě k trvalému uklidnění, regeneraci, uvolnění, 

zvyšování výkonnosti a odstranění některých neurotických symptomů (úzkost, stres, 

nespavost, pomáhá porozumění sobě samému i druhým). (6, 17, 29, 51, 77) Autogenní 

trénink usnadňuje zvládání psychicky náročných životních situací, optimalizuje 

meziosobní vztahy, získání vytrvalosti a dalších dovedností vedoucích k sebekázni, vnithú 

stabilitě, reálnému sebeocenění a sebevědomí, větší psychické vyrovnanosti, zbavení 

se vnitřního napětí, zlepšení koncentrace, vyrovnanosti atd. (17, 29, 46) 

Po relativním zvládnutí standardního cvičení jsme se zaměřili na zvládání příznaků 

a problémů. Pacienti si v koncentrovaném pohroužení do sebe představovali žádoucí 

zásady jako skutečnost a autosugestivně si je vštěpovali v individuálně vytvořených 

formulkách. Ti, kteří chtěli odstranit strach, používali formulku ,jsem odvážný", ,jsem 

klidný". Člověk se sníženým sebevědomím ,jsem energický a rozhodný". U obsedantních 

stavů bylo snahou si sugerovat v individuálních formulkách "nutkavé myšlenky jsou mi 

lhostejné", u agorafobie "mohu chodit, kam chci" Formulky měli být krátké, jasné, kladné, 

povzbudivé, ne negativní a potlačující. 

2. vyšší stupeň 

Vyšší stupeň autogenního tréninku přechází od tělesných pocitů a relaxace k vybavení 

jednoduchých a postupně složitějších senzorických prožitků se spontánním emočním 

doprovodem až k vnitřní meditaci o vlastní osobě. (17, 29) Je jednou z technik řízené 

imaginace, kterých se může používat k sebezdokonalování i k hlubšímu sebepoznání. ( 46) 

Cvičení vyššího stupně bývá opět shrnováno do šesti bodů, já jsem se však při práci 

s neurotiky soustředila jen na následující: 

1) Koncentrace na zážitek barvy: pacienti se měli naučit vyvolat si před duševním 

zrakem barvu. Nejprve tu, která se jim sama objeví, později barvy podle přání. 
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2) Zpřítomnění si různých vlastních zážitků. Zejména takových, v nichž se odráží 

intenzivní citový vztah. 

3) Vyvolání si obrazů určitých osob, přičemž jde jednak o uvědomění si vztahů k nim, 

jednak o získání schopnosti vcítění se do druhého. 

17. 2. 8 Automasáž 

U neurotických pacientů je nejpatrnější přítomnost napětí v celém těle . Při vyšetření 

neurotiků často zjišťujeme výrazný hypertonus v oblasti pletenců ramenních a šíjových 

svalů způsobený psychickým napětím. Rovněž časté jsou spazmy žvýkacích svalů. Trvalé 

spazmy mohou být totiž příčinou různých orofaciálních poruch. Pro jejich odstranění nebo 

alespoň zmírnění jsem proto do pohybové terapie vkládala automasáž a cílené uvolňování 

uvedených svalových skupin. 

18. 2. 9 Taneční cvičení 

Tanec je součástí pohybové terapie na psychiatriích v mnoha státech, a to na všech 

odděleních. U nás jsem se zatím s tímto typem pohybové terapie nesetkala, proto jsem 

taneční prvky zavedla do celkového programu pohybové terapie. 

Ústředním principem taneční a pohybové terapie je významné a silné spojení mezi 

pohybem a emocemi. Úkolem terapeuta je sledovat pohybový proces jedince a pomoci mu 

uvedené spojení prozkoumat v jeho životě a v jeho vlastních zkušenostech tak, aby 

dotyčný pokročil v ozdravném procesu a obohatil rejstřík svých vztahů mezi somatickými, 

psychickými a emočními aspekty. ( 48) 

Taneční cvičení jsem začlenila do pohybového programu kvůli jeho významným 

účinkům. Obecnými účinky taneční terapie jsou: zlepšení svalové koordinace, posílení 

svalstva, uvolnění kloubů a všeobecné posílení nervového a vegetativního systému. 

Specifické účinky tance spočívají v rozvíjení smyslů pro dynamiku, rytmus a tempo, 

zlepšování orientace v prostoru, rovnováhy. Zároveň ovlivňuje naše estetické cítění 

a rozvíjí fantazii. Je také hlubokým emotivním zážitkem a může proto sloužit k vyjádření 

a odreagování pozitivních i negativních pocitů a také k mezilidské integraci. (23, 48, 80) 

Reakce úzkosti je charakterizována pohyby jako je kývání dopředu a dozadu, kroucení 



80 

prstů či jiná nervózní gesta rukou a celkové napětí v pohybech a tanec právě pomáhá 

uvolnit napětí a depresi. Tanec a pohyb jsou totiž aktivní, expresivní a komunikativní 

prostředky založené na práci s tělem, kterými lze snížit množství adrenalinu v těle 

a společensky přijatelným způsobem se zbavit agresivity, strnulosti a apatie. Tím, že 

jedinec ze sebe "vytancuje" vztek nebo radost, lásku nebo smutek, zvyšuje svou schopnost 

tyto pocity vyjádřit. Kreativní pohyb spolu s ostatními činnostmi přispívá k propojení 

mysli, těla a ducha. (48) V této pohybové terapii mají dodatečně cvičenci též požitek 

z hudebního doprovodu. (23) Metoda tanečně-pohybové terapie umožňuje pacientovi, aby 

lépe poznal své tělo, svůj pohybový styl a jeho souvislost s osobnostními rysy a aktuálním 

emočním stavem. (10) 

Taneční cvičení si kladla za cíl umožnit člověku jasnější vnímání a orientaci 

ve vztazích, vztah k sobě samému ve smyslu porozumění a přijetí sebe sama, možnost činit 

volby a jednat v rámci otevřeného vyjadřování sebe sama. Snažila jsem se dosáhnout 

uvědomování si těla a jeho vztahu k prostoru, vnímání těla, zvládání napětí v těle, úzkosti, 

stresu a potlačované energie, vyjadřovat své pocity bezpečným a přijatelným, obohacení 

pohybového repertoáru. Kontakt se zemí symbolicky i prožitkově odpovídá pocitu opory, 

stability, zakotvení. 

Taneční cvičení jsem zvolila také proto, že má výborné použití při obtížích ve verbální 

terapii, neschopnosti rozpoznávat, pojmenovávat a vyjadřovat své pocity, při výrazném 

napětí v těle, chudém emočním projevu v pohybovém repertoáru, při problémech 

v komunikaci. 

Důležitým faktorem při tanečních cvičeních byla kreativita, tvořivý proces v pohybu. 

Jak uvádí Vymětal, tvořivá činnost sama má autosanační potenciál a činnostní efekt působí 

proti paralyzujícímu účinku a strachu a úzkosti. Tyto techniky tak podporují rozvoj 

zdravých složek osobnosti pacienta. (10) Kdo tančí, je v uvolněném pohybu, což je 

neslučitelné s úzkostným stažením a znehybněním strachem. (80) Umožnění tvořivého 

procesu vede u pacienta k otevření žádoucí spontaneity. (10, 80) 
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Důraz jsem kladla na sladění pohybu s hudbou, ladnost a lehkost pohybu, na vnitřní 

prožitek během tance, na sebevyjádření. Aby nedošlo k zvýšení úzkosti nebo strachu, tak 

jsem pacientům zdůrazňovala, že pro tuto terapii není vůbec nutné, zda umí tančit či nikoli. 

V taneční terapii se tanec pojímá jako pohyb a nebere se ohled na estetickou stránku, ale 

výpověď, kterou o sobě každý člověk svým pohybem činí. Snažila jsem se pacienta 

zaujmout touto formou pohybu a vyvolat v něm radost z tanečního pohybu. Navození lehce 

změněného stavu vědomí zvyšuje zaujetí pro činnost a snižuje únavu, rozpouští obranné 

postoje a obavy ze zesměšnění. (80) 

Častým problémem neurotiků je zadržování dechu v průběhu cvičení a neschopnost 

rytmicky sladit jednotlivé části pohybu, proto jsem používala různá rytmická cvičení 

a kladla jsem důraz na výcvik souladů dýchání s pohybem. Rytmus navozuje uvolnění, 

redukci tenzí a úzkostí.(80) Při vnímání rytmu jsou podvědomě inervovány některé svalové 

skupiny a objevuje se tendence k provádění pohybů odpovídajících vnímanému rytmu, a to 

pohybů jak vnějších, tak vnitřních (stahy hrudního koše, změny rychlosti dýchání, pohyby 

hrtanu aj.). Tyto mimovolné změny napomáhají tělesnému a zpětně zase psychickému 

uvolnění napětí a bloků. (80) Rytmické celky a švihové pohyby jsem velmi často vkládala 

také proto, že u nemocných s depresivní a anxiózní složkou onemocnění je typická chudá 

motorika. Cvičení jsem rytmizovala např. i pomocí hudby. Postupně jsem zvyšovala 

náročnost cvičení a jeho rychlost. Přidávala jsem cvičení s náčiním. 

Jednoduchost pohybů umožňovala pacientům soustředit se více na své prožívání, 

zažívat úspěch ze zvládnutého pohybu a rozvinout svou tvořivost v improvizaci. Pohyby 

byly často symetrické. Taneční cvičení přispívala k pocitu harmonie a spokojenosti. 

Taneční cvičení měla vést k odpoutání se od aktuálního tíživého psychického stavu. 

Se skupinou jsme postupně nacvičili i několik tanečně- pohybových skladeb. 

18. 2. 10 Pohybové hry 

Kromě důležitých prvků, jakými je uvolnění kloubů a svalů, udržování či zvětšování 

pohybu v kloubech, posilování svalů, pohybové hry zlepšují celkovou aktivitu pacienta, 
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jeho pozornost, schopnost soustředění. Pacienti zde projevují své zdravé i poruchové 

způsoby prožívání a chování. 

Vzhledem k tomu, že hlavním příznakem všech neurotických poruch je anxieta, 

zařazovala jsem cviky snižující intenzitu úzkosti, odstraňující strach z pohybu. Zejména 

jsem podporovala odvahu, překonávání překážek a nejistoty, tj. chůze s překážkami apod. 

Jako vhodné se ukázalo i cvičení s náčiním, např. s míči. K dalším pozitivním faktorům 

patří lepší vzájemné seznámení pacientů, navazování kontaktu psychického i fyzického 

rázu, zodpovědnost za druhé, vyvolání pozitivních emocí (hlavně radosti, protože 

neurotické pocity méněcennosti vyvolávají depresivní náladu, životní pesimismus), 

zlepšení obratnosti a postřehu, paměti, zvýšení sebevědomí, zlepšují koordinaci pohybu. 

Při hře pacient prožívá pocity frustrace, úzkosti, napětí, strachu, nejistoty a agrese a učí se 

je rozpoznávat, porozumět jim a ovládat je. Dochází k uvolnění napětí a zmírnění 

úzkostných stavů. Pacient se naučí volit jiné způsoby chování, samostatnější, adaptivnější. 

Poskytují možnost porozumění vlastním prožitkům a jejich projevení vlastnímu okolí 

tímto nejpřirozenějším a nebezpečnějším způsobem. Přináší pacientům odreagování. Mají 

význam pro vývoj poznávacích funkcí, ale i pro rozvoj spontaneity a tvořivosti. Tyto 

skutečnosti chování činí tento prostředek psychoterapeuticky mimořádně cenným, proto 

jsem je také zařadila do pohybového programu. 

Rovněž jsem se zaměřila na představu, kterou mají neurotici o svém těle. Lidé 

s diagnostikovanou obsedantně - kompulzivní poruchou mají tělesné hranice mimořádně 

jasně definované. Silný pocit viny a zahanbení související s jejich tělem je vede k tomu, že 

v obraně před uvedenými pocity obětují právo užívat si teplo lidského kontaktu. U pohybu 

v případě obsedantně - kompulzivní poruchy je patrné neustálé napětí, uvážlivost, úsilí 

a rigidita. Je tedy příjemné, pokud se v pohybu objeví určitá kvalita hravosti a tvořivosti, 

uvolnění, přiblížení se druhým, spontánnost, když takový člověk nechá pohyb, aby 

se "stal". A tomu měly napomoci právě pohybové hry. 

Psychoterapeutický účinek je závislý na emočních prvcích her a cviků. Hry ve skupině 

měly pozitivně stimulovat pacienta s depresivní náladou a emoční prvky v hrách pomoci 
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ztlumit zvýšené psychické napětí pacientů a jejich agresivitu. To byly například hry 

s použitím pohybu ven od těla, např. hod míčem na cíl. 

Pohybové hry mají i výchovný účinek - výchova k soběstačnosti, nácvik chování 

v kolektivu a následně ve společnosti. Pohybové hry měly v průběhu dále pomoci 

v přípravě na praktické zvládání vnějších problémů do budoucna zkoušením různých 

řešení a vytváření dovedností jednat ve skutečných situacích a přijatelného uplatnění dříve 

problémových motivů, využitelné i mimo terapeutickou situaci. Situace při hře sloužila 

jako přehledný a ovladatelný model života a pacienti si do ní přinášeli reálné pocity 

i obvyklé vzorce chování. Pacienti byli vedeni k možnostem vlastního tvůrčího přístupu 

při řešení herních situací a pohybových úkolů. 

Bohatou škálu zážitků i interakcí nabízela chůze a pohyb se zavřenýma očima: 

vyhýbání se jiným, podávání si rukou, chůze spolu a opětné rozcházení se a kontakt 

s dalšími atp. 

Prvky her jsem využívala ke snadnějšímu navázání kontaktu. Pohybové hry se výborně 

uplatnily např. i u představování. Poskytly možnost sebevyjádření. Tak jsem se zároveň 

dozvěděla něco o tom, jak se členové skupiny sami hodnotí. 

K hrám jsem používala také různé pomůcky, jako míče, švihadla atp. Pacienty jsem 

povzbuzovala, nezdůrazňovala prohru. Výsledkem měl být vždy pocit uvolnění a dobré 

pohody. 

18. 2. ll Sportovní aktivity 

V týdenním rozvrhu byl vyčleněn vždy jeden den pro sport 91
• Pacienti hráli různé hry

odbíjenou, kopanou, badminton, líný tenis, petanque, házeli si s létajícím talířem atp. 

Sport vnášel důležité prvky skutečného života do terapeutické komunity, která je jeho 

modelem, jako stres s soutěživost. Pacienti brali sportovní činnost vážně a reagovali na ni 

mnoha různými způsoby, často typickými pro jejich problémy. 

9 I Poznámka: Ukázka sportovních aktivit venku je v příloze č. 9. 



84 

Důraz byl kladen na přesnost provádění pohybové činnosti, na přesné dodržování 

pravidel pohybových cvičení (příkazů a zákazů) k uvědomění si řádu jako jistoty 

a pozitivní prožitek ze zvládnutí pohybové dovednosti. Pomocí provádění sportovních 

cvičení docházelo k ověřování vlastních schopností a možností cvičenců a nácviku 

dovedností. Sportovní aktivity byly zaměřeny na vnímání spoluúčasti a spolupráce, 

na prožívání spoluúčasti a akceptace okolím. Vzhledem k tomu, že úzkost i strach mohou 

navodit poruchy koncentrace, koordinace a tlumit výkonnost, bylo cílem i rozvíjet 

vlastnosti jako obratnost, vytrvalost, rychlost a sílu. 

18. 3 Požadavky terapeutického programu 

Při sestavování plánu pohybové terapie jsem vycházela kromě jiného i z vlastního 

stanovení terapeutických požadavků a cílů. Při plánování lekcí jsem si musela ujasnit níže 

uvedené cíle: 

• Moje cíle vzhledem ke skupině. 

Vytvořit prostor a struktury pro změnu, rozvoj důvěry a spolupráce. 

• Cíle PCP ve vztahu ke skupině. 

Zaměstnat smysluplně skupinu klientů, předcházet konfliktům, udržet pohodovou 

atmosféru. 

• Cíle skupiny k sobě samému. 

Předcházet nudě, cítit se lépe. 

• Moje cíle k sobě samé. 

Práci řídit profesionálně, být spokojená s dosaženými výsledky práce. 

Terapie byla založena na následujících principech: 

• Dobrovolnosti pacienta podrobit se terapii. 

• Pochopení a porozumění programu. 

• Ukázněnosti. Má-li vést pohybová terapie k úspěchu, musí pacient pravidelně na terapii 

docházet, aby byla léčba kontinuální. 

• Aktivní účasti. 
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Teprve pak bylo možné přistoupit k aktivnímu provádění. 

Program jsem sestavovala tak, aby byl také zábavný a motivující. Vycházela jsem 

mimo jiné z toho, že cvičení spojená s učením jsou svou novostí pro nemocné přitažlivá 

a zároveň jejich osvojení může významně posílit sebevědomí. Nácvik navíc . zaměstná 

do značné míry pozornost nemocného. 

18. 4 Charakteristika výzkumného souboru 

O charakteristice výzkumného souboru a podmínkách pohybové terapie jsem již 

pojednala v kapitole Charakteristika průzkumu. 

