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Abstrakt: Existuje množství studií poukazujících na pozitivní vliv pohybové léčby na 

pacienty s mentální anorexií. Vhodně zvolený pohybový program může zlepšit kvalitu života 

hospitalizovaných pacientů, zvýšit týdenní váhové přírůstky, zlepšit patologický vztah k jídlu 

a snížit riziko relapsu. V rámci diplomové práce byl vypracován pohybový program pro 

dětské pacientky s touto diagnózou. Na skupině 25ti z nich bylo prokázáno, že program nemá 

negativní vliv na realimentační proces. Při vstupním kineziologickém vyšetření byly zjištěny 

významné posturální poruchy, jejichž výskyt je výrazně vyšší než u běžné populace. 

Specifické posturální změny vykazovalo 16 z 25ti vyšetřených pacientek. Na souboru šesti 

pacientek byl pomocí vizuální analogové škály prokázán pozitivní vliv cvičení na psychiku. 

Bezprostředně po cvičení pacientky udávaly snížení úzkosti, zlepšení nálady a větší pocit 

uvolněnosti.  
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Abstract: There is a number of studies demonstrating the positive effects of supervised 

exercise therapy on patients with anorexia nervosa. Recent literature suggests that an 

appropriate physical activity may improve the quality of life during inpatient treatment, 

increase weekly weight gain, reduce eating pathology and lower relapse rates. The objective 

of this diploma thesis was to design an exercise program for hospitalised child patients with 

anorexia nervosa. A sample of 25 female patients was used to prove that this program has no 

adverse effect on the re-feeding program. The initial kineziological analysis of those patients 

showed significant patological postural changes which are much more frequent for patients 

with anorexia nervosa than for healthy population. Specific postural disorder was present in 

16 of 25 cases. The Visual Analogue Scale analysis of 6 patients demonstrated the positive 

effect of the exercise therapy on the patients’ state of mind. The patients reported mitigation 

of anxiety, mood improvement and the more intense feeling of relaxation immediately after 

the exercise therapy. 
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1 ÚVOD 

Mentální anorexie je onemocnění charakteristické extrémním snižováním tělesné 

hmotnosti, poruchou vnímání vlastního těla a snahou o udržení minimální tělesné váhy. 

Z toho plynou zdravotní obtíže, jako je amenorea, deprese, osteoporóza a kardiální obtíže. 5-

20 % případů mentální anorexie končí smrtí a otázka efektivní a časné léčby je velice 

aktuální, neboť výskyt onemocnění je na vzestupu a na odděleních dětské psychiatrie přibývá 

mladých pacientů s touto diagnózou.  

Mentální anorexie byla dlouho považována za exkluzivní poruchu postihující mladé 

ženy a dívky ze středních a vyšších vrstev společnosti s vysokým životním standardem. 

Zlepšení životní úrovně a celková westernalizace společnosti tuto situaci významně mění a 

v poslední době se ukazuje, že populační skupina ohrožená poruchami příjmu potravy, je 

mnohem početnější než by se mohlo zdát. 

Výzkumy ukazují, že mentální anorexii v životě prodělalo 4,5 % žen a narušené jídelní 

chování lze najít u 10 % mladých žen. Alarmujících je i 60 % českých středoškolaček, které 

nejsou spokojeny se svým tělem, polovina z nich, si přeje svou hmotnost snížit a většina nemá 

představu o tom, kolik by měly vážit. 

Zahraniční autoři zabývající se pohybovou léčbou u pacientů s mentální anorexií se 

shodují, že vhodně zvolené cvičení nenaruší realimentační plán a nezpůsobí pokles váhy 

cvičících pacientů. Upozorňují, že se jedná o významnou složku léčby poruch příjmu potravy, 

která může přispět k urychlení léčby, zvýšení kvality života hospitalizovaných pacientů a 

snížení rizika relapsu. Mezi další benefity patří zvýšení váhových přírůstků a BMI, zlepšení 

patologických jídelních návyků, odklon od excesivního cvičení, redukce závislosti na cvičení 

a snížení potřeby řešit cvičením psychickou tenzi.  