18. 5 Přístupy 

V lekcích byly využity přístupy, které vycházejí z různých pojetí pohybové terapie. 

Podrobněji se jimi věnuji v kapitole 18. 2 Pohybový program .. 

18. 6 Organizace pohybové terapie 

18. 6. 1 Vedení pohybové terapie 

Před zahájením pohybové terapie jsem s pacienty provedla krátký všeobecně 

informativní rozhovor, abych navázala kontakt. Skupině jsem se představila a seznámila ji 

s průběhem terapie. Dala se pak očekávat úspěšnější spolupráce ze strany nemocného, než 

kdyžje bez jakéhokoli vysvětlení. 

Většina pacientů před zahájením neví, co může očekávat, proto jsem jim na úvod 

vysvětlila smysl. Klientům jsem sdělila, že lze předpokládat, že jim pohybová terapie může 

pomoci při zvládání jejich problémů. Řekla jsem jim, co mohou a co nemohou od terapie 

očekávat. Upozornila jsem je na to, že se v terapii mohou naučit, jak své problémy zvládat, 

ale že nemohou čekat, že problémy z jejich života zmizí. 
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Sdělila jsem jim také, že předpokladem úspěšnosti terapie zjejich strany je aktivní 

spolupráce. Dále jsem klienty informovala o době trvání terapie, jak často se budou konat 

terapeutické lekce aj ak dlouho bude cvičební jednotka trvat. 

Předpokladem pro zahájení programu bylo navázání důvěryplného vztahu a vytvoření 

neohrožujícího prostředí. Při navazování kontaktu s pacienty jsem pozornost věnovala 

tomu co od terapie očekávají, jaká je jejich předchozí zkušenost s terapií a co by chtěli 

zvládnout a kvůli svým současným problémům to nedokážou. Ptala jsem se jich, jaké mají 

tělesné a psychické obtíže, jaké užívají léky. Důležité pro mne byly i informace o jejich 

povaze, zájmech. Zajímalo mě, jak pacient nemoc prožívá, co pro jeho životní situaci 

znamená apod., protože to, do jaké míry mám pochopení pro subjektivní stránku 

onemocnění, přispívá k důvěře nemocného ve fyzioterapeuta. Cítí-li nemocný, 

že fyzioterapeut rozumí nejen nemoci, ale má pochopení i pro jeho lidskou stránku, důvěra 

ve fyzioterapeuta a léčbu roste. Pacienti měli získat dojem, že mám skutečně zájem pomoci 

jim lépe zvládnout jejich těžkosti a problémy. 

Při úvodním rozhovoru jsem tak zjistila, jaký je s pacienty kontakt, a vytvořila si určitý 

názor na stav pacientů a jejich postoj k léčení. K dispozici jsem měla také objektivní 

anamnestické údaje. Podle toho jsem naplánovala další postup. Přihlížela jsem 

k celkovému stavu pacienta (psychickému i somatickému), jeho stáří, trénovanosti, vztahu 

k pohybu, účinkům psychofarmak a samozřejmě i typu neurotické poruchy. 

18. 6. 2 Způsob zásahu 

Volila jsem způsob spíše terapeuticky "manipulativní", kdy jsem neusilovala 

o porozumění pacientova problému, ani o jeho volbu jiného pohledu a počínání, ale 

navozovala jsem žádoucí změnu v chování, v prožívání nebo ve fyziologii přímo, a to 

řízeným nácvikem apod. Předpokládala jsem, že takto vyvolaná dílčí změna povede svými 

praktickými, převážně na uvědomění a na vůli pacienta nezávislými účinky k dalšímu 

šíření úzdravných účinků i do dalších oblastí života jedince. 
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18. 6. 3 Pravidla 

Na první lekci pohybové terapie byla stanovena pravidla průběhu setkávání a chování 

jedinců ve skupině. Bylo určeno, že na terapie všichni budou chodit včas. Nikdo nesmí 

přijít k úrazu, zranit někoho jiného a poškozovat prostředí. Během cvičení se nekouří, 

nepije, nejí, nečte, ani neprovozuje jiné činnosti, které by narušovaly průběh programu. 

Zásadou bylo, aby pacienti nosili na cvičení vhodnou obuv a oblečení. Vyžadovala jsem 

aktivní účast. Pokud se ale pacient nemohl z nějakého důvodu (např. lékařské vyšetření, 

ošetření apod.) účastnit, mohl hodinu pohybové terapie opustit. Jinak účast na lekcích byla 

pro všechny účastníky povinná. 

18. 6. 4 Členění hodiny 

Program jednotlivých lekcí byl předem připravený. Plán lekce se skládal z pěti částí: 

úvodní, hlavní, volné, závěru a ukončení. Přestože byl program pohybové terapie předem 

připravený, bylo nutné ho občas přizpůsobit aktuálnímu stavu pacientů a atmosféře 

skupiny. 

Úvod 

Každou lekci jsem zahájila přivítáním klientů. Nežjsme začali, seznámila jsem skupinu 

s plánem lekce. Zjišťovalajsemjejich náladu, jaké mají tělesné potíže, spánek. 

Lekce pohybové terapie začínala dechovými cvičeními a rozcvičením (uvolnění 

velkých kloubů, protažení svalů, zmírnění fyzického a psychického napětí). Účelem bylo 

uvést tělo do pohybu, mírně rozehřát, rozhýbat, navodit dobrou náladu, motivovat 

a připravit na hlavní část. Úkolem bylo zapojit do činnosti všechny členy skupiny. 

Vzhledem k tomu, že každodenní částí programu terapie neurotiků v PCP je ranní 

rozcvička, nevěnovala jsem této části větší pozornost a spíše jsem se zaměřila na další části 

pohybové terapie. 
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Aktivity na začátku lekce měli skupinu připravit na pozdější práci (například bylo nutné 

se rozdýchat, když jsme v další fázi hlouběji pracovali s pohybem doprovázeným dechem). 

Tato část trvala průměrně 1 O minut. 

Hlavní část 

V hlavní části jsem zařazovala cviky na uvolnění všech kloubů, protahování zkrácených 

svalů, lehká posilovací cvičení, objevování izolovaných částí těla. Nacvičovali jsme 

správné držení těla v sedě i ve stoji. Při cvičení jsme využívali overbally. Do této části 

spadalo kondiční cvičení, speciálně zaměřená cvičení, cvičení s overbally a jóga. Tato část 

lekce obsahovala také cvičení na zlepšení vnímání vlastního těla. Hlavní část trvala 

přibližně 20 minut. 

Volná část 

Ve volné části jsem využívala pohybové hry, taneční prvky, speciální cvičení 

a sportovní aktivity. 

Pohyb začíná na periferii, to znamená na počátku vycházíme z jednoduchých 

rytmických pohybů rukou, nohou, hlavy, teprve postupně se zapojuje celé tělo a pohyby 

nabývají na expresivitě. V průběhu této části hraje velkou úlohu rytmus. Zrychlování 

rytmu spolu s dynamickými pohyby jako například dupání, tleskání s případným hlasovým 

doprovodem má většinou funkci uvolnění, následuje zpomalení rytmu a změna kvality 

pohybu. Pohybové hry byly zaměřeny na obratnost, rovnováhu a vytrvalost. Do této části 

jsem také zařadila cvičení pro práci s dotekem. Cílem bylo rozpoznání celkové atmosféry 

ve skupině, aktuálního psychického stavu a jejich ochoty zapojit se. Úkolem bylo uvolnit 

a sladit pro partnerskou, posléze pro skupinovou spolupráci. Pro hlavní část jsem vybírala 

činnosti, které později pomáhaly rozvinout skupinová témata. Funkcí bylo procítění těla 

účastníků terapie. V této části byl více kladen důraz na práci ve dvojicích a se skupinou. 

Tato část pohybové terapie trvala okolo 15 minut. 

Závěr 

Závěrem cvičení jsem vedla pacienty ke zklidnění pomocí relaxace nebo automasáže. 

Nevhodné ukončení hodiny a nedostatečné uklidnění by mohlo vést k neklidu 
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přetrvávajícímu i po cvičení. Cílem této části bylo uvolnění napětí, aby pacient mohl 

vyrovnaně opustit skupinu. Pacienti si měli uvědomit to co prožili a snažit se naučené 

integrovat do "všedního dne". Tato část hodiny obsahovala cvičení na zlepšení vnímání 

vlastního těla, jeho jednotlivých částí a pocitů s ním spojených, dále jsme zde pracovali 

s představou a použity byly různé prvky automasáže. Závěru lekce bylo věnováno asi 1 O 

minut. 

Ukončení 

Hodina pohybové terapie byla ukončena skupinovou diskuzí. 

18. 6. 5 Průběh pohybové terapie 

Počítala jsem s tím, že pacienti mohou přistupovat k pohybové terapii s obavami. 

Za tímto účelem jsem se pro navazování sociálního kontaktu snažila o vytvoření příjemné 

atmosféry, bez nežádoucích dráždivých vlivů, která je u psychicky nemocných zvlášť 

důležitá. Ve skupině cvičících se vytvořilo klima psychického bezpečí, které vzniklo tím, 

že každý izolovaně se cítící jedinec byl přijat bez ohledu na věk, profesi, společenské 

uplatnění apod. Je-li člověk akceptován druhými, učí se akceptovat i sám sebe. To vede 

k lepšímu sebehodnocení a nakonec i k lepšímu vztahu k druhým. Zkušenost 

se vzájemnými vztahy v takové skupině (akceptace ostatními, povzbuzující příklady, 

pocity solidarity, větší tolerance) vytváří předpoklad pro uspokojivější zapojení 

do přirozených sociálních skupin (rodina, pracovní kolektiv, přátelé). 

Skupinu jsem vedla beze spěchu a nervozity. Na pacienty jsem mluvila klidně. Snažila 

jsem se je získat slovním povzbuzením, humorem, empatií, uměním naslouchat, 

projevováním pochopení pro chování psychicky nemocného a aktivním zapojením. 

Přestože se jednalo o skupinu, přistupovala jsem k pacientovi individuálně. Do cvičení 

jsem se také zapojovala, protože se tak stírají rozdíly v pozicích nadřazenosti 

a podřízenosti a podporují se vztahy rovného partnerství. Pokud se objevil nový pacient, 

seznámila jsem ho s organizací hodin pohybové terapie. 
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Dávala jsem přesné a srozumitelné pokyny. Názvosloví bylo upraveno tak, aby bylo pro 

všechny srozumitelné. 

Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jednalo o netrénované jedince, opatrně jsem 

zvažovala volbu cviků i dávkování fyzické zátěže a vždy pozorovala jejich reakce. Pokud 

by totiž někdo cviky nezvládal, mohla bych ho odradit od další účasti. Proto jsem 

postupovala od velmi jednoduchých cviků ke složitějším, aby každý měl pocit úspěchu. 

Vše jsem nejprve vysvětlila a předvedla. Postupně jsem zvyšovala fyzickou a psychickou 

zátěž, čímž byl stimulován aktivní přístup pacienta, ověřování si vlastních sil a posouvání 

hranice vnímání vlastních možností. 

Mým cílem bylo, aby všichni porozuměli smyslu a účelu jednotlivých cvičení, protože 

pak si je úspěšně osvojí a mohou v tréninku pokračovat sami doma a zkušenosti z něho 

mohou převést do života k lepšímu zvládání náročných situací. Vedla jsem je k tomu, aby 

v nacvičených technikách pokračovali i po propuštění domů. Zdůrazňovala jsem jim, 

že jim to často může pomoci naučit lépe ovládat své vnitřní napětí a zvládat stresové 

situace. Stabilní sebedůvěra, schopnost vysokého soustředění nebo schopnost uvolnit se 

mají význam při zvládání životních situacích. 

18. 7. Příklady lekcí 

V této kapitole uvádím tři ukázky lekcí pohybové terapie, prováděné se skupinou 

neurotických pacientů v PCP. 

18. 7. 1 Lekce č. 1 

Úvod 

Cíl: 

vědomé prožívání uvolnění, psychofyzická regenerace, uvolňování soustřeďováním se; 

zlepšení stereotypu dýchání 
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• Tok dechu: 

zaujmutí pohodlné polohy těla s uvolněným hrudníkem, umožňujícím 

nerušené dýchání 

zaměření pozornosti na průběh dýchání, pasivní pozorování průběhu 

dýchání bez ovlivňování, ponechat dýchání volný průběh 

• Nácvik břišního dýchání: 

Hlavní část 

Cíl: 

leh na zádech s pokrčenýma DKK a rukama položenýma na 

břiše 

nadechovat do břicha pod ruce (nafukujeme velký balón), 

výdech (balón pomalu vyfukujeme) 

protažení zkrácených svalů, posílení oslabených svalů, zvýšení fyzické kondice, zlepšení 

koordinace a rovnováhy 

• Cvičení s overbally - různé cviky vleže na zádech, na břiše, vkleče, vsedě na židli 

a ve stoji 

Volná část 

Cíl: 

pozorování, koncentrace, být neustále v činnosti, rychle reagovat, cvičení prostorové 

orientace a koordinace, rychlé navození participace na činnosti, skupinovou interakci, 

tlumit počáteční skupinové napětí; navázání a udržení očního kontaktu, podpora 

skupinové interakce, hravost, seznámení se s kulturně - sociálním prostředím klientů; 

zlepšení ovládání těla při přechodu z pohybu ke znehybnění, umírnění impulzivity, 

porozumění si, kontakt; synchronizace rychlosti, pohybu 

• Pohazování balonu 

skupina vytvoří široký kruh a hází si s imaginárním míčem 

během hry se velikost a váha míče proměňují (míč je chvíli např. tenisovým 

míčkem, medicinbalem, balónkem) 
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cvičení jsem zpestřila skutečným balonem, pak jsme přidali současně 

další 

• Formování skupin 

• Chůze 

podle daných kritérií (např. podle okresu narození, astrologického 

znamení, počtu sourozenců, zaměstnání, zájmů, věku, vzdělání, barvy 

očí) měly pacienti vytvořit co nejrychleji skupiny 

pacienti se pohybují po celém prostoru za doprovodu hudby, při vypnutí 

hudby se všichni zastaví ve strnulé pozici 

klienti chodí po prostoru a při vzájemném setkání na sebe mrknou 

členové skupiny chodí po místnosti a při setkání si vzájemně potřesou 

rukama, postupně je zvyšována rychlost podávání rukou tak, že klienti 

podávají obě ruce současně, neustále jsou takto v kontaktu minimálně 

s jedním členem skupiny 

• Tělesný kontakt 

Závěr 

Cíl: 

páry se pohybují místností spojené za paže, při tlesknutí terapeuta jeden 

ze dvojice zůstane stát a druhý si jde pro jiného partnera, se kterým se 

opět prochází po prostoru 

páry se pohybují po místnosti spojené vzájemně balonem umístěným 

mezi zády partnerů, úkolem je zabránit pádu balonu 

rychlé psychické uvolnění, okamžité zmírnění stresů, rychlé dosažení vyrovnanosti, 

pacienti mohou využít např. při pracovní přestávce, čekání na dopravní prostředek, dobou 

před zátěží (zkouškou, soutěží atp.), v okamžiku prožívání náročné situace 

• Bleskové uvolnění 

uvolnit koutky úst, jazyk neopírat o patro, nechat ho volně položený, 

rty nesvírat, ale uvolnit, rovněž tak ramena povolit a nechat je 

poklesnout, uvolnit svalstvo celého těla a povolit se jako loutka, jíž 
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JSme přestřihli vodící šňůrky, volně dýchat - nadechovat se do břicha, 

volně vydechovat 

Při závěrečné diskuzi pacienti udávali problém soustředit se na dýchání, různé 

myšlenky odkláněly jejich pozornost. Rovněž nácvik břišního dýchání se jim moc nedařil 

a byl pro ně obtížný. Velmi kladné ohlasy byly na cvičení s overbally, které se pacientům 

velmi líbilo a vyžadovali by jej častěji. Pozitivní dopad měly i pohybové hry jako Chůze 

a Tělesný kontakt. Pacienti při těchto hrách velmi dobře spolupracovali, uvolnilo se napětí 

mezi jednotlivci a zlepšila se nálada. Některým pacientům dělalo potíže navazování očního 

kontaktu i kontaktu tělesného. Hra s házením si imaginárního balonu u klientů ze začátku 

budila ostych. Postupně se atmosféra ve skupině uvolnila. U hry Formování skupin byla 

některá kritéria tvoření skupin pro účastníky méně akceptovatelná - především vzdělání 

a věk. Při bleskovém uvolnění došlo u většiny k uvolnění oproti počátku lekce. Klienty 

jsem informovala o způsobu provádění nácviku relaxace a o uplatnění relaxace 

v obávaných situacích. 

18. 7. 3 Lekce č. 2 

Úvod 

Cíl: 

nácvik koncentrace, zrakové představy, snížení nervozity, uvolnění mysli i těla, zlepšení 

inervace a prokrvení v místech zvýšeného napětí; uvědomění si rozdílů mezi 

jednotlivými typy dýchání 

• Dechové cvičení s vizualizací 

pacienti mají zavřené oči a soustřeďují se ve zrakové 

představě na svalové napětí v oblast 

zhluboka, pomalu a opakovaně vdechují do staženého šíjového svalstva a 

následně krátce zadrží dech 

výdech Je pomalý, plynulý a vybavují SI při něm, jak z dané 

oblasti odchází nepříjemné napětí, svalstvo se uvolňuje a 

protepluje 
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• Nácvik dýchání břišního, dolního hrudního a podklíčkového cvičení v různých 

polohách za pomoci facilitace manuálním kontaktem 

využití jógového cvičení - mudry 

Hlavní část 

Cíl: 

zlepšení soustředění, zklidnění mysli, prohloubení sebeovládání a sebepoznání, aktivace 

krevního oběhu, prokrvení vnitřních orgánů těla, protažení a posílení svalů, zlepšení 

pohyblivosti páteře 

• Pozdrav slunci 

Volná část 

Cíl: 

přesunutí pozornosti na dotek nohou se zemí, celou stojící pozici, pak 

soustředění na přirozený proces nádechu a výdech, rozeznávání 

jednotlivých fází dechu, nácvik jednotlivých cviků a spojení do celé 

soustavy 

vytvořit strukturu, která je iniciovaná zevnitř (odvozená od sebe samých); vybudování 

důvěry, zvýšit vnímavost k sobě a ostatním pomocí kontaktu celým tělem, rozvíjet 

soudržnost celé skupiny, naučit se vnímat sebe odděleně od ostatních, vyzkoušení si 

aktivní a pasivní role; individuální prožitek, nechat se vést, poddání se druhému, 

respektování pravidel; rozvíjet vnitřní kontrolu, přijetí struktury, pracovat s ostatními 

podle dané struktury a řešit problémy; budování důvěry ve skupině, účastník svěřuje svou 

váhu druhému; tělesný kontakt, zviditelnění jedince držícího se stranou většiny 

skupinových aktivit 

V této lekci byly využity prvky ze Shembomské metody. 

• Směry 

každý si najde svůj prostor a na tomto místě se pohybuje dopředu, dozadu, 

do stran a různě se otáčí, pak si vymyslí opakovatelný jednoduchý sled pohybů 

v několika vybraných směrech 
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• Hranice těla 

vytvoření dvojic, partneři se chytnou pevně za zápěstí a jeden z nich pak 

druhého, který leží na zádech, táhne po zemi, účastníci s partnerem na zemi 

kroutí, přitom vnímají svůj vlastní pas a bedra, role si vymění, jeden pacient 

táhne postupně jednoho po druhém k hromadě lidí uprostřed místnosti, 

klienti se od sebe pomalu odkutálí na své vlastní místo a přitom si všímají 

rozdílu mezi kontaktem s podlahou a kontaktem s lidmi, dále se chytnou oba 

za ruce a společně válejí sudy, nakonec celá skupina odpočívá tak, že si 

účastníci ve dvojicích na sebe navzájem lehnou 

• Vedení slepého 

klienti si vytvoří dvojice, jeden člen dvojice má zavřené oči a nechá se 

druhým vodit předem smluvenou nonverbální dotekovou signalizací 

(ťukáním na levé rameno jde slepec doleva, ťukáním na pravé rameno jde 

doprava, ťuknutím na temeno hlavy se zastaví) 

• Rovnováha 

terapeut zadává nějaké rovnovážné pozice, kterou každý zauJme (např. 

v kontaktu s podlahou jsou dvě ruce a jedno chodidlo, zadek, ramena), 

pozice se postupně ztěžují, tj. zmenšuje se plocha těla, která je v kontaktu 

s podlahou, vše se opakuje s partnerem, který při zadané pozici spolupracuje, 

pak se cvičení opakuje v omezeném prostoru 

• Pohazování 

vytvoří se dvojice, jeden chytá padajícího za ramena a vrátí ho do pozice 

vestoje, střídají se v rolích padajícího a chytajícího, vzdálenost se postupně 

zvětšuje 

klienti vytvoří stojící těsně sevřený kruh, ve kterém je uprostřed klient, 

nechající se kruhem pohazovat jako bez vůle stojící loutka různými směry 

• Výtah 

skupina se shlukne kolem ležící postavy, vloží pod ni ruce a opatrně ji zvedá, 

pak ho zvolna houpají ve výši hrudníku skloněni nad ním 



Závěr 

Cíl: 
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celkové zklidnění, relaxace, zmírnění napětí, uvědomování si pocitů v těle. 

• Řízená imaginace 

Ukončení 

pacienti zauJmou pohodlnou polohu, následuje uvědomování si pocitů 

v těle a rozplynutí napětí, pak si klienti představují svůj oblíbený strom, 

zahradu, park nebo les 

Při skupinové diskuzi jsem zaznamenala především pozitivní ohlas na různé cviky 

ze Shernbornské metody. Pacienti si v této části pohybové terapie užili spoustu legrace. 

Někteří však udávali, že při určitých cvičeních (především se jednalo o Vedení slepého, 

Pohazování a Výtahu) u nich docházelo k výskytu nepříjernných pocitů, hlavně úzkostí 

a strachu, potíže s prostorovou orientací. Rozpoutala se diskuze na téma důvěra 

či nedůvěra k druhému. Většina by uvítala více těchto her. Hodně pacientů reagovalo 

pozitivně na dechová cvičení, která jím pomohla v uvolnění. Klienti rovněž kladně 

hodnotili jógové cvičení Pozdrav slunci, které dosud většina neznala, a rádi se tuto sestavu 

naučili. V relaxaci nikdo neměl problémy s vybavením si stromu. Ovšem nejnáročnější 

pro pacienty bylo nechat odcházet momentální myšlenky, nechat rozplynout napětí v těle 

a nechat odcházet strach, úzkost, smutek a starostí z těla. 

18.7. 3 Lekce č. 3 

Úvod 

Cíl: 

rychlé uvolnění, potlačení nervozity, psychofyzická vyrovnanost, naučit pacienty tlumit 

okamžiky podrážděnosti; soustředit se na nádech a výdech při pohybu, učení se vnitřnímu 

soustředění, poznávání těla v koordinaci a pohybu jako doprovodu k dýchání 

• Uvolňovací dýchání 

zřetelné prohlubování a prodlužování výdechu 

soustředění pozornosti na výdech, zatímco vdechování se děje automaticky 
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• Dýchání s pohybem 

každý si najde pro sebe prostor a soustředí se na výdech, několikrát 

vydechne nosem a uvolní se 

dále se všichni soustředí na nádech nosem, nechají přitom vzduch 

pomalu vstupovat do oblasti břicha a hrudníku 

každý se soustředí na pauzu mezi nádechem a výdechem, výdechem 

a nádechem, snaží se uvědomit, v které části dechového cyklu se pauza 

nachází 

všichni začnou doprovázet pohybem výdech, nádech, pauzu, pohybují se 

vlastním tempem po prostoru 

Hlavní část 

Cíl: 

rozpoznat jednotlivé části těla a svalové skupiny a pohybovat jimi, členové si uvědomují 

tělesné pocity a propojení jednotlivých částí těla, rozvíjení sebekontroly 

• Protahování 

terapeut jmenuje jednotlivé části těla a účastníci Sl každou část pozvolna 

protáhnou a zase uvolní 

Volná část 

Cíl: 

zvýšení fyzické kondice, nácvik různých dovedností jako obratnost, koordinace, stability 

Podle svého zájmu si pacienti mohli vybrat z těchto sportovních aktivit: 

• Volejbal 

• Fotbal 

• Petanque 

• Házení s létajícím talířem 

• Líný tenis 

• Badminton 



Závěr 

Cíl: 
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uvolnění svalů po tělesné námaze, umět zacházet s druhým a také umět jeho zacházení 

přijímat, rozvíjet důvěru, cit a povědomí o tom, jak jedinec působí na ostatní, poznávají, 

jakou roli hraje v životě tělesný kontakt, naučit se poskytovat a př~ímat zpětnou vazbu, 

a to mezi partnery i ve skupině, použití přiměřené síly 

• Poklepová a klasická automasáž 

Ukončení 

všichni stojí v kruhu a každý Sl proklepe všechny měkké 

části těla a hrudník 

pak si utvoří dvojice a jeden z páru proklepe měkkými pěstmi partnerovi 

lýtka, stehna, hýždě, záda, ramena a, horní část paží, skončí tím, že druhého 

jedním tahem jemně pohladí od hlavy až k patě 

Ve skupinové diskuzi na samém konci terapeutické jednotky velice pozitivně hodnotili 

klienti změnu atmosféry (pobyt venku). Chování pacientů bylo uvolněnější, méně 

formální. Při kolektivních sportovních aktivitách projevovali někteří pacienti stud 

do zapojení z nedostatečného umu dané činnosti. Báli se, že nebudou skupinou přijati, ale 

navzájem se všichni podporovali, takže došlo k rychlému uvolnění atmosféry a zapojení 

všech členů do nějaké sportovní aktivity. Velice kladně hodnotili členové pohybové terapie 

automasáž, při které se příjemně zrelaxovali. 

19. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

19. 1 Beckův inventář úzkosti 

Tento dotazník jsem vyhodnocovala jednak kvantitativně, kdy jsem u jednotlivých 

pacientů z obou dvou skupin měřila míru úzkosti, tak i kvalitativně, kdy jsem se zaměřila 

na dynamiku některých symptomů úzkosti. 
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Míru úzkosti u skupiny první i kontrolní uvádím v příloze č. 10. Hodnota úzkosti se 

v jednotlivých lekcích měřitelně zlepšovala u obou skupin. Ovšem daleko větší nápadnější 

zlepšení nastalo u první skupiny, kdy na konci pohybového programu se zlepšilo 12 

pacientů ze 14. Ke zhoršení došlo u dvou klientů. Během léčby se zhoršily příznaky 

úzkosti u čtyřech pacientů. 

U kontrolní skupiny došlo k zmírnění symptomů úzkosti u 9 pacientů. U třech klientů 

nedošlo k žádné změně stavu. Ovšem stejně jako u účastníků pohybové terapie se zhoršili 

dva pacienti. I zde došlo během léčby ke zhoršení příznaků úzkosti u čtyřech pacientů. 

Při vyhodnocování dynamiky příznaků úzkosti jsem se před začátkem pohybové terapie 

zaměřila vždy na jeden nejčastější symptom nacházející se v každé ze čtyř kolonek 

s intenzitou "vážně", "středně", "mírně" a "vůbec", který jsem pak sledovala i na konci 

terapie. Graf je uveden v příloze číslo ll. 

V první skupině se objevil v kolonce s intenzitou "vážné" neklid, který před začátkem 

pohybové terapie pociťovalo 64,3% pacientů a po skončení terapie 7,1 %. Jako "středně" 

obtěžující byl pro pacienty na počátku nejběžnější symptom nervozita s 50% hlasy. 

Po terapii ho jako středně obtěžující vnímalo 35,7%. "Mírně" rušilo nejvíce účastníků 

pohybového programu zděšení, jež uvedlo v dotazníku 50% všech dotázaných. 

Po skončení terapie se tento symptom objevoval u 28,6%. "Vůbec" neobtěžující byl 

příznak zarudnutí v obličeji, který získal 64,3%. Na závěr terapie nepociťovalo tento 

příznak 71,4% klientů. 

V kontrolní skupině v intenzitě "vážně" byl nejčastější symptom panika, kterou uvedlo 

42,9%. Po terapii tento příznak jako "vážný" trápilo 14,3%. V intenzitě "středně" byl 

nefrekventovanějším symptomem úzkosti neklid s 50%. Po terapii jako "středně" 

obtěžující měl neklid 42,9%. Jako "méně" obtěžující byla vratkost nohou, na kterou si 

v dotazníku stěžovalo 57,1 %. Po terapii byl počet rovněž 57,1 %. Stejně jako v první 

skupině, byl i zde nejčastější symptom, který pacienty neobtěžoval "vůbec" zarudnutí 

v obličeji, který získal 64,3%. Také po terapii zůstává procentuální zastoupení tohoto 

příznaku stejné. 
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Shrneme-li tato fakta, zlepšily se příznaky úzkosti u obou skupin, ovšem u kontrolní 

skupiny u nejčastějích příznaků v intenzitě "méně" a "vůbec" k žádnému zlepšení nedošlo. 

Ovšem nedošlo ani ke zhoršení, výsledek se nezměnil. Lze tedy usuzovat na příznivý efekt 

pohybové terapie, protože především příznaky, které se v dotazníku objevovaly u nejvíce 

osob, jako je neklid a nervozita, se v pohybovém programu intenzivně trénovaly, aby došlo 

k jejich zmírnění, event. odstranění . 

20. 2 Dotazník 

Dotazníky jsem vyhodnocovala pro větší přehlednost tak, že jsem uvedla otázku a co je 

jejím úkolem zjistit. Každou otázku jsem doplnila slovním komentářem. Pro lepší 

představu a možnost srovnání jsou výsledky převedeny na procenta. 

Uskutečňovaným průzkumem jsem zjišťovala, jaké mají znalosti o svém onemocnění, 

předchozí léčení a její výsledky, průběh nynější terapie, vztah nemocných k jednotlivým 

terapeutickým aktivitám, přistup k léčbě, vztah ke sportu a pohybu vůbec, postavení 

klientů k pohybové terapii, průběh pohybové terapie atp. 

Část A 

Otázka č.l 
Víte, s jakým problémem do centra 

přicházíte? 

Je'ím úkolem 'e z'istit 
Do jaké míry jsou pacienti o své nemoci 

poučeni. 

o 85,7% pacientů ví, jakou nemocí trpí. 14,3% vůbec neví co má za nemoc. 

o 92,9% pacientů kontrolní skupiny ví, jakou má nemoc. 7,1% neví, na co se léčí. 

Otázka č. 2 
Víte, proč jste v Psychiatrickém centru 

Praha? 

Je'ím úkolem ·e zjistit 
Jak jsou pacienti informováni o léčbě. 

o Proč je v PCP ví 92,9%. Pouhých 7,1% neví, proč je v PCP. 

o Stejné výsledky jsem zaznamenala i u kontrolní skupiny. 



Otázka č. 3 
Byl( a) jste už někdy na léčení 

v Psychiatrickém centru Praha? 
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Je"ím úkolem "e z"istit 
Byl(a)jste už někdy na léčení 

v Psychiatrickém centru Praha? 

o V PCP na léčení byli 3 lidé. To je 21,4% všech dotazovaných. Nikdy v PCP 

nebylo ll klientů, tedy 78,6%. 

o V kontrolní skupině byla již polovina respondentů (50%) léčena v PCP. Polovina 

(50%) ještě nikdy v PCP léčena nebyla. 

Otázka č. 4 Je"ím úkolem ·e z"istit 
Pokolikáté jste na léčení Kolikrát už nemocný klient byl na léčení 

v Psychiatrickém centru Praha (PCP)? vPCP. 

o Na léčení v PCP bylo poprvé ll lidí, což je 78,6%. Podruhé zde byli 3 lidé 

(21,4%). 

o Z kontrolní skupiny se léčilo poprvé 50% všech dotázaných, podruhé tady terapii 

absolvovalo 28,6 %, potřetí 7,1% a dokonce počtvrté 14,3%. 

o To do jisté míry svědčí o tom, že pacientům léčení v PCP pomáhá a rádi se sem 

vracejí. 

Otázka č. 5 
Pokudjstejiž absolvoval(a) léčbu v PCP, 

myslíte si, že se Váš zdravotní stav po 

skončení pobytu zlepšil? 

Je"ím úkolem ·e z"istit 
Stav po absolvování psychiatrické léčby 

vPCP. 

o Všichni dotazovaní, kteří byli v PCP léčeni podruhé, odpověděli, že u nich po 

skončení léčby došlo k mírnému zlepšení zdravotního stavu. 

o Respondenti z kontrolní skupiny odpověděli následovně: 57, 1% se velmi zlepšil 

zdravotní stav, u 28,6% došlo k mírnému zlepšení a u 14,3% nenastalo žádné 

zlepšení. 
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Otázka č. 6 Jejím úkolem je zjistit 
Absolvoval( a) jste léčbu jinde než v PCP? Zda se již pacienti se svojí nemocí někde 

léčili. 

o 57,1% se již někde léčilo. 42,9% pacientů se ještě nikde neléčilo. 

o Z kontrolní skupiny absolvovalo už terapii 71,4%, zatímco 28,6% klientů žádnou 

léčbu nepodstoupilo. 

Otázka č. 7 Jejím úkolem je zjistit 
Pokud jste se léčil( a) jinde než v PCP, Místo absolvování psychiatrické léčby 

uveďte kde? klienta. 

o Většina pacientů absolvovala léčbu v Psychiatrické léčebně Bohnice, dále pacienti 

uváděli psychiatrické kliniky v místě svých bydlišť - např. Dobřany, Plzeň, 

Klatovy, Jičín, Nová Paka, Most, Ostrov nad Ohří. 

o I pacienti z kontrolní skupiny se léčili předtím nejvíce v Psychiatrické léčebně 

Bohnice. Ostatní opět uváděli, stejně jako předchozí skupina psychiatrické kliniky 

z místa jejich bydliště - např. Brno, Olomouc, Šternberk, Beřkovice, Plzeň. 