Přes množství studií zabývajících se tímto tématem neexistují odborná doporučení, 

podle kterých by se dalo postupovat v klinické praxi. Dosud nebyla stanovena indikační 

kritéria pro příjem pacientů do pohybové terapie ani intenzita zátěže, která vyvolá pozitivní 

efekt a zároveň je pro pacienty bezpečná, tj. nenaruší realimentační plán. Problémem jsou 

malé vzorky pacientů a velké rozdíly v pohybových programech jednotlivých studií. Drtivá 

většina autorů neuvádí intenzitu cvičení, indikační kritéria ani kalorický příjem a výdej 

pacientů v průběhu pohybové terapie. Naprosté minimum studií se pak zabývá terapií u 

pacientů v dětském věku (Tokomura, Yoshiba, Tanaka, Nanri, Watanabe, 2003). To všechno 

spolu s obavou z poklesu váhy a prodloužení léčby pak způsobuje, že se pohybová terapie 

v léčbě poruch příjmu potravy nevyužívá. 



 

10 

 

Tato diplomová práce navazuje na práci bakalářskou obhájenou v roce 2015 (Ulrichová, 

2015). V bakalářské práci byl rozpracován pohybový program probíhající 3 krát týdně 45 

minut. Zúčastnilo se ho 6 mladých pacientek s MA v průběhu hospitalizace na Oddělení 

dětské psychiatrie v Motole. Sledování se týkalo týdenních váhových přírůstků a posturálních 

poruch hodnocených kineziologickým rozborem.  

Výsledky ukázaly, že cvičení nenarušilo realimentační program a je tedy v této intenzitě 

a frekvenci pro pacientky bezpečné. Kineziologické rozbory ukázaly zvýšený výskyt 

posturálních poruch, které mají u pacientek s MA shodný charakter a v celkovém obrazu se 

liší od normální dětské populace. V závěru práce byl vysloven předpoklad, že tyto konkrétní 

poruchy postury (zejm. předsun hlavy, anteverze pánve a insuficience ventrální muskulatury) 

ovlivňují nahlížení pacientek na vlastní tělo a mohou zhoršovat jeho přijímaní.  

Tyto výsledky, i když slibné, však vzbuzují řadu otázek a dávají impulz k dalšímu 

zkoumání této problematiky. Pro jejich ověření je nezbytné zvětšit soubor pacientek, 

objektivizovat vliv cvičení na složení těla a především zúžit kritéria pro zařazení do 

pohybového programu tak, aby získané výsledky bylo možné reprodukovat. Díky 

praktickému ověření získaných poznatků a statistickému zpracování výsledků by mělo být 

možné doplnit a konkretizovat doporučení zahraničních autorů, která jsou velice obecná a 

v praxi těžko využitelná. 
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2 SEZNAM ZKRATEK 

BAT Body Awareness Therapy 

BBAT Basic Body Awareness Therapy 

BMD Bone Mineral Denzity 

BMI Body Mass Index 

CET Compulsive Exercise Test 

DNS Dynamická neuromuskulární stabilizace 

EEG Elektroencefalogram 

EKG Elektrokardiogram 

FRS Figure Rating Scale 

IBW Ideal Body Weight 

IGF-1 Insulin-like Growth Factor 

KT Kruhový trénink 

LBM Lean Body Mass 

MA Mentální anorexie 

MB Mentální bulimie 

OT Odporový trénink 

PPP Poruchy příjmu potravy 

PTSP Posttraumatická stresová porucha 

Th-L Thorakolumbální přechod 

VDT Vadné držení těla 

WHO World Health Organization 
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3 PŘEHLED POZNATKŮ 