Otázka č. 8 Jejím úkolem je zjistit 
Bylo tam Vaše léčení úspěšné? Jak dalece byla předchozí terapie účinná. 

o K mírnému zlepšení zdravotního stavu došlo u třech pacientů léčících se jinde než 

v PCP. Tentýž počet říká, že u něho k žádnému zlepšení nedošlo. Dva pacienti 

udávají zdravotní stav za velmi zlepšený po absolvování terapie jinde než v PCP. 

o Nejvíce pacientů z kontrolní skupiny (6) odpovědělo, že došlo k mírnému zlepšení. 

Dva klienti hodnotí svůj zdravotní stav za velmi zlepšený a u stejného počtu 

nedošlo k žádnému zlepšení. 

Otázka č. 9 Jejím úkolem je zjistit 
Máte pocit, že je Vám během léčby v PCP Do jaké míry pacientům léčení v PCP 

nebo po jejím skončení lépe? pomohlo. 

o Nejvíce pacientů (5) uvedlo, že se cítilo během léčby stále stejně. U čtyřech klientů 

nastalo zlepšení onemocnění již během léčby. Po skončení léčby je lépe dvěma 

pacientům. Rovněž dvěma pacientům bylo během léčení hůře. A jeden pacient 

uvedl, že se cítí po skončení terapie stále stejně. 



103 

o Z kontrolní skupiny začalo být dokonce sedmi pacientům během léčby lépe. 

Čtyřem klientům je po skončení terapie lépe. Stejně jako u první skupiny, bylo i 

v této skupině dvěma během léčení v PCP hůře a jednomu po skončení hůře. 

Otázka č.lO 
Ohodnoťte následující aktivity známkami od 

1 do 5 podle toho, jak se Vám líbily, nebo 

jak Vás bavily a zakřížkujte v tabulce: 
1 

1 - nejvíce se mi líbila 

2 - líbila se mi 

3 - trochu se mi líbila 

4 - moc se mi nelíbila 

5 - vůbec se mi nelíbila 

rozcvička, komunita, relaxace, L TV, 

skupina, ergoterapie, asertivita, muzikote

rapie, vycházka, psychogymnastika, jiné 

(uveďte př. masáž, perličková koupel atd.) 

Jejím úkolem je zjistit 
Jaké terapeutické aktivity mají pacienti rádi 

a jaké jsou naopak neoblíbené. 

o Jako nejoblíbenější aktivitu napsalo ll pacientů vycházku, která získala 78,6%. 

Na 2. místě stojí LTV se 71,4% (uvedlo ji 10 pacientů). Třetí místo má relaxace 

s 64,3% (psalo 9 pacientů). 

o Mezi nejméně oblíbenou aktivitu pacientů patří psychogymnastika, která dostala 

57,1% (uvádělo ji 8 klientů). Dále pacienti psali muzikoterapii. Tato odpověď 

získala 2. místo s 42,9%. Na třetím místě stojí rozcvička s 35,7%. 

o V kontrolní skupině uvedlo 57,1% pacientů jako nejoblíbenější aktivitu stejnou 

jako předchozí skupina, tedy vycházku. 2. Místo oblíbenosti obsadila relaxace se 

64,3%. Na třetím místě stojí ergoterapie s 57,1 %. 

o Nejoblíbenější aktivita kontrolní skupiny je vycházka, která dostala 57,1 %. Na 

druhém místě v oblíbenosti se umístila relaxace, kterou uvedla polovina 

dotázaných. Ergoterapie je třetí nejoblíbenější aktivitou kontrolní skupiny a získala 

28,6%. 
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o Za nejméně oblíbenou aktivitu považují klienti kontrolní skupiny muzikoterapii 

(64,3%). Druhou nejméně oblíbenou se stala asertivita s 50%. A v pořadí třetí 

nejméně zábavná aktivita je s 35,7% psychogymnastika. 

Otázka č. ll Jejím úkolem je z.iistit 
Uveďte u prvních třech (nebo kolika chcete) Jaké jsou důvody oblíbených aktivit. 

; aktivit, proč se Vám nejvíce líbily nebo Vás 

:nejvíce bavily. 

o Nejčastějším důvodem, proč se jim aktivita líbí nebo je baví, bylo u vycházky, že 

"mají kontakt s rodinou", "umožní si ověřit průběh a výsledky léčby", "ověřit si 

zvládnutí", "uvolnění mysli". Důvody, které pacienti uváděli u LTV byly: 

"protáhnutí", "rozhýbání těla", "naučení se nových cviků", "propojení těla 

a mysli", "výdej energie", "vztah se spolupacienty", "odpoutání pozornosti od 

vlastních problémů", "uvolnění", "oblíbenost pohybu", "příjemné aktivity", 

"zapomenutí na problémy", "uvolnění napětí", "zvýšení sebevědomí", "hodně 

variant cvičení". U relaxace byl jednoznačně nejfrekventovanější důvod "uvolnění 

těla i mozku", "zklidnění", "příjemný pocit". 

o U nejoblíbenější aktivity- procházky- uváděli pacienti z kontrolní skupiny tyto 

důvody: "poznání okolí", "nákup", "pocit volnosti", "pocit svobody", "dobrý 

relax", "dostání se ven na vzduch". U relaxace mezi časté důvody patřily: 

"uvolnění", "odpočinek", "vypnutí", "snížení napětí", "pohoda", "zbavení se 

nepříjemných pocitů", "zvládnutí úzkosti", "dobré proti špatné náladě", 

"odreagování od myšlenek", "tvořivost", "fantazie", "celkově krásný pocit", 

"zaměstnání se a nemuset u toho přemýšlet", "nové schopnosti", pobavení se", to 

byly důvody pacientů u ergoterapie. 

Otázka č.12 Jejím úkolem je zjistit 
Uveďte u posledních třech (nebo kolika Jaké jsou důvody oblíbených aktivit. 

chcete) aktivit, proč se Vám líbily nejméně 

nebo Vás nebavily. 

o N ej častějším důvodem, proč se Jim procedura nelíbila nebo nebavila, bylo 

u psychogymnastiky: "nepřipravenost programu", "nepomáhá řešit psychické 
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problémy", "nemá smysl", "nízká úroveň", "dětské", "nemožnost se soustředit". 

Důvody neoblíbenosti u muzikoterapie jsou následující: "chybění hudebního sluchu 

a hlasu", "neznalost melodií a textů", "nepomáhá řešit psychické problémy", "nemá 

smysl", "nuda", "nekreativní", "sestra neumí hrát na klavír", "nemožnost se 

soustředit". U rozcvičky klienti psali tyto důvody: "neodbomé vedení", "málo 

prostoru na chodbě pro všechny", "rozespalost po ránu a nechuť se moc 

pohybovat", "nezáži vná". 

o Naprosto nejfrekventovanějším důvodem neoblíbenosti muzikoterapie u kontrolní 

skupiny byl "muset být aktivní". U asertivity k nejčastějším důvodům patřilo 

"necítím se dobře při vyjádření svého názoru", "potíže s komunikací, myšlením", 

"nemá smysl", "těžké ji cvičit", "stresující", "muset být aktivní", "strach s někým 

komunikovat", "stálé opakování", "dokola to samé", "nemožnost použití 

ve skutečnosti". "Nezábavné" , "málo účinné", "muset být aktivní" jsou důvody 

neoblíbenosti u psychogymnastiky. 

o Z těchto odpovědí jsem došla k závěru, že velice záleží na ošetřujícím personálu, 

aby pacientovi byla aktivita příjemná, aby se mu líbila. Často se mi stávalo, 

že pacienti za mnou přišli pro radu, postěžovat si nebo naopak se s něčím pochlubit. 

Rádi chodili tam, kde cítili od člověka pochopení a pocit bezpečí. 

Otázka č. 13 Je"ím úkolem ·e z'istit 
Ohodnoťte číslicemi od 1 do 5, jaké aktivity Jaký léčebný účinek na onemocnění 

podle Vás prospívají Vašemu zdravotnímu pacienta mají jednotlivé terapeutické 

stavu nejvíce? Zakřížkujte v tabulce. aktivity. 

1 - nejvíce mi prospívá 

2- prospívá mi 

3- trochu mi prospívá 

4 - moc mi neprospívá 

5 - vůbec mi neprospívá 

rozcvička, komunita, relaxace, L TV, 

skupina, ergoterapie, asertivita, muziko

terapie, vycházka, psychogymnastika, jiné 

(uveďte př.- masáž, perličková koupel atd.) 
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o V dotaznících se objevovaly aktivity: vycházka na 1. místě. Uvedlo ji ll pacientů, 

což činí 78,6%. Druhé místo vyhrála L TV se 64,3% (9 pacientů). Rozcvička 

prospívá nejvíce 8 klientům, tedy 57,1 %. Získala tak třetí místo. 

o Pacientům z kontrolní skupiny rovněž nejvíce prospívá vycházka, kterou uvedlo 1 O 

pacientů (71,4%). Na druhém místě zvítězila skupina. Napsalo ji 57,1% 

dotazovaných. V pořadí třetí nejpřínosnější aktivitou je ergoterapie s 50%. 

o Šest pacientů, což je 42,9% uvedlo jako nejméně příznivě působící aktivitu na 

jejich zdravotní stav ergoterapii. Jinak napsalo 5 pacientů (35,7%) jako aktivitu, 

která jim nedělá dobře asertivitu. A na třetím místě by byla muzikoterapie, po které 

se necítí dobře čtyři pacienti, tedy 28,6%. 

o Z kontrolní skupiny získala nejnižší procentuální zastoupení asertivita s 64,3%. 

Druhou aktivitou působící nejhůře na zdravotní stav dotazovaných se stala 

muzikoterapie s 57,1 %. Třetí aktivita, která klientům prospívá nejméně, je 

psychogyrnnastika se 42,9%. 

Otázka č.14 
Sel(šla) byste na léčení do PCP znovu? 

Je'ím úkolem ·e z'istit 
Zda splnila psychiatrická léčba u pacienta 

jeho představy a očekávání. 

o Všichni účastníci odpověděli, že by na léčení do PCP šli znovu. 

o 42,9% z kontrolní skupiny by šlo znovu na léčení do PCP. 35,7% už nechce 

podstoupit léčbu v PCP. A 3% uvedla, že možná by šla na léčení. U záporných 

odpovědí je zřejmě hlavní příčinou nepříznivé působení terapeutických aktivit 

na pacienta, ale i to, že pobyt v léčebně je pro ně dlouhým odloučením od rodiny. 

Příčinou ale může být také, že se necítí dobře v kolektivu spolupacientů 

a zdravotnického personálu nebo mu psychiatrická léčba nepřinesla větší úlevu. 
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ČástB 

Otázka č.l Je.iím úkolem je zjistit 
Sportujete? Jestli pacienti při dnešním sedavém způsobu 

života vůbec provozují nějaký sport. 

o Odpovědi všech pacientů mě překvapily, jelikož polovina všech dotázaných 

odpověděla kladně. 

o Z kontrolní skupiny se věnuje sportování pouze 42,9%. Většina pacientů (57,1 %) 

žádný sport neprovozuje. 

Otázka č. 2 Jejím úkolem je zjistit 
Pokud ano, tak jaký sport(y) děláte? Jaké sporty pacienti dělají a co je vlastně 

jejich denní náplní. 

o Na tuto otázku odpověděli pacienti různě. Na otázku, jaký sport děláte, napsalo 

nejvíce pacientů jízdu na kole, dále je velice oblíbené lyžování, plavání, posilování, 

kolektivní míčové sporty, běh, tenis, turistika, florbal, surfing. V dotaznících se 

objevovaly všechny možné jiné druhy sportů. 

o Podobně jako u předchozí skupiny provozuje nejvíce pacientů cyklistiku, potom 

plavání, tanec, turistiku, squash, různé míčové hry, gymnastiku, jízdu na 

kolečkových bruslích a další. 

Otázka č. 3 Jejím úkolem je zjistit 
Cvičíte si doma? Mají-li pacienti o cvičení zájem. 

o Mnoho pacientů (50%) odpovědělo, že sportuje. A výrazněji menší počet (14,3%) 

tvrdí, že se cvičení věnuje i doma. V domácím prostředí necvičí 35,7%. Jen někdy 

si zacvičí 50%. 

o Pacientů z kontrolní skupiny se věnuje cvičení doma více (28,9%) než u skupiny 

výše. Vůbec necvičí 35,7% a někdy si zacvičí v domácím prostředí 35,7%. 
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Otázka č. 4 Je.iím úkolem je zjistit 
Pokud si doma cvičíte, jaký druh cvičení Jaké cvičební je pacientům nejbližší. 

provozujete? Kondiční cvičení, dechové 

cvičení, posilování, jóga, relaxace, jiné 

(uveďte jaké) 

o Nejvíce klientů cvičících doma se věnuje kondičnímu cvičení ( 4 pacienti). Dva 

pacienti provozují dechová cvičení a dva posilování. Jeden pacient uvedl, že si 

cvičí zdravotní cviky. 

o Ze všech pacientů kontrolní skupiny, kteří si cvičí v domácím prostředí, nejvíce 

posiluje. Dva pacienti se věnují zdravotní LTV, jeden kondičnímu cvičení a jeden 

cvikům dechovým. 

Otázka č. 5 Jejím úkolem .ie z.iistit 
Pokud doma cvičíte, kolik času cvičení Kolik času jsou pacienti ochotni pohybu 

věnujete týdně? věnovat. 

o Na tuto otázku odpověděl každý jinak. Někteří nedokázali odhadnout kolik času 

cvičení věnují. Odpovídali, že je to různé, každý den jinak. Nejvíce se objevovaly 

odpovědi 30 min. týdně. Průměrně každý věnuje cvičení 3 7,5 minuty týdně. 

Nejkratším časem bylo 30 min. a nejdelším 6 hod. týdně. 

o Co se týká kontrolní skupiny, nejčastější odpovědí byly 2 hodiny. Průměrně 

pohybu doma věnuje člověk 2 hodiny týdně. Nejkratší čas poskytovaný cvičení 

týdně bylo 10 min. a časem nejdelším 4 hodiny za týden. 

Otázka č. 6 Jejím úkolem je zjistit 
Uveďte hlavní důvod, proč doma sportujete Jak pohyb působí na pacientův organizmus. 

nebo cvičíte? 

především kvůli zvyšování tělesné kondice 

především kvůli zvyšování psychické 

kondice 

kvůli zvyšování fyzické i psychické 

kondice 

jiný důvod (uveďte jaký) 
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o Hlavním důvodem, pro který pacienti cvičí nebo sportují je zvyšování fyzické i 

psychické kondice, což uvedlo 41,7%. Dále 33,3% napsalo do dotazníku, že se 

věnuje pohybu především kvůli zvyšování tělesné kondice. 16,7% dotázaných cvičí 

kvůli zdravotním důvodům. Ostatní odpovědi dostaly zanedbatelný počet hlasů, 

proto je zde neuvádím. 

o Polovina (50%) účastníků kontrolní skupiny říká, že sportuje a cvičí kvůli 

zvyšování fyzické i psychické kondice. Neuvěřitelných 33,3% dotázaných uvedlo, 

že cvičí či sportuje především kvůli zvyšování psychické kondice. A 16,7% se 

věnuje cvičení kvůli zdravotním potížím. Zbývající odpovědi mají malý počet 

hlasů. 

Otázka č. 7 
Máte doma nějaké pomůcky na cvičení? 

Je'ím úkolem ·e z'istit 
Zda klienti doma používají při cvičení 

pomůcky. 

o Tato otázka také odráží to, jestli jsou pacienti vůbec seznámeni s tím, že lze při 

cvičení také používat rehabilitačních pomůcek a zda jsou ochotni do takového 

způsobu cvičení investovat peníze. 

o Nadpoloviční většina (57,1%) doma žádnou pomůcku ke cvičení nemá. Pouhých 

42,9% vlastní nějakou cvičební pomůcku. 

o Z kontrolní skupiny překvapivých 57,1% doma vlastní nějaké pomůcky na cvičení. 

42,9% doma žádnou pomůcku ke cvičení nemá. 

o Je výborné, že docela dost klientů je v dnešní době informována o možnosti 

zakoupení cvičebních pomůcek. 

Otázka č. 8 Je'ím úkolem 'e z'istit 
Pokud máte nějaké pomůcky na cvičení, Druhy pomůcek ke cvičení. 

uveďte jaké. 

o Tato otázka nabízí též informace pro fyzioterapeuta, kdy pokud pacient nějakou 

pomůcku vlastní, může mu ukázat nebo naučit cviky, které si pak následně může 

doma cvičit. 

o Na tuto otázku jsem dostala mnoho různých odpovědí. Nejčastěji pacienti mají 

doma rotoped, činky, velký míč, posilovací stroj a řadu dalších. 
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o Dotazovaní z kontrolní skupiny odpovídali podobně. Nejvíce vlastní činky, 

rotoped, míče a jiné. 

Část C 10
/ 

Otázka č. 1 Je'ím úkolem ·e z'istit 
Zakroužkujte Váš vztah ke cvičení: Postavení klienta ke cvičení. 

a) cvičení mi pomáhá zvládnout 

problémy 

b) cvičení nemá smysl 

c) cvičení mě baví 

d) cvičení mě nebaví 

o Všichni dotazovaní napsali, že cvičení jim pomáhá zvládnout problémy. Nikdo 

z pacientů neuvedl, že cvičení nemá smysl. Všechny, kromě dvou odpovědí, 

cvičení baví. 

Otázka č. 2 Jejím úkolem .ie z.iistit 
Ohodnoťte následující aktivity známkami od Jaké terapeutické aktivity mají pacienti rádi 

1 do 5 podle toho, jak se Vám líbily, nebo a jaké jsou naopak neoblíbené. 

jak Vás bavily a zakřížkujte v tabulce: 

1 -nejvíce se mi líbila 

2 - líbila se mi 

3 - trochu se mi líbila 

4 - moc se mi nelíbila 

5 - vůbec se mi nelíbila 

Kondiční cvičení, cíleně zaměřená cvičení 

(spinální cviky, Mojžíšová atd), speciální 

cvičení (Shembome atd), cvičení 

s overbally, dechová cvičení, jóga, relaxace, 

automasáž, taneční cvičení, pohybové hry, 

sportovní aktivity (ping-pong, petanque, 

létající talíř atd.) 

10 I Poznámka : Tato část dotazníku byla předložena pouze první skupině . 
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o Jako nejoblíbenější pohybovou aktivitu napsali překvapivě všichni pohybové hry, 

které získaly 100%. Na 2. místě stojí dechová cvičení s 85,7%. Rovněž tak druhé 

místo se stejným počtem hlasů (85,7%) dostaly sportovní aktivity. Třetí místo má 

jóga s 64,3%. 

o Pod známkou 5 - vůbec se mi nelíbilo a 4 - nelíbilo se mi, bylo velice málo 

odpovědí. Přesto 42,9% se nejméně líbilo taneční cvičení. Dále mezi nejméně 

oblíbené pohybové aktivity by patřilo kondiční cvičení, které dostalo 35,7% a na 

třetím místě by bylo cvičení s overbally s 21,4%. 

Otázka č. 3 Jejím úkolem je zjistit 
Oznámkujte známkami od 1 do 5 následující Jak pohybová aktivita působí na pacientův 

cvičení podle toho, jak působila na Váš orgamzmus. 

zdravotní stav a zakřížkujte v tabulce. 

1 - nejvíce prospívalo mému zdravotnímu 

stavu 

2 -prospívalo mému zdravotnímu stavu 

3 - docela prospívalo mému zdravotnímu 

stavu 

4 - neprospívalo mému zdravotnímu stavu 

5 - vůbec neprospívalo mému zdravotnímu 

stavu. 

Kondiční cvičení, cíleně zaměřená cvičení 

(spinální cviky, Mojžíšová atd), speciální 

cvičení (Shembome atd), cvičení 

s overbally, dechová cvičení, jóga, relaxace, 

automasáž, taneční cvičení, pohybové hry, 

sportovní aktivity (ping-pong, petanque, 

létající talíř atd.) 

o V dotazníku jako aktivitu nejvíce prospívající zdravotnímu stavu jedinců uvedla 

většina (78,6%) dechová cvičení. Jako druhá nejlépe prospívající aktivita byly 

sportovní činnosti, které uvedlo 71,4%. 57,1% obdržela relaxace, kterou také 

klienti zařazují mezi nejlépe prospívající aktivity jejich zdravotního stavu. 
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o Odpovědi 5 - vůbec se mi nelíbilo a 4 - nelíbilo se mi se v dotaznících téměř vůbec 

nevyskytovaly. Přesto za nejméně prospívající považují respondenti taneční 

cvičení, což uvedlo 42,9%. Dále 35,7% se domnívá, že mu nejméně prospívá 

kondiční cvičení. A 28, 6% napsalo cvičení s overbally. 

Otázka č. 4 Jejím úkolem je zjistit 
Máte nějaké potíže při cvičení? Zda jsou při cvičení vyrušováni potížemi. 

o N adpoloviční většina pacientů přiznala, že potíže při cvičení má. 42,9% žádné 

problémy během cvičení nepociťuje. 

Otázka č. 5 Jejím úkolem je z.iistit 
Pokud máte nějaké potíže, tak jaké? Charakter obtíží. 

o Nejčastějšími problémy při cvičení byla fyzická únava, se kterou souvisí i další 

potíž, na kterou si klienti stěžovali, a to netrénovanost. Též se stala pro většinu 

potíží ztuhlost a neohebnost. V důsledku toho nemohli provést některé cviky. Jen 

málo pacientů se přiznalo k tomu, že nemůže cviky dokonale provést, protože má 

zkrácené a oslabené svaly. Tento problém trápí téměř všechny, ale jen málo 

pacientů to dokázalo přiznat. Dále to byla porucha rovnováhy, koordinace, dýchání, 

závratě, točení hlavy, nevolnost, zpomalenost. 

Otázka č. 6 Jejím úkolem je zjistit 
Z následujících výrazů označte, do jaké Do jakém míry pacienty před nástupem do 

míry Vás jednotlivé symptomy obtěžovaly PCP omezovaly psychické potíže. 

před nástupem do PCP a zaškrtněte 

v tabulce. 

Úzkost, strach, neklid, nervozita, napětí, 

zděšení, pocit napětí, pocit paniky, 

psychická unavitelnost, nevýkonnost, 

plachost před lidmi, nedokážu se uvolnit, 

nesoustředěnost, podrážděnost, pocit 

deprese, strach ze ztráty kontroly 
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o Nejvíce si klienti stěžovali na úzkost, která je před začátkem léčby omezovala v 

71,4%. Další nejvýraznější potíží se staly se 64,3% pocity deprese. Třetím 

nejvážněji obtěžujícím symptomem se stalo napětí, které uvedlo 57,1% všech 

dotazovaných. 

Otázka č. 7 Jejím úkolem .ie z.iistit 
Z následujících výrazů označte, do jaké Do jakém míry omezovaly pacienty 

míry Vás jednotlivé symptomy obtěžovaly psychické příznaky během cvičení. 

během cvičení a zaškrtněte v tabulce. 

Úzkost, strach, neklid, nervozita, napětí, 

zděšení, pocit napětí, pocit paniky, 

psychická unavitelnost, nevýkonnost, 

plachost před lidmi, nedokážu se uvolnit, 

nesoustředěnost, podrážděnost, pocit 

deprese, strach ze ztráty kontroly. 

o V kolonce "vážně" napsalo v dotazníku nejvíce pacientů úzkost, která při cvičení 

obtěžovala 28,6%. V intenzitě "vážně" obtěžoval také nejvíce pacienty neklid. Ten 

dostal 21,4%. Dále zde byly uvedeny symptomy jako nervozita, nedokážu se 

uvolnit a nesoustředěnost, ale počet hlasů byl tak malý, že je neuvádím. 

Otázka č. 8 Jejím úkolem je zjistit 
Z následujících výrazů označte, do jaké Do jakém míry omezovaly pacienty 

míry Vás jednotlivé symptomy obtěžovaly psychické příznaky po cvičení 

po cvičení a zaškrtněte v tabulce. 

Úzkost, strach, neklid, nervozita, napětí, 

zděšení, pocit napětí, pocit paniky, 

psychická unavitelnost, nevýkonnost, 

plachost před lidmi, nedokážu se uvolnit, 

nesoustředěnost, podrážděnost, pocit 

deprese, strach ze ztráty kontroly. 
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o V kolonce "vážně", "středně" a "moc ne" pacienti po cvičení žádné příznaky 

neměli. Nejvíce symptomů zařazovali do kolonky s intenzitou "vůbec". Překvapivě 

se "vůbec" nevyskytovala úzkost, kterou uvedlo že nemá 64,3%. Stejný počet 

procent při vyplňován{ psychických symptomů získalo i napětí a pocit deprese. 

Otázka č. 9 Je·ím úkolem ·e z·istit 
Z následujících výrazů označte, do jaké Do jakém míry omezovaly pacienty fyzické 

míry Vás jednotlivé symptomy obtěžovaly příznaky před nástupem na léčení do PCP. 

před nástupem do PCP a zaškrtněte 

v tabulce. 

bolest hlavy, pocit dušnosti, bušení srdce, 

zrychlený tep, bolesti na hrudi, pocit 

narušené stability, mrtvení nebo mravenčení, 

závratě, pocity na omdlení, návaly horka a 

chladu, pocení, zvýšení svalové napětí, 

snížené svalové napětí, třes, pocity na 

zvracení, trávicí obtíže, zarudnutí v obličeji, 

tělesná unavitelnost 

o Z tělesných symptomů dotazovaní napsali, že je "vážně" obtěžovala nejvíce tělesná 

unavitelnost, která získala 35,7%. Druhým nejčastějším steskem bylo zvýšené 

napětí s 28,6%. A třetí místo zaujímá bolest hlavy. Tu představuje 21,4%. 

Otázka č. 10 Je·ím úkolem ·e z·istit 
Z následujících výrazů označte, do jaké Do jakém míry omezovaly pacienty fyzické 

míry Vás jednotlivé symptomy obtěžovaly příznaky v průběhu cvičení. 

během cvičení a zaškrtněte v tabulce. 

bolest hlavy, pocit dušnosti, bušení srdce, 

zrychlený tep, bolesti na hrudi, pocit 

narušené stability, mrtvení nebo mravenčení, 

závratě, pocity na omdlení, návaly horka 

a chladu, pocení, zvýšení svalové napětí, 

snížené svalové napětí, třes, pocity 
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na zvracení, trávicí obtíže, zarudnutí 

v obličeji, tělesná unavitelnost 

o Během cvičení se ve vyplněných dotaznících v intenzitě "vážně" neobjevil žádný 

příznak. V kolonce "středně" byla nejvíce obtěžující tělesná unavitelnost se 35, 7%. 

Jako "vůbec" uvedlo dokonce 50% dotazovaných bolest hlavy. 42,9% pacientů 

napsalo do kolonky "vůbec" zvýšené svalové napětí. 

Otázka č. ll Jejím úkolem je zjistit 
Z následujících výrazů označte, do jaké Do jakém míry omezovaly pacienty fyzické 

míry Vás jednotlivé symptomy obtěžovaly příznaky po cvičení. 

po cvičení a zaškrtněte v tabulce. 

bolest hlavy, pocit dušnosti, bušení srdce, 

zrychlený tep, bolesti na hrudi, pocit 

narušené stability, mrtvení nebo mravenčení, 

závratě, pocity na omdlení, návaly horka a 

chladu, pocení, zvýšení svalové napětí, 

snížené svalové napětí, třes, pocity na 

zvracení, trávicí obtíže, zarudnutí v obličeji, 

tělesná unavitelnost 

o V intenzitě "vážně" se neobjevovaly žádné příznaky. Nejvíce symptomů psali 

pacienti do kolonky "vůbec". Přes polovina (57,1%) klientů vyplnila, že je bolest 

hlavy neobtěžovala "vůbec". Polovina (50%) neměla "vůbec" zvýšené svalové 

napětí. A 21,4% vyplnilo, že "vůbec" nepociťovali tělesnou unavitelnost. 

Otázka č.12 Je.iím úkolem je z.fistit 
Zakroužkujte, jak se cítíte během cvičení. Do jaké míry pacientům cvičení pomáhalo 

a) při cvičení se cítím fyzicky o hodně v průběhu cvičení. 

lépe než před cvičením 

b) v• 
cvičení pn se cítím psychicky o 

hodně lépe než před cvičením 

c) v• 
cvičení pn se cítím fyzicky 1 

psychicky o hodně lépe než před 
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cvičením 

d) při cvičení se cítím fyzicky lépe než 

před cvičením 

e) při cvičení se cítím psychicky lépe 

než před cvičením 

f) při cvičení se cítím fyzicky 1 

psychicky lépe než před cvičením 

g) při cvičení se cítím fyzicky stejně 

jako před cvičením 

h) při cvičení se cítím psychicky stejně 

jako před cvičením 

i) při cvičení se cítím fyzicky i 

psychicky stejně jako před cvičením 

j) při cvičení se cítím fyzicky hůře než 

před cvičením 

k) při cvičení se cítím psychicky hůře 

než před cvičením 

1) při cvičení se cítím fyzicky 

i psychicky hůře než před cvičením 

o 57,1% dotazovaných se cítilo během cvičení fyzicky i psychicky o hodně lépe než 

před cvičením. Fyzicky o hodně lépe než před cvičením se cítí 14,3%. Stejný počet 

pacientů uvedl, že se cítí fyzicky lépe než před cvičením. 7,1% napsalo, že se cítí 

fyzicky i psychicky stejně jako před cvičením. Totéž procento vyplnilo 

v dotazníku, že se cítí hůře než před cvičením. Ostatní odpovědi se většinou 

v dotazníku neobjevily vůbec. 

Otázka č.13 Jejím úkolem je zjistit 
Zakroužkujte, jak se cítíte po cvičení. Do jaké míry pacientům cvičení pomohlo. 

m) při cvičení se cítím fyzicky o hodně 

lépe než před cvičením 

n) při cvičení se cítím psychicky o 

hodně lépe než před cvičením 
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o) při cvičení se cítím fyzicky 1 

psychicky o hodně lépe než před 

cvičením 

p) při cvičení se cítím fyzicky lépe než 

před cvičením 

q) při cvičení se cítím psychicky lépe 

než před cvičením 

r) při cvičení se cítím fyzicky 1 

psychicky lépe než před cvičením 

s) při cvičení se cítím fyzicky stejně 

jako před cvičením 

t) při cvičení se cítím psychicky stejně 

jako před cvičením 

u) při cvičení se cítím fyzicky 1 

psychicky stejně jako před cvičením 

v) při cvičení se cítím fyzicky hůře než 

před cvičením 

w) při cvičení se cítím psychicky hůře 

než před cvičením 

x) při cvičení se cítím fyzicky 

i psychicky hůře než před cvičením 

o 42,9% dotazovaných uvedlo, že se po cvičení cítí fyzicky i psychicky o hodně lépe 

než před cvičením. O hodně lépe psychicky než před cvičením se cítí 14, 3%. 

Stejné procento dostala i odpověď, že se cítí psychicky lépe než před cvičením. 

Rovněž stejný počet klientů napsalo, že se cítí po cvičení fyzicky o hodně lépe než 

před cvičením. Fyzicky i psychicky se cítilo lépe než před cvičením 7,1 %. Taktéž 

7,1% vyplnilo, že se cítí fyzicky o hodně lépe než před cvičením. 

Otázka č. 14 Jejím úkolem je zjistit 
Pokud je Vám po cvičení lépe, jak dlouho Dobu přetrvávání příjemného pocitu po 

tento pocit přetrvává? cvičení. 
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o Tato otázka byla zodpovězena různě. Průměrná doba přetrvávání příjemného pocitu 

po cvičení je 5,2 hodiny. Nejkratší doba byla 15 minut., nejdelší celý den. 

Otázka č. 15 Jejím úkolem .ie z.iistit 
Pokud je Vám po cvičení hůře, jak dlouho Dobu přetrvávání nepříjemného pocitu 

tento pocit přetrvává? pocvičení. 

o Nikdo neuvedl, že je mu po cvičení hůře. 

Otázka č.16 Jejím úkolem je zjistit 
Pamatujete si nějaké cvičení, které JSme Jak je cvičební program pacientům blízký. 

cvičili během Vašeho pobytu v PCP? 

o Myslím si, že toto je velice důležitý údaj pro fyzioterapeuta, protože ukazuje, jak 

zajímavý a pro pacienty zábavný cvičební program dokáže připravit tak, aby byli 

schopní si dobře zapamatovat některé cviky a pokračovat v nich i doma a užít je 

v praktickém životě. Některé cviky, jak vyplývá z dotazníků, si pamatuje 92,9 %. 

Nepamatuje si je 7,1 %. 

Otázka č. 17 
Budete si cvičit některé z pohybových 

aktivit doma až se vrátíte z PCP? 

Jejím úkolem .ie zjistit 
Jestli se podařilo v pacientovi probudit 

zájem o domácí cvičení. 

o Tento fakt je také pro fyzioterapeuta velice důležitý, protože se z něho můžeme 

domnívat, jak asi pacienta cvičení zaujalo, zda jsme ho dostatečně motivovali a 

edukovali, aby si vštípilo, že je pro něho LTV a pohyb pro život nezbytný. 42,9% 

uvedlo, že bude doma ve cvičení aktivit z PCP pokračovat. Odpověď "možná" 

napsalo 21,4%. Pouhých 14,3% říká, že si doma cvičit nebude. 21,4% účastníků 

pohybového programu zatím neví, zda bude ve cvičení v domácím prostředí 

pokračovat. 

o Pokud by si opravdu všichni doma cvičili, jak slíbili, bylo by to velice potěšující, že 

se je podařilo pro cvičení tak nadchnout a splnit tak jeden z hlavních cílů léčby 

pohybové terapie. 
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19. 2. 1 Shrnutí poznatků 

Jak dokazují výsledky dotazm'ků, je pohybová terapie u pacientů oblíbená. Pacienti ji 

v dnešním světě potřebují. Tento fakt je doložen i tím, že pacienti se účastnili pohybového 

programu. Bezesporu přicházeli asi proto, že na ně pohybová terapie pozitivně působí a má 

dobrý vliv na jejich psychické i fyzické zdraví. 