3.1  Mentální anorexie – charakteristika onemocnění 

Mentální anorexie se projevuje jídelní patologií, různým stupněm podvýživy a snahou o 

udržení tělesné hmotnosti, která neodpovídá věku pacienta a vede k rozvoji zdravotních 

komplikací. Pacienti trpí patologickým strachem z přibírání na váze, jejich sebehodnocení je 

silně ovlivněno tělesnou hmotností a tělesným vzhledem. Objevuje se u nich porucha 

tělesného schématu, popírání podváhy či nemoci samotné (Meisnerová, 2013). Výskyt typické 

mentální anorexie v populaci se udává mezi 0,5-1 % (Němečková, 2011). Skutečnou incidenci 

ale prakticky není možné zjistit. Velká část případů uniká diagnostice, protože pacienti 

odmítají léčbu a onemocnění se jim daří tajit. Dokonce není výjimkou, že je pacient 

s primární diagnózou mentální anorexie v péči lékařů kvůli doprovodným symptomům a 

léčbu PPP odmítá (Meisnerová, 2013). 

Chlapci a muži tvoří pouze 5-10 % všech nemocných. V 90-95 % případů se MA 

vyskytuje u dospívajících dívek a mladých žen (Papežová, v Hosák et al., 2015). Proto se 

další text bude věnovat pacientkám s MA. 

 

Diagnostická kritéria mentální anorexie dle WHO zahrnují pět znaků: 

1. Úbytek hmotnosti o 15 % a více oproti očekávané či věku přiměřené hmotnosti, 

nebo BMI ≤ 17,5 

2. Snižování hmotnosti kalorickou restrikcí, excesivním cvičením, diuretiky, laxativy 

nebo anorektiky 

3. Strach z nadváhy, zvyšování hmotnosti a jídla samotného, přesvědčení o vlastní 

tloušťce 

4. Amenorea, ztráta sexuálního zájmu a potence 

5. U prepubertálních pacientů opoždění nebo zastavení průběhu puberty (WHO, 1993). 

V případě, že pacient nesplňuje všech pět stanovených kritérií, hovoříme o atypické 

mentální anorexii.  

V případě dobré spolupráce pacienta, je diagnostika MA jednoznačná a snadná 

(Raboch, Zvolský et al., 2001). Na obtíže narážíme u dětí, u nichž uvedená kritéria nepostihují 

počátek choroby a setkáváme se s popíráním úmyslného snižování hmotnosti a stížnostmi na 

jiné somatické obtíže (porucha polykání, bolesti břicha) (Kocourková, Koutek, 2002). 
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Mentální anorexie byla považována za civilizační onemocnění mladých nadprůměrně 

inteligentních dívek a její výskyt byl spojován s vyšším socioekonomickým statutem 

(Papežová, 2010). Přitom první pacientku s MA popsal Morton již v roce 1694 a již na konci 

19. století bylo onemocnění syndromologicky vymezeno.  

Od devadesátých let minulého století se incidence zvyšuje. MA se objevuje bez 

omezení věkem. Propuknout může v raném školním věku stejně jako v dospělosti, u osobností 

s intelektem průměrným i podprůměrným (Němečková, 2011). Papežová (2010) poukazuje na 

možnou souvislost výskytu onemocnění s dostupností médií, především dívčích časopisů a 

televize (Papežová, 2010), kterou dříve vlastnili pouze movitější vrstvy populace. V dnešní 

době se tento rozdíl stírá, stejně jako se rozšiřuje populační skupina pacientů.  

Mentální anorexii lze rozdělit na dva subtypy – restriktivní, typický extrémním 

snížením kalorického příjmu a purgativní, u něhož je navíc přítomné záměrně vyvolané 

zvracení (Němečková, 2011). Ačkoliv se jedná o stejnou diagnózu, musí být subtypy 

onemocnění brány v potaz kvůli doprovodným symptomům jako je ezofagitida a afekce 

v oblasti ústní dutiny u purgativního typu (Beumont et al., 1994). Nezanedbatelné jsou i 

interní komplikace jako je minerálový rozvrat a metabolická alkalóza (Meisnerová, 2013). 