Léčbu v PCP absolvovalo podruhé 21,4%. Z kontrolní skupiny zde již bylo na léčení 

50% pacientů. U všech dotazovaných, léčících se v PCP podruhé, došlo po skončení léčby 

k mírnému zlepšení zdravotního stavu. U pacientů z kontrolní skupiny došlo převážně také 

ke zlepšení. Tyto poznatky svědčí o tom, že léčba klientů v PCP je úspěšná, pacientům 

pomáhá, a proto se sem opět rádi vracejí. 

Přes poloviční většina (57,1 %) se oproti kontrolní skupině ještě nikde neléčila. 71,4% 

pacientů z kontrolní skupiny již absolvovalo léčbu jinde než v PCP. Jak u první, tak 

u druhé skupiny se nejvíce pacientů léčilo v Psychiatrické léčebně Bohnice, dále pak 

v místech svých bydlišť. U obou skupin, které podstoupily již někde léčbu, byla vesměs 

předchozí terapie úspěšná. Většina pacientů uvedla, že se cítila během léčby stejně. 

Pacienti z kontrolní skupiny se už během léčby cítili lépe. 

Zajímavé byly odpovědi na otázky, které se týkaly oblíbenosti a neoblíbenosti 

terapeutických aktivit. Nejoblíbenější aktivitou se stala u obou skupin vycházka. Potom se 

již odpovědi lišily. První skupina za nejzábavnější a nejoblíbenější aktivitu dále uvádí LTV 

a na třetím místě relaxaci. Kontrolní skupina byla při hodnocení oblíbenosti aktivit 

ochuzena o LTV, jíž se neúčastnila. Za další nejoblíbenější aktivitu považuje relaxaci 

a ergoterapii. Mezi nejméně oblíbené aktivity patří u obou skupin psychogymnastika 

a muzikoterapie. U první skupiny je to pak rozcvička, u kontrolní skupiny asertivita. 

Na tom, že vycházka se stala u většiny pacientů nejoblíbenější aktivitou má jistě 

zásluhu to, že pacienti jsou po většinu dne zavření na oddělení a možnost procházky ven 

jim dává, jak někteří v dotazníku uvádějí, pocit volnosti, svobody a dostání se na vzduch. 

Jako pro mě překvapivé důvody pacientů oblíbenosti LTV byly kromě jiných i "propojení 
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těla i mysli". Z toho můžeme usuzovat na účinnost a dobrý efekt pohybové léčby na nemoc 

pacienta, jejíž dopad si také sám uvědomuje. 

Velice mě potěšilo, že za druhou nejoblíbenější aktivitu pacienti považují LTV, ale 

zároveň mě překvapilo, že k nejméně oblíbeným započítávají rozcvičku, což je také 

aktivita spojená s pohybem. Teprve při hodnocení otázky č. ll jsem se dozvěděla důvody 

této skutečnosti. Hlavní rolí zde hrálo to, že rozcvičku vedli sestry a ne fyzioterapeut, a tím 

pacienti považují tuto terapeutickou aktivitu jako neodbomě vedenou. Důvody nejméně 

oblíbených aktivit - psychogymnastiky a muzikoterapie - byly obdobné: nepřipravenost 

programu, nekvalitní. Důvodem bylo zřejmě to, že také tyto programy vedou sestry 

na oddělení a ne zkušený muzikoterapeut či odborník na psychogymnastiku. 

Otázka číslo 13, ve které jsem se dotazovala na účinnost jednotlivých terapeutických 

aktivit, více méně korespondovala s předchozí otázkou (otázka č. 12). Vycházka i LTV, 

které pacienti uváděli jako nejoblíbenější aktivity, působí na zdravotní stav klientů 

nejprospěšněji. Velmi zajímavé bylo, že rozcvička, která patří k nejméně oblíbeným 

činnostem, má příznivé působení na jejich zdravotní stav. To stále více ukazuje na kladný 

vliv pohybu v léčbě neurotiků. Pacienti z kontrolní skupiny se též jako pacienti z první 

skupiny domnívají, že na ně nejpozitivněji působí vycházka. V dalších odpovědích se lišili. 

Klienti kontrolní skupiny si myslí, že nejpřínosnější aktivita je pro ně skupina 

a ergoterapie, přičemž ergoterapie patřila též mezi nejzábavnější aktivity. Na druhé straně 

si první skupina myslí, že ergoterapie působí nejméně příznivě. Dále je to asertivita 

a muzikoterapie. Účastníci první skupiny považují za nejméně prospívající také 

muzikoterapii, navíc i psychogymnastiku. 

Neméně zajímavé odpovědi poskytuje poslední otázka části A, kdy všichni pacienti 

první skupiny odpověděli, že by na léčení šli znovu. Naproti tomu ti z kontrolní skupiny 

jen ve 42, 9% by podstoupili léčbu ještě jednou, ale 35, 7% již ne. 

Jak jsem se dozvěděla z dotazníků, nadpoloviční většina pacientů z kontrolní skupiny 

sportuje, což je v dnešní době překvapující, protože jak víme, sedavý způsob života 
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převažuje nad aktivním způsobem života. U klientů první skupiny provozuJe sport 

polovina. 

Za vůbec nejvíce alarmující zjištění považuji tu skutečnost, že poměrně malý počet 

pacientů z kontrolní skupiny se věnuje cvičení doma a ještě menší počet ze skupiny první. 

Je možné, že se cvičení z první skupiny věnuje tak málo lidí, protože se s ním setkávají 

při terapiích, kdežto kontrolní skupina nemá v programu LTV zahrnuto. Celkově z toho 

vyplývá, že většina pacientů se pohybu moc nevěnuje. Lidé si při dnešní konkurenci 

sdělovacích prostředků bohužel čas na sport či cvičení nenajdou. Tento výsledek považuji 

za velmi špatný. 

Pacienti cvičící doma věnují pohybu průměrně 37,5 minuty týdně. Tento výsledek 

nepovažuji za uspokojivý. Účastníci kontrolní skupiny se věnují cvičení delší dobu, a to 

5 hod. za týden. 

To, že se klienti méně pohybují, cvičí a sportují ve svém volném čase, je dáno dobou, 

ve které žijí. Cvičení se pro ně ještě nestalo samozřejmostí. Pasivní aktivity znamenají 

mnohem pohodlnější způsoby zprostředkování psychiatrické léčby pacientům. Snahou 

fyzioterapeuta by naopak mělo být motivovat pacienty tak, aby se začali více věnovat 

aktivním terapiím, tzn. cvičení a nezapomínali na něj jako prevenci také doma. 

Nejdůležitější vždy zůstává prožitek ze cvičení. 

Obě dvě skupiny se věnují sportu či cvičení z důvodu zvyšování fyzické i psychické 

kondice. Co mě velice zaujalo byl fakt, že u první skupiny se 33,3% věnuje pohybu 

především kvůli zvyšování tělesné kondice a tentýž počet u kontrolní skupiny se věnuje 

pohybu hlavně kvůli zvyšování psychické kondice. Je zde tedy vidět, že pohybová terapie 

má v léčbě neurotiků jistě oprávněně své místo a na této otázce můžeme vidět její 

důležitost. 

N adpoloviční většina pacientů z první skupiny doma žádné pomůcky ke cvičení nemá, 

ale více jak polovina klientů z kontrolní skupiny nějaké pomůcky vlastní. Odpovědi na tuto 

otázku mě zaujaly především z toho důvodu, že lze do pohybového programu zařadit 
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cvičení s pomůckami, které jej oživí, zatraktivní a mohou vzbudit zájem i u těch, kteří 

nemají o pohybové aktivity větší zájem, a tak ukázat pacientům, že se dá i takto zábavně 

a efektivně cvičit. V neposlední řadě mě zajímalo to, jaké pomůcky klienti mají z toho 

důvodu, že lze připravit taková cvičení, při kterých mohou využít pomůcky doma, naučit 

se je používat a cvičit s nimi v domácím prostředí. 

Část C v dotazníku byla dále určena už jen pacientům, kteří se zúčastnili pohybové 

terapie, protože se týkala pohybového programu, kterého se přirozeně klienti kontrolní 

skupiny neúčastnili. Velmi mě potěšilo, že všichni dotazovaní udávají, že jim cvičení 

pomáhá zvládnout problémy a většinu též baví. To ukazuje na to, že pacienti jsou 

motivováni k pohybové terapii a program se jim líbí. 

Nejoblíbenější pohybovou aktivitou se staly pohybové hry, dále dechová cvičení, 

sportovní činnosti a jóga. Pacienti měli nejraději hravé činnosti. Jistou úlohu v tom, že 

mezi nejoblíbenější aktivity patří sportovní činnosti hraje ten fakt, že se chodilo ven, což 

byla pro pacienty přijemná změna. Již méně oblíbené byly taneční cvičení, kondiční 

cvičení a cvičení s overbally, což mě zaskočilo, protože z tohoto cvičení byli pacienti 

v lekci nadšení, velmi se jim líbilo a při skupinové diskuzi se dožadovali zařazení 

do pohybového programu více tohoto druhu cvičení. Také při pozorování reakcí pacientů 

během cvičení jsem zaznamenala velký ohlas. 

Nejvíce prospívající zdravotnímu stavu uváděli pacienti dechová cvičení, sportovní 

aktivity a relaxaci. Důvodem může být ta skutečnost, že právě tyto činnosti je nejvíce 

zbavují jejich potíží. Velmi mě potěšilo, že při vyplňování neoblíbenosti pohybových 

aktivit se téměř žádné neobjevily v kolonce "vůbec se mi nelíbilo" a "nelíbilo se mi". To 

ukazuje, že pohybový program byl pro většinu pacientů zajímavě připravený. Přesto 

za nejméně přínosná cvičení považují pacienti taneční cvičení, kondiční cvičení a cvičení 

s overbally. 

Více jak polovina účastníků pohybové terapie přiznala, že při cvičení má potíže. 

Jednalo se především o fyzickou únavu, zkrácené a oslabené svaly a netrénovanost, které 
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spolu úzce souvisejí. Dále pacienty trápila i porucha rovnováhy, koordinace, dýchání, 

závratě, točení hlavy a další. 

Dále jsem díky získaným údajům měla možnost porovnat, jak jednotlivé fyzické 

i psychické symptomy obtěžovaly pacienta před začátkem pohybového programu, během 

cvičení a po cvičení. Z psychických příznaků se před nástupem do PCP u klientů nejvíce 

objevovala úzkost, kterou trápilo až 71,4%, což je poměrně vysoký počet. Další potíží byly 

pocity deprese a napětí. Všechny tyto 3 příznaky popisovali pacienti v intenzitě "vážně". 

Během cvičení stále někteří měli úzkost, ale v intenzitě "vážně" obtěžovala už jen 28,6%. 

Napětí a deprese se dokonce v kolonce "vážně" vůbec neobjevila. Po cvičení se psychické 

symptomy obtěžující pacienty před začátkem pohybové terapie neobjevily v žádné 

z kolonek "vážné", "středně" a "moc ne". Právě neuvěřitelných 64,3% symptomy úzkost, 

napětí i pocit deprese "vůbec" neobtěžovaly. Tento fakt ukazuje na výrazný přínos 

pohybové terapie do terapeutického plánu neurotika. 

Z tělesných příznaků nejvážněji postihovala pacienty tělesná unavitelnost, zvýšené 

napětí a bolesti hlavy. Během cvičení se symptom tělesná unavitelnost přesunula 

z intenzity "vážně" do intenzity "středně". Bolest hlavy a zvýšené napětí dokonce 

nepociťovala skoro polovina pacientů. A po cvičení více jak polovina pacientů zařadila 

bolest hlavy a zvýšené svalové napětí do intenzity "vůbec". Tělesnou unavitelnost 

neudávalo 21,4% "vůbec". 

Více jak polovina dotazovaných uvedla, že se již během cvičení cítila fyzicky 

i psychicky o hodně lépe. Pacienti uváděli většinou zlepšení po fyzické stránce. Stejně 

a hůře se během cvičení cítil jen zanedbatelný počet účastníků pohybového programu. 

Nejvíce klientů se cítí lépe po fyzické i psychické stránce než před cvičením. Ale poměrně 

vysoký počet označuje též zlepšení jen psychického stavu. 

Co se týče doby, po kterou přetrvává u pacientů příjemný pocit po cvičení, je to 

v průměru 5,2 hodiny. Odpověď na tuto otázku mě poněkud zklamala, protože tento 

výsledek se mi zdá příliš krátkodobý. Nikomu po cvičení nebylo hůře ani po fyzické 

stránce, ani po stránce psychické. 
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Téměř všichni pacienti si pamatují některá cvičení z pohybového programu, což je 

potěšující, protože se splnila snaha vštípit pacientům do paměti cviky, které nejen 

prospívají jejich zdravotnímu stavu, ale i které následně mohou použít po propuštění domů. 

Na závěr lze řící, že cvičit si dále doma nebude pouhých 14,3%, což je radostný fakt, že 

většina pacientů pokládá cviky v pohybovém programu za smyslné, baví je a mají příznivý 

vliv na jejich psychiku, ale také samozřejmě na fyzický stav. Pokud by si opravdu všichni 

doma cvičili, jak slíbili, byla by to velice dobrá zpráva, že se je podařilo pro cvičení tak 

nadchnout a splnit jeden z hlavních cílů pohybové terapie. 

19. 3 Skupinová diskuze 

Po každé lekci jsme se skupinou prohovořili průběh, potíže a účinky cvičení. Každý 

pacient měl ohodnotit lekci, vyjádřit bezprostřední pocity. Říci, zda je s průběhem 

spokojen, nebo zda má nějaké vlastní návrhy, na co bychom se měli zaměřit. Pacientů jsem 

se ptala, jaké mají tělesné pocity, emoce, myšlenky. Tím se již učili tyto oblasti chování 

rozlišovat a uvědomovat si vzájemné vztahy mezi nimi. Zajímalo mě, jak často se objevují, 

jak dlouho trvají, jak bývají intenzivní, v jakých situacích se objevují, čím jsou 

vyvolávány, co jim předchází, jaké mají následky. Tak jsem mohla posoudit duševní stav 

pacientů. 

Tímto rozhovorem s nemocnými jsem získávala užitečné podklady pro další postup. 

Pacienty jsem nechala nejprve spontánně hovořit o jejich obtížích a teprve v další fázi 

hovor usměrňovala k cílenému získávání informací. Cílem bylo také podpořit optimistický 

postoj k další léčbě. Probandy jsem požádala, aby shrnuli, čemu se v lekci naučili. Jasně 

jsem jim dala najevo, že vítám otevřené vyjádření jakéhokoli názoru na terapii, i na 

terapeuta, protože jen tak se mohu lépe řídit jejich potřebami. 

Následující výčet uvádí vyhodnocení tří otázek položených respondentům při skupinové 

diskuzi. U každé otázky uvádím nejčetnější odpovědi. 
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l.otázka- Jaké pocity ve Vás vyvolávala jednotlivá cvičení? 

Kondiční cvičení: příjemné protažení těla, namáhavé posilování svalů, fyzická únavnost, 

pocení atd. 

Cíleně zaměřená cvičení: příjemné pocity při cvičení, výborné cvičení pomáhající 

odstraňovat fyzické potíže, bolest zad a hlavy, úlevovat od bolestí 

zad atd. 

Speciální cvičení: nervozita, legrace, úzkost, zlepšení vnímání těla atd. 

Cvičení s overbally: neobratnost, nekoordinovanost, fyzická únavnost, vyzkoušení Sl 

něčeho nového s netradičními míči, zábava atd. 

Dechová cvičení: pocit nedostatku vzduchu, příjemné odpočinutí, úbytek úzkosti a napětí, 

potíže lokalizovat dýchání do jednoho místa, uvolnění atd. 

Jóga: nevolnost, závrať, pocit na omdlení, radost ze cviků, které dokážu, lepší koncentrace, 

psychické odpočinutí atd. 

Relaxace: uvolnění, snížení napětí tělesného i psychického, bušení srdce, neschopnost 

uvolnění, ovlivnění nepříjemných pocitů, nesoustředění se atd. 

Automasáž: uvolnění svalů, příjemná aktivita, zmírnění bolesti atd. 

Taneční cvičení: potíže s koordinací, neohrabanost, strach ze ztrapnění před ostatními, 

veselá nálada, hravost 

Pohybové hry: neobratnost, velká zábava, nervozita, úzkost, strach, soutěživost atd. 

Sportovní aktivity: radost z pohybu venku, vybití energie, zvýšení sebevědomí, 

odreagování, špatná stabilita atd. 

2. otázka -Která cvičení byla pro Vás obtížná a proč? 

Do kategorie cviků obtížných patřila dechová cvičení- pro pacienty byl obtížný nácvik 

a soustředění se na jednotlivé typy dýchání, dechová vlna, práce s vizualizací atp. Dále 

jako obtížnou uváděli pacienti relaxaci -problémy s uvolněním se, zbavení se obtěžujících 

myšlenek, vnímání těla, ovlivňování vnitřních pocitů, koncentrace atd. Jako třetí obtížné 

cvičení bylo pro pacienty taneční cvičení - především uváděli obtíže psychického rázu 

(nervozita, zvýšení napětí, neklid, strach, zarudnutí v obličeji atp.), ale i různé fyzické 

problémy (poruchy se stabilitou, koordinací, obratností, ladností pohybu atp.), které jim 

bránily v lepším zvládnutí tohoto druhu cvičení. 
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3. otázka- Co byste na programu změnili, případně čím byste ho doplnili? 

Nejčastějším podnětem, který zazníval na poslední otázku byla potřeba snížení počtu 

pacientů na pohybové terapii a možnost práce v uzavřené skupině, aby se mohli více 

otevřít a nebáli se odsouzení, ztrapnění a zesměšnění před novými pacienty, které ještě 

tolik neznají. A také, aby měli více prostoru při některých aktivitách, u kterých je potřeba

např. pohybové hry, taneční terapie, cvičení s overbally atp. V neposlední řadě pacienti 

uváděli důvod, že by to pomohlo i k většímu uvolnění atmosféry. Pohybový program chtěli 

více doplnit o aktivity venku. Hodně klientů také vyžadovalo více cíleně zaměřených 

cvičení na odstranění zdravotních potíží, především bolestí v zádech, koleny atp. 

19. 4 Pozorování 

U pacientů jsem sledovala jejich chování, pohyby, mimiku, gestikulace, náladu, a to 

zvláště u těch, kteří skoro vůbec nemluvili, neodpovídali na otázky a jejich řeč byla 

nesrozumitelná. 

Kromě jiného jsem si také všímala aktivm'ho zapojení pacientů do programu. Některým 

pacientům v začátcích nějaký čas trvalo, než se zapojili mezi ostatní. Byli nesmělí. To si 

vysvětluji tím, že se pacienti ještě dostatečně neznali a dále jim v tom mohla bránit nemoc 

(například pacienti se sociální fobií). Bylo možné pozorovat zvyšování činnosti postupně 

s každou další lekcí, kdy se stále více pacientů zapojovalo do dění v hodině. Soudržnost 

skupiny rostla od jedné lekce ke druhé a postupně se upevňovalo terapeutické společenství. 

Pacienti se navzájem podporovali. Ukazovalo se, že kladně terapeuticky může působit 

nejenom to, že pacient dostává podporu a že mu druzí pomáhají, ale také to, že sám 

pomáhá jiným, že nabízí podporu, empatii a sdílí s druhými jejich problémy. Pacient, který 

přišel k léčení s nízkou sebedůvěrou a nízkým sebehodnocením, s pocity, že sám nemůže 

nic nabídnout, začal při skupinové práci cítit, že může být potřebným a užitečným 

pro druhé. Tím, že činí svůj život užitečným ve skupině, nabývá jeho život bezprostřední 

smysl. Čekala jsem, že někteří pacienti "odpadnou", protože se jim pohybový program 

nebude líbit, či jim bude nepříjemný, ale naopak klienti byli zvědaví a přestože na začátku 

se někteří příliš do dění nezapojovali, byli alespoň pasivně přítomní a na začátku druhého 
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týdne byli dokonce skoro všichni aktivní. Problém se zapojit mezi ostatní jsem pozorovala 

především u pacientů s nízkým sebevědomím, u pacientů s různými druhy fobií a úzkostně 

depresivní neurózou. Jednalo se především o hravé aktivity, ve kterých se od pacientů 

vyžadoval kontakt s ostatními a spolupráce (pohybové hry, prvky ze Shernbornské metody, 

sportovní hry, taneční terapie). Co se týče ostatních pohybových aktivit, neměli tito 

pacienti žádný problém. 

Bylo možné pozorovat i významnou změnu v přístupu k pohybové ter&pii. Na začátku 

pohybového programu přišly dvě pacientky, které mi hned na začátku oznámily, že budou 

pouze pasivními pozorovateli, a to z toho důvodu, že jednu bolela záda a druhá měla 

zlomenou ruku v sádře. Při rozhovoru jsem jim nabídla možnost aktivní účasti na lekcích 

a vysvětlila jim, že pohybový program obsahuje takovou skladbu pohybových aktivit, 

který přihlíží k onemocnění nejen duševnímu, ale i fyzickému a je upraven tak, aby se 

všichni pacienti mohli do něho aktivně začlenit. Překvapilo mě, že se skutečně dostavil 

pozitivní výsledek, i když jejich aktivní zapojení nebylo hned od počátku. a některé 

aktivity vykonávaly v modifikované podobě (například vsedě na židli). Na všechny další 

hodiny přicházely zcela dobrovolně. Pacienti také slyšeli o spolupacientech, kteří se 

ve skupině zlepšovali. Tím v nich vznikl pocit, že jedinec se může změnit a že skupinová 

terapie u něho může žádoucí změnu vyvolat. 

Bylo velmi zajímavé pozorovat změnu chování pacientů. Většina z nich se v průběhu 

lekcí dostala z depresivní nálady k náladě radostné. Především bylo toto možné vidět 

u pohybových, sportovních her a speciálních metod. Vypozorovala jsem, že díky hravým 

aktivitám se cvičenci dokázali rychleji a snadněji uvolnit. Zlepšila se také vzájemná 

spolupráce. Podařilo se je motivovat k činnosti, do které se bez dalších obtíží zapojili, a tak 

dostali možnost pochopit některé projevy svých potíží a naučit se je zpracovávat. 

Obdivuhodné bylo pozorovat respondenty při sportovních hrách venku. Změna 

atmosféry působila na jejich chování, které bylo uvolněnější, méně formální. 

Pozoruhodné reakce jsem zaznamenala u pacientů při prvním styku s jógou, ke které 

zpočátku zrovna s radostí nepřistupovali. Následně pak ze skupinové diskuze vyplynulo, 
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že se obávali obtížných a nedostupných poloh, složitě propleteného lidského těla. 

Domnívali se, že podstatou jógy je akrobacie, kterou nikdy nedokáží zvládnout. Během 

cvičení a po cvičení však zjistili, že není podstatné provedení, ale vnitřní účinek, úzce 

související s pocity, které ásány vyvolávají. Toto cvičení se pak dokonce stalo jedním 

z jejich nejoblíbenějších. 

V počátku dechových cvičení, kdy jsme pracovali s dechem i expresí hlásek jsem 

narazila na ostych pacientů. Později ale došlo k uvolnění tenze. 

Jak z dotazníků vyplynulo, nebyla taneční cvičení u pacientů moc oblíbená. Toho jsem 

si všimla již během pohybového programu. Snad to bylo tím, že pacienti měli v sobě 

zakotvenou mylnou představu, že záměrem je pohybový výkon. 

Chtěla bych zde zdůraznit velký význam pohybových her a Sherbornské metody, 

obzvláště u pacientů úzkostně depresivních a fóbických. Staly se výborným motivačním 

prvkem k tomu, jak je zapojit do aktivit. Skutečně se potvrdilo, že hra nabízí celou řadu 

modelových situací, které mohou být prostředkem nejen k zábavě, ale i k relaxaci 

a v neposlední řadě k poznání sebe sama. Byl zde vidět ohromný vývoj chování v průběhu 

terapie. Když na začátku pohybového programu dostali pokyn, aby se rozmístili po 

místnosti a našli si své místo, téměř všichni se stahovali do ústraní. Rovněž při možnosti 

volného pohybu po celé místnosti se všichni stahovali v rozích tělocvičny. Na konci 

pohybového programu to bylo ale jiné. Již v průběhu měsíce se pacienti změnili. Zvýšilo se 

jim sebevědomí a při pohybových hrách jim žádný strach nebo úzkost nebránily v pohybu 

po celém prostoru. Byli družnější, veselejší a byli rádi, když jsem se k nim také zapojila. 

V průběhu nácviku jednotlivých cvičení (hlavně u relaxace) docházelo někdy 

u některých pacientů k výskytu různých vedlejších rušivých příznaků, jako jsou parestezie, 

vnitřní chvění, úzkost, nauzea. Odpoutání pozornosti od vnějších podnětů a soustředění 

se na tělesné pocity mohlo vést k tomu, že si je klient uvědomoval. Ačkoliv jsem se často 

setkávala v průběhu terapií pacientů v PCP s plačtivostí, afektovaností v řečovém projevu 

a ve vystupování pacienta, při pohybové terapii však nikoliv. Pokud klient vyjadřoval 
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nějakou silnou emoci (např. strach), projevila jsem účast, vřelost a trpělivost. Snažila jsem 

se zjistit, z čeho tyto emoce pramení, zda jsou vázány na jisté situace a jaký mají význam. 

Pozorováním pacientů jsem měla možnost zaznamenat rozdílnou reaktivitu na metodu 

a rozdílný přístup k překonávání obtíží. 

Někdy jsem musela měnit aktivity podle nálad a potřeb členů skupiny. Ze začátku jsme 

pracovali s oblíbenými způsoby pohybu pacientů, protože budují sebedůvěru, povzbuzují. 

Chtěla jsem ale, aby si skupina vyzkoušela i méně oblíbené způsoby pohybu, a rozšířila si 

tak svůj pohybový repertoár. 

Z výsledků hodnocení průběhu lekcí jsem vycházela při přípravě lekcí následujících. 
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IV. DISKUZE 

V této diskuzi jsem se zaměřila na realizaci pohybového programu a působení 

pohybové léčby na neurotického pacienta. Velice mi k tomu napomohlo nejen sledování 

neurotiků téměř po celou dobu léčebného pobytu, ale i dotazníky, které jsem vytvořila. 

Je zde na místě zmínit možné zkreslení výsledků, dané lidským faktorem. Jedním z nich 

je například to, že pacienti mohli již na lekce pohybové terapie přicházet lehce pozitivně 

naladěni, protože již věděli, co je čeká. Možné je i to, že při vyplňování dotazníku mi chtěli 

udělat radost. 

Podmínky vymezující úspěšnost záleží na mnoha činitelích, též na jiných proměnných, 

než je pohyb sám. Nemohou být nikdy plně kontrolovány. Ze strany pacienta jsou to 

předchozí zkušenosti se zdravotnickým personálem, terapeutický vztah, motivace, 

inteligence, výchova, sociální postavení, kvalita, kvantita a trvání obtíží, průběžné 

pozitivní nebo negativní okolnosti atd. Frekvence a intenzita obtíží mohly být nejen 

mocnou motivací terapii vůbec podstoupit, ale též v ní až do konce setrvat. Ze strany 

fyzioterapeuta je to především jeho osobnost, postoj, poměr k pohybové terapii, 

terapeutický vztah k pacientovi, co od pohybové terapie očekává. O účinku pohybové 

terapie též rozhoduje, co si pacient od ní slibuje a jak sám na ni nahlíží. 

Již sama účast ve skupině mohla působit léčebně a vyvolávat změnu. U pacientů 

izolovaných od společenských kontaktů a inhibovaných ve společenském životě mohlo 

přijetí do skupiny a aktivita v ní znamenat korektivní zážitek. Příznivá atmosféra 

ve skupině a vzájemné kladné vztahy mohly působit podpůrně na zmírňování tenze i obtíží. 

Příznivá atmosféra terapeutické skupiny není ovšem konečným cílem: jde o to, aby se 

skupinové zážitky staly podkladem pro uspokojivější zapojení pacienta do jeho 

přirozených skupin v životě. Pocit společenství s jinými je důležitý i pro vytvoření 

podmínek, za nichž by se pacienti mohli vyrovnat se svými emočními problémy. 

Ve skupině vidí, jak jiní členové projevují obavy podobné jejich vlastním, když zjišťují, 

že jiní mají podobné problémy jako oni sami, cítí se "mezi svými". 
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Úlohu v účinnosti ale mohla sehrát i medikace pacientů, hlavně vedlejší účinky 

některých léků. Např. u benzodiazepinů nejčastějšími vedlejšími účinky jsou únava, 

kognitivní zpomalenost, hypotenze, postižení soustředění. Anxiolytika jsou velmi dobře 

tolerována, i když se může objevit sedace, ochablost svalstva a poruchy paměti. 

U antidepresív jsou poměrně nepříjemné vedlejší účinky, jako je sedace, ortostatické 

kolapsy, zácpa, neklid až agitace na počátku užívání, potíže s močením apod. 

Realizace pohybového programu se také neobešla bez těžkostí, daných složením 

skupiny. Tím, že byla skupina otevřená, účastnili se lekce i nově přicházející pacienti 

různého pohlaví a věku. Na druhou stranu někteří pacienti zase odcházeli, což někdy 

špatně nesli spolupacienti, kteří si vzájemně na sebe již zvykli. Tato neustálá proměna 

počtu a složení skupiny představovala určité úskalí terapie a měla vliv i na intenzitu 

pociťovaných neurotických obtíží. Tato různorodost skupiny znamenala i změnu postavení 

jedince ve skupině a chování ostatních členů skupiny, dále změnu schopností, očekávání 

a potřeb pacientů. Vhodné by bylo tedy pracovat pouze s uzavřenou skupinou, v níž by 

bylo možné pozorovat vývoj změn v průběhu cyklu lekcí pohybové terapie. V uzavřené 

skupině dochází k hlubším meziosobním kontaktům, interakcím, je zde větší koheze. Tento 

požadavek bohužel nebylo možné splnit z důvodu narušování přirozeného průběhu léčení 

pacientů v léčebně. I přesto byl výzkum úspěšný a uvedené skutečnosti neměly zásadní 

vliv na vytyčené cíle. 

Klíčovou roli v uskutečnění pohybového programu hrála vstřícnost zdravotníků PCP 

a poskytnutí prostorů, materiálů a pomůcek pro experiment. Zdravotnický personál byl 

velmi ochotný mi pomoci. K dispozici jsem měla jak tělocvičnu, klubovnu, tak také prostor 

s hřištěm před léčebnou, které dobře vyhovovaly pohybovým aktivitám. Připraveny byly 

i pomůcky potřebné ke cvičení- mohla jsem využít CD přehrávač, karimatky, overbally, 

různé sportovní potřeby. Přesto jsem očekávala, že k dispozici budou i jiné druhy pomůcek 

(např. velké míče, tyče, švihadla, obruče, lavičky, zrcadlo atp). Jistě by prospělo 

i doplnění stavu sportovních potřeb. Rozšíření škály pomůcek by určitě zvýšilo efektivitu 

pohybové terapie. 

-------------------------------------------~ 
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Také musím zmínit to, že všichni pacienti se s tímto složením programu setkali poprvé. 

Někteří však různé prvky z pohybového programu znali z předchozí léčby. Pacienti si 

na tento nový způsob LTV zvykli poměrně rychle a přijali ho bez větších problémů. 

Počáteční lekce jsem zaměřovala na vzájemné sladění skupiny s hlavním záměrem 

navázat kontakt, upevnit důvěru a zlepšit interakci cvičenců ve skupině. Důraz jsem kladla 

na práci s dechem, napětím a uvolněním. Za úspěch jsem považovala to, když se pacienty 

podařilo uvolnit, prohloubit koncentraci a naučit se aktivně ovládat dech. Za velký úspěch 

považuji, že se u pacientů, kteří se na začátku pohybového programu projevovali chudým 

pohybovým projevem, pomalostí, zhoršenou koordinací a tendencí k pasivitě, podařilo 

vzbudit zájem o pohyb, spontaneitu a hravost. Významný podíl na tom jistě měly 

pohybové hry a různé prvky ze speciálních metod, u kterých se na začátku pacienti 

ostýchali, přesto ale byly u nich velmi oblíbené. "Práce se sebou" , která se při pohybové 

terapii děje, může přispět ke zlepšení vlastní sebejistoty pacienta a poskytuje mu 

zkušenost, že dokáže sám kontrolovat svoji úzkost. Zatímco při výlučně medikamentózní 

terapii je pacient jen pasivním účastníkem biologického dění v něm, stává se při pohybové 

terapii jejím aktivním činitelem. 

Klinické pozorování probandů zapojených do skupinové pohybové terapie potvrdilo, 

že tito nemocní se rychleji zapojují do celkového dění na oddělení, lépe spolupracují 

v ostatních formách psychiatrické rehabilitace a lépe navazují kontakt s okolím. I pouhé 

dočasné zmírnění úzkosti umožnilo pacientům nabrat síly pro nový pokus o zdolání svých 

těžkostí, situaci viděli v reálnějším světle a začali své problémy řešit. 

Přestože se pohybového programu zúčastnilo více pacientů, do tohoto průzkumu mohli 

být zařazeni jen ti, kteří byli v PCP léčeni po celou dobu realizace tohoto programu, a kteří 

byli schopni spolupráce podstatné pro tento výzkum, tzn. vyplnění dotazníků, aktivní 

účasti diskuze atp. Uvědomuji si, že celkový počet spolupracujících osob není velký a pro 

přesnější závěry a kvalitnější průzkum je potřeba větší vzorek probandů a pokračovat 

v ověřování úspěšnosti programu po delší dobu s větším počtem výzkumných metod. 
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Jsem přesvědčena, že můj screening pomohl k vytvoření širší představy o pohybové 

léčbě pacientů s psychickými potížemi. Lze jistě namítnout, že kombinace pohybové 

terapie, psychoterapie a farmakoterapie neumožňuje vyhodnotit efekt vlastní pohybové 

terapie. V tomto případě šlo pouze o pilotní studii. Tato diplomová práce měla sloužit jako 

prestudie, jejímž cílem bylo zmapovat vliv pohybové terapie na změnu psychického stavu 

neurotických pacientů v průběhu léčby. Přestože se potvrdilo, že pohybová terapie může 

u neurotických pacientů pozitivně ovlivnit zdravotní stav, měla by na tuto práci navázat 

studie s větším počtem pacientů a výzkumných metod pro důkladnější ověření účinnosti 

pohybového programu, a také pro důkladnější statistické měření. 