Z hlediska viscerálních vztahů lze předpokládat, že u purgativního typu bude přítomna 

dysfunkce bránice a porucha dolního jícnového svěrače.  

PPP vznikají multifaktoriálně a jejich příčiny lze v některých případech jen těžko určit. 

Spouštěcím faktorem může být kromě bio-psycho-sociálních příčin i prožité trauma, zejména 

je-li daná situace spojená se sexualitou, ponížením či milostným zklamáním (Krch, 2010). 

Silné traumaticky působící prožitky mohou změnit tělesnou percepci a postoj k tělu natolik, 

že bude pacientem odmítáno, nenáviděno a ničeno (Yamamotová, Papežová; 2002).  

 

3.1.1 Zdravotní komplikace a komorbidity 

Dlouhodobé hladovění s sebou nese závažné zdravotní komplikace, které zasahují řadu 

orgánových soustav.  

Kardiovaskulární systém reaguje na těžkou malnutrici funkčními a strukturálními 

změnami, které se vyskytují u 80 % pacientů s MA (Cooke et al., 1994; De Simone et al., 

1994). Mezi nejčastější komplikace patří hypotrofie srdeční svaloviny (De Simone et al., 

1994), posturální hypotenze a bradykardie (McCallum et al., 2006). Mezi další komplikace 

patří prolaps mitrální chlopně a arytmie. Poruchy kardiovaskulárního aparátu se prohlubují 

s rozvojem minerálové dysbalance a ohrožují pacienta na životě. Příčinou smrti pak může být 
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maligní arytmie – ventrikulární tachykardie, fibrilace komor či akutní srdeční selhání 

(Meisnerová, 2013). 

Tyto změny jsou reverzibilní po návratu k fyziologické hmotnosti (Mont et al., 2003). 

To dokládají i výsledky studie Roche et al. (2004), kteří se zabývali abnormalitami QT 

intervalu u pacientů s MA před a po realimentaci. Podle jejich výsledků k normalizaci EKG 

změn dochází po návratu k fyziologické hmotnosti (Roche et al., 2004). Většina 

patologických změn se spontánně upraví při dosažení 80ti % IBW (Mont et al., 2003; 

Shamim, Golden, Arden, Filiberto, Shenker, 2003).  

Endokrinní změny se týkají zejména tvorby pohlavních hormonů. V séru se snižuje 

hladina gonadotropinů a pohlavních hormonů steroidní povahy. Výsledkem je amenorea, 

nepřítomnost ovulace a snížení sexuálního zájmu. U prepubertálních pacientů dochází 

k pozastavení až zastavení puberty, opožďuje se růst a vývoj, rozvíjí se osteoporóza, u děvčat 

je přítomna primární amenorea a u chlapců je narušen růst genitálu. Po úspěšné léčbě dochází 

k dokončení puberty (Raboch, Zvolský et al., 2001).  

U pacientů se vyskytují zvýšené hodnoty kortizolu, růstového hormonu a aldosteronu. 

Přítomná je hypoglykémie, hypokalémie, hypochlorémie a metabolická alkalóza (Mitchell, 

Crow, 2006). V průběhu refeedingu se v důsledku náhlého obnovení glukozového 

metabolizmu rozvíjí závažná hypofosfatémie, která může vést až k refeeding syndromu a 

smrti pacienta. Refeeding syndrom je málo známou komplikací, jíž lze předejít důslednou 

monitorací fosfatémie v průběhu zahajování realimentace a případnou suplementací látek 

s obsahem fosforu (Plášek, Hrabovský, Martínek, 2010). 

Hematologicky je přítomná anemie s leukopenií – neutropenií, lymfopenií a 

trombocytopenií. Na renální úrovni dochází k hypokalemické nefropatii a polyurii a závažné 

komplikace se týkají i gastrointestinálního traktu. Mezi nejvýznamnější patří ezofagitidy, 

vředové choroby a snížená motilita žaludku (Mitchell, Crow, 2006). Na kožním krytu se MA 

projeví akrocyanózou, karotenodermií a vznikem lanugozního ochlupení na zádech a na břiše 

(Meisnerová, 2013).  

Pacienti si stěžují na nespavost, zvýšenou únavnost, pyrózu a brzký pocit sytosti 

(Němečková, 2011). U pacientů s purgativním chováním nacházíme zvýšenou hodnotu urey 

v krvi, periorální dermatitis, parotitis, zvýšenou kazivost zubů a periodontitidu (Papežová 

v Hosák et al., 2015). Aspirace zvratků pak může způsobit aspirační pneumonii. 

Neurologicky jsou přítomné nespecifické změny EEG a zaznamenány jsou i případy 

korové atrofie (Raboch, Zvolský et al., 2001).  
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Přítomnost psychiatrických komorbidit se vyskytuje až u 97 % případů (Theiner, 2011). 

Patří mezi ně úzkostné poruchy, deprese a v některých případech PTSP. Časté bývají i 

poruchy osobnosti, které se zřejmě v menší míře vyskytují i před propuknutím nemoci. U MA 

je typická ambiciózní osobnost s prvky perfekcionizmu (Krch, 2010). Typické jsou vysoké 

nároky a orientace na výkon. To dokládají výzkumy v oblasti psychomotorických dovedností 

pacientů s MA. Ukazují, že nemocní plní kognitivně-motorické úkoly rychleji, jejich reakční 

časy jsou signifikantně nižší a počet chyb je menší než u zdravých kontrol (Pieters et al., 

2007a). Tento model u pacientů s MA přetrvává i po návratu k normální tělesné hmotnosti 

(Pieters et at., 2007b). 

Komorbidity a doprovodné symptomy se vyskytují v různé míře a v průběhu 

realimentace se dynamicky mění. Jejich přítomnost a závažnost je při preskripci pohybové 

terapie nezbytné brát v potaz. 

 

3.1.2 Dopad onemocnění na pohybový aparát 

Dlouhodobá malnutrice ústí v sarkopenii a poruchy centrálního i periferního nervového 

systému, což se negativně projeví na funkci pohybové soustavy. U pacientů se objevuje 

svalová slabost, periferní a kompresní neuropatie a zhoršení rovnováhy (Cimolin et al., 2013).  

MA se nejčastěji objevuje ve věku 15-30 let (Němečková, 2011), tedy v období, kdy 

ženy získávají 40-60 % maximální kostní denzity (PBM - Peak Bone Mass).  Osteoporóza se 

vyvíjí rychle po rozvoji onemocnění (Teng, 2011) a vysvětluje se kromě snížené hladiny 

estrogenů i malnutricí, snížením IGF-1 (Teng, 2011), hyperkortizolismem, deplecí kalcia a 

vitaminu D. Množství těchto faktorů vysvětluje nízkou účinnost podávání estrogenů na 

obnovu kostní hustoty (Legroux-Gerot et al., 2005). 

Klinický dopad snížené kostní denzity se projevuje na riziku vzniku fraktur (Seeman, 

Szmukler, Formica, Tsalamandris, Mestrovic, 1992). Zvýšenou pozornost je proto nezbytné 

věnovat při stížnostech pacientů na bolesti v křížové oblasti a v oblasti kyčlí zejména 

v případech, kdy onemocnění trvá déle než 6 měsíců. Tyto bolesti mohou ukazovat na rapidní 

pokles kostní hustoty a patologické zlomeniny (Papežová, v Hosák et al., 2015). 

Vzhledem ke své povaze, se MA projevuje i na pohybovém aparátu a na motorickém 

projevu nemocných. Hlavní příčinou negativních změn je ztráta svalové hmoty a snížení 

svalové síly (Cimolin et al., 2013). 

Strukturální a funkční poruchy kosterního svalu u MA zkoumal McLoughlin et al. 