V. ZÁVĚR 

Pokud se neurotické onemocnění u člověka objeví, záleží na tom, jak rychle navštíví 

lékaře, který by ho vyšetřil a včas zahájil léčbu. Po stanovení diagnózy je pro mnohé 

pacienty velkou pomocí vysvětlení podstaty problému, které sníží obavy z vážné nemoci 

i napětí ve vztazích. Často se totiž stává, že okolí se snaží šetřit neurotika a nedovoluje mu 

účastnit se všech aktivit. To ovšem není v diagnóze neurotického onemocnění potřebné. 

Právě naopak by měli být pacienti aktivní, své nemoci se postavit čelem a co nejúčinněji 

na ni působit jak včasnou léčbou a preventivními opatřeními, tak i tím, jak se sami sobě 

věnují. Léčba neurotického onemocnění tedy úzce souvisí s přístupem pacientů. 

Léčení v PCP je právě ideální čas, jak by pacienti měli nalézt cestu k fyzioterapeutické 

péči. Neurotici by neměli pohybovou terapii vnímat jako něco špatného a nepříjemného. 

Neměli by se ani nutit do LTV. Spíše bychom jim měli přístupnou cestou ukázat její 

důležitost, která jim jako podpůrná léčba může pomoci ovlivnit onemocnění.. Obvykle 

stačí, když se do pohybové léčby zapojí jeden a ostatní v něm pak vidí dobrý příklad 

a zapojí se také. Jen tehdy, když pacient pochopí důležitost a cíle pohybové léčby, je 

pohybová terapie neurotiků úspěšná. Velkých úspěchů dosáhneme především motivací 

pacienta, trpělivým, jemným a citlivým přístupem. Právě léčení v PCP jim pomáhá ukázat 

-
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cestu. Pacienti zde načerpají mnoho zkušeností, informací od zdravotníků i rad ostatních 

spolupacientů. 

U neurotických pacientů může náhlé opuštění domova a odchod do psychiatrické 

léčebny na něm zanechat následky. Najednou se ocitá na delší dobu sám v neznámém 

prostředí mezi cizími lidmi. Je na nás, abychom mu vše srozumitelně vysvětlili. Musíme si 

u něho získat důvěru a spřátelit se s ním. Je nutné ke každému přistupovat individuálně. 

Záleží ale také na pacientovi, jak moc se umí novému prostředí přizpůsobit. Ale nejen 

novému prostředí, ale také povinnostem, které ho čekají, a novým situacím. 

Úcta a vřelost přijetí klienta terapeutem je podmínkou veškeré další péče, skýtá 

základní podepření a otevírá prostor důvěře. A kde je důvěra, dostavuje se i naděje. Být 

přijat je základ úspěchu vedoucí k psychické stabilitě, neboť vytváří atmosféru jistoty 

a pocit vlastní hodnoty. Tedy něčeho, co lidé v psychosociální nouzi a psychické krizi 

zpravidla postrádají a co patří k duševnímu zdraví. 

Myslím si, že pohybová terapie je podstatnou součástí léčby neurotiků. Není to jen 

cvičení, ale je to komplexní léčba, ve které má velký význam rovněž režimová opatření, 

edukace atd. Podle mého názoru je hospitalizace v PCP vhodný způsob, jak se neurotici 

seznámí s pohybovou terapií. Mají dostatek času pochopit systém a princip terapie této 

diagnózy. Pacienti také poznají, že nejsou sami, kteří mají tuto nemoc a zjistí, že jsou zde 

i další, kteří mají podobné problémy. Snahou každého fyzioterapeuta by mělo být 

zachycení pacienta jako jedinečné komplexní osobnosti, pochopit ho a v co nejširším 

rozsahu mu pomoci. 

Práce v PCP s neurotickými pacienty se mi líbila a byla pro mě velmi zajímavá 

a obohacující. Do té doby jsem takovouto zkušenost neměla možnost poznat. Získala jsem 

zde mnoho odborných informací a cenné výpovědi neurotických pacientů, na jejichž 

podkladě jsem si udělala představu nejen o neuróze samé, ale i její léčbě. Vytvořila jsem si 

přehled o využití pohybové terapie u neurotiků. 
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Práce s psychicky nemocnými vyžadovala pečlivou přípravu po stránce teoretické 

i praktické. Musela jsem si zvyknout nejen na neobvyklé prostředí, ale i na neobvyklé 

způsoby myšlení a chování pacientů způsobené nemocí. Musela jsem být připravena 

na pravděpodobnost výskytu neočekávaných situací a být schopna řešit je odpovídajícím 

způsobem. Psychicky nemocní pacienti jsou často velmi citliví. Podstatná byla trpělivost, 

které jsem se při praxích s neurotiky naučila. Proto pro mě byla někdy vyčerpávající. 

Na druhou stranu jsem se naučila je zaujmout a přesvědčit o vhodnosti provozování 

pohybové terapie. K vhodné motivaci neurotických pacientů jsem využila prvků hry 

a soutěže. Nebylo potřeba si nějak zvlášť vybudovávat autoritu. Pacienti ke mně měli 

respekt. Zjistila jsem, že nebylo k tomu potřeba ani bílého oblečení. Snad to bylo mým 

přátelským přístupem k nim. Nikdy jsem nemusela použít ani přísných poznámek. Práce 

s duševně nemocnými se mi nakonec líbila více než s pacienty tělesně nemocnými. Byla u 

nich vidět spontánní radost při cvičení, když se jim zase podařilo něco nového dokázat. 

Psychiatrickou léčbu neurózy považuji v dnešní době za velmi kvalitně propracovanou. 

Sama jsem se mohla ujistit, že je na vysoké úrovni. Léčba neurotiků v PCP obsahuje 

mnoho forem terapie za účelem rychlejšího zlepšení psychického stavu. Chtěla jsem také 

poznat vztah neurotiků k léčbě. Zjistila jsem, že ji někteří berou trochu na lehkou váhu. 

O pohybovou terapii zájem projevovali. Potřebují však stále motivovat a podporovat. 

A toho se dočkají nejen od zdravotnických pracovníků, ale i od rodiny. Medikace 

v průběhu terapie může zmást pacienta k nedůvěře v pohybovou terapii, protože zlepšení, 

které pacient získal, může být připisováno účinku léku. Ve cvičení, které se při 

hospitalizaci naučili, by měli pokračovat i doma. Tam se stávají hlavními terapeuty oni 

sami a rodina je musí pozitivně ovlivňovat. Je potřeba vykazovat větší zájem nejen o léčbu 

neurózy, ale i o samotného pacienta. Přesvědčila jsem se o tom, že prospěšně může 

fungovat pouze ta terapie, která je komplexní, protože jinak ztrácí kvalitu a význam. 

Sebelepší a dokonalejší lékařská péče, ani nejmodernější léčebné prostředky nedosáhnou 

bez spolupráce pacienta dobrých výsledků. 

Pokud má být léčení úspěšné, musí mít všechny léčebné metody svůj pevný časový řád 

v závislosti na průběhu a stádiu onemocnění. Poznala jsem, že pokud neurotici pravidelně 

dodržovali režimová opatření a byli povzbuzováni, došlo u nich k výraznému pozitivnímu 
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zlepšení léčby neurotického onemocnění. U klientů se prokázal dobrý účinek pohybové 

terapie na jejich fyzický i psychický stav. Pro pacienta je důležité, že se mu při aplikování 

pohybové terapie zlepší potíže. To mu právě pohybový program může nabídnout. 

Pohybová terapie může sloužit jako vhodná doplňková léčba pozitivně ovlivňující 

psychický stav neurotiků. Konečný efekt nezávisí ale jenom na pohybové terapii, ale i na 

samotném pacientovi, jak je ochotný na sobě pracovat a zda bude doma v léčení 

pokračovat. 

Tato práce stručně ukázala, jakou roli hraje pohyb při léčbě neurotických pacientů. 

Pohybová terapie není zázračnou metodou vyléčení, ani metodou, která by byla efektivní 

pro všechny, avšak účastníci programu, kteří společně cvičí, bývají soudržnější, aktivnější 

a odvážnější a jsou si lépe vědomi svých možností. Důležitější bylo vést členy skupiny 

k přesvědčení, že je v jejich silách pomoci si sami naučenými aktivitami, přiznat si 

a vyřešit vlastní potíže, podpořit tímto způsobem proces učení a navodit očekávání 

úspěchu. 

Já pevně věřím, že se pohybová terapie stane nedílnou součástí léčby neurotiků a bude 

zařazena do režimové léčby dlouhodobě hospitalizovaných neurotických pacientů. Potěšilo 

by mě, kdyby na pohybovou léčbu bylo nahlíženo jako na terapii a ne jako na pouhé 

vyplnění volného času na psychiatrii. Bohužel jsem se setkala i s opakem. 

---------------------------------------------
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VIII. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Klasifikace neurotických poruch (22) 

F 40 F obické úzkostné poruchy 
F 40.0 Agorafobie 
F 40. 00 Bez panické poruchy 
F 40. Ol S panickou poruchou 
F 40. 1 Sociální fobie 
F 40. 2 Specifické (izolované) fobie 
F 40. 8 Jiné fobické úzkostné poruchy 
F 40. 9 Fobická úzkostná porucha nespecifikovaná 

F 41 Jiné úzkostné poruchy 
F 41. O Panická porucha (epizodická paroxysmální úzkost) 
F 41. 1 Generalizovaná úzkostná porucha 
F 41. 2 Smíšená úzkostně depresivní porucha 
F 41. 3 Jiné smíšené úzkostné poruchy 
F 41. 8 Jiné specifikované úzkostné poruchy 
F 41. 9 Úzkostná porucha nespecifikovatelná 

F43 Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 
F 43. O Akutní reakce na stres 
F 43. 1 Posttraumatická stresová porucha 
F 43. 2 Poruchy přizpůsobení 
F 43. 2. 20 Krátkodobá depresivní reakce 
F 43. 2. 21 Protrahovaná depresivní reakce 
F 43. 2. 22 Smíšená úzkostná a depresivní reakce 
F 43. 2. 23 S převládající poruchou jiných emocí 
F 43. 2. 24 S převládající poruchou chování 
F 43. 2. 25 Se smíšenou poruchoz emocí a chování 
F 43. 2. 28 S jinými specifikovanými převládajícími symptomy 
F 43. 8 Jiné reakce na závažný stres 
F 43. 9 Reakce na závažný stres nespecifikovaná 

F 44 Disociativní (konverzní) poruchy 
F 44. O Disociativní amnézie 
F 44. 1 Disociativní fuga 
F 44. 2 Disociativní stupor 
F 44. 3 Trans a stavy posedlosti 
F 44. 4 Disociativní poruchy motoriky 
F 44. 5 Disociativní křeče 

---. 



F 44. 6 Disociativní porucha citlivosti a poruchy senzorické 
F 44. 7 Smíšené disociativní (konverzní) poruchy 
F 44. 8 Jiné disociativní (konverzní) poruchy 
F 44. 8. 80 Ganserův syndrom 
F 44. 8. 81 Monohočetná porucha osobnosti 
F 44. 8. 82 Přechodné disociativní (konverzní) poruchy vyskytující se 

v dětství a v adolescenci 
F 44. 8. 88 Jiné specifikované disociativní (konverzní) poruchy 
F 44. 9 Disociativní (konverzní) porucha nespecifikovaná 

F45 Somatoformní poruchy 
F 45. O Somatizační porucha 
F 45. 1 Nediferencovaná somatizační porucha 
F 45.2 Hypochondrická porucha 
F 45. 3 Somatoformní vegetativní dysfunkce 
F 45. 3. 30 Srdce a kardiovaskulární systém 
F 45. 3. 31 Horní gastrointestinální trakt 
F 45. 3. 32 Dolní gastrointestinální trakt 
F 45. 3. 33 Respirační systém 
F 45. 3. 34 Urogenitální systém 
F 45. 3. 38 Jiný orgán nebo systém 
F 45. 4 Převládající somatoformní bolestivá porucha 
F 45. 8 Jiné somatoformní poruchy 
F 45. 9 Somatoformní porucha nespecifikovaná 

F 42 Obsedantně kompulzivní porucha 
F 42. O Převážně obsedantní myšlenky nebo ruminace 
F 42. 1 Převážně nutkavé akty (kompulzivní rituály) 
F 42. 8 Jiná obsedantně kompulzivní porucha 
F 42. 9 Obsedantně kompulzivní porucha nespecifikovaná 

F 48 Jiné neurotické poruchy 
F 48. O Neurastenie 
F 48. 1 Depersonalizační a derealizační syndrom 
F 48. 8 Jiné specifikované neurotické poruchy 
F 48. 9 Neurotická porucha nespecifikovaná 



Při1oha č. 2: Ukázka skupinové terapie v PCP. 

Přt1oha č. 3 : Obrázek pacienta se sociální fobií. 



Příloha č. 4 : Beckův inventář úzkosti 

Jméno: ........ .. ................................. ........................................ Datum ............................. ............. ..................................... .. . 
Předkládáme Vám seznam běžných symptomů úzkosti. Přečtěte si pozorně každou položku seznamu. 
Označte, do jaké míry Vás jednotlivé symptomy obtěžovaly během minulého týdne včetně dneška 
umístěním křížku na odpovídající místo v kolonce vedle každého symptomu. 

vůbec Mírně Středně Vážně 
moc mě to bylo to stěží jsem to 

nerušilo nepříjemné, ale vydržel( a) 
dalo se to vydržet 

o 1 2 3 
1. Mrtvění nebo mravenčení 

2. Pocit horka 

3. Vratkost nohou 

4. Neschopnost odpočinku 

5. Strach z nejhorší události 

6. Závrať nebo pocit na omdlení 

7. Bušení srdce, zrychlený tep 

8. Neklid 

9. Zděšení 

10. Nervozita 

ll. Pocit dušnosti 

12. Chvění rukou 

13. Třes 

14. Strach ze ztráty kontroly 

15. Namáhavé dýchaní 

16. Strach ze smrti 

17. Panika 

18. Trávicí potíže nebo bolesti břicha 

19. Pocit na omdlení 

20. Zarudnutí v obličeji 

21. Pocení 



Ph1oha č. 5: Pavilón 23 Psychiatrického centra Praha. 

Ph1oha č. 6: Ukázka z pohybového programu- prvky ze Sherbome metody. 



Přt1oha č. 7 : Ukázka z pohybového programu - cvičení s overbally. 

Přt1oha č. 8 : Ukázka z pohybového programu - nácvik břišního dýchání 
formou hry. 

1 



Při1oha č. 9: Ukázka z pohybového programu- sportovní aktivity. 



Příloha č. 1 O : Vyhodnocení míry úzkosti pomocí Beckova inventáře úzkosti 

p 'ku" . tů rvms tpmapac1en 
Pacient Před terapií 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 

1. ll ll 8 7 7 
2. 29 32 25 20 19 
3. 23 13 5 3 2 
4. 42 33 17 15 13 
5. 41 40 28 27 26 
6. 35 30 13 ll 8 
7. 32 25 19 15 15 
8. 35 35 38 38 37 
9. 27 23 16 16 15 
10. 23 25 26 22 21 
ll. 21 19 ll 9 8 
12. 17 18 18 17 18 
13. 23 17 9 4 2 
14. 16 16 15 10 8 

K t l'k:u" . C on ro m s tpma pac1en u 
Pacient Před terapií 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 

1. 34 29 30 31 32 
2. 27 27 27 27 27 
3. 23 27 22 23 21 
4. 17 17 16 15 13 
5. 33 30 27 24 23 
6. 54 45 39 38 34 
7. 13 10 8 ll 12 
8. 10 15 16 ll 10 
9. 33 32 32 31 31 
10. 28 28 37 35 38 
ll. 39 42 40 39 42 
12. 33 32 31 30 29 
13. 29 29 29 29 29 
14. 32 22 18 19 21 



Při1oha č. ll : Vyhodnocení dynamiky příznaků úzkosti 

intenzita vůbec 

intenzita mírně 

zarudnutí v 
obličeji u 

první 
skupiny 

zděšení u 
první skupiny 

zarudnutí v 
obličeji u 
kontrolní 
skupiny 

vratkost 
nohou u 
kontrolní 
skupiny 

před terapií 

ll po terapii 

D před terapií 

ll po terapii 



intenzita středně 

nervozita u první skupiny neklid u kontrolní skupiny 

intenzita vážně 

neklid u první skupiny panika u kontrolní 
skupiny 

před terapií 

lil po terapii 

D před terapií 

lil po terapii 