(1998) Výsledky měření osmi pacientů ukázaly poruchu funkce, sníženou svalovou sílu a 
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sníženou maximální volní kontrakci ve všech sledovaných případech. U sedmi z osmi 

pacientů byla objevena myopatie a u poloviny pacientů byly prokázány klinicky němé 

neuropatické změny. Svalová biopsie ukázala vážnou atrofii svalových vláken II. typu (rychlá 

glykolytická), segmentální ztrátu myofibril a ve většině vzorků hojná glykogenová granula. 

Myopatie a nahromadění glykogenu ve svalech může být způsobeno zvýšenou hladinou 

kortizolu (McLoughlin et al., 1998). Pozitivní je klinická zkušenost autorů (McLoughlin et al., 

1998), kteří referují o zlepšení svalové síly již několik dní po zahájení realimentace. 

Analýza chůze devatenácti pacientů s MA prokázala pomalejší tempo chůze a menší 

délku kroku oproti pacientům s MB a proti zdravým kontrolám. U obou onemocnění byla 

zaznamenána chůze o širší bázi a ventrálně klopená pánev. Rozsah pohybu pánve ve frontální 

rovině byl při chůzi u obou skupin pacientů vyšší než u zdravých kontrol a analýza krokového 

cyklu odhalila nadměrnou flexi v kyčelních kloubech. Naopak rozsah pohybu v oblasti 

kotníku byl u obou skupin daleko od normy kvůli redukci plantární flexe ve fázi toe-off. 

Všechny zaznamenané změny byly statisticky signifikantní (Cimolin et al., 2013). Uvedené 

změny se shodují s výsledky pozorování dětských pacientek na Dětské psychiatrii v Motole. 

Komplexní pohled na posturu a pohybový projev pacientů s MA nabízí Kolnes (2011). 

Jeho poznatky tvoří podklad práce s pacienty v rámci Norwegian psychomotor therapy. 

Kolnes popisuje poruchu tělesného schématu, extrémní poruchu dechového vzoru, svalový 

hypertonus s neschopností relaxovat a zhoršenou posturální stabilitu. V popisu pacientů uvádí 

termíny ´disembodied´ a ´disconnected´ (Kolnes, 2011), které korespondují s teorií výskytu 

disociace u anorektických pacientů (Yamamotová, Papežová, 2002) a s výsledky vyšetření 

postury v kapitole 7.3 Posturální poruchy u pacientek s MA. 

Poruchy stability u MA mají pravděpodobně multifaktoriální podklad, protože ne u 

všech pacientů je lze vysvětlit periferní neuropatií, která vzniká v důsledku malnutrice. 

Kolnes (2011) uvádí, že porucha stability souvisí s narušením dechového vzoru, svalovým 

hypertonem a rigidní posturou, a považuje ji za přímý důsledek nedostatečné spolupráce 

pohybového a dýchacího systému (Kolnes, 2011). 

 

3.1.3 Vliv onemocnění na posturu 

Výše uvedené poruchy pohybového aparátu tvoří morfologický podklad postury 

pacientů s MA. Výsledné držení těla je dále dotvářeno psychickým stavem a pravděpodobně i 

osobnostními rysy nemocných. 
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Pacienti s MA dýchají horním hrudním typem dýchání. Dechové pohyby jsou 

redukovány, typické je stejné zkrácení inspiria i expiria. Expirium je krátké a strnulé, což 

znemožňuje plný a volný nádech. Porucha dechového vzoru odráží pacientův psychický stav a 

je součástí obranných mechanizmů. S poruchou dechového vzoru úzce souvisí zvýšený 

svalový tonus, akcentovaný ve svalech zajišťujících posturu, snížená flexibilita, ztráta 

spontaneity a zvýšená reaktibilita vegetativního nervového systému (Kolnes, 2011).  

Pacienti s MA nejsou schopni stabilizovat pánev a páteř v neutrální poloze. Při 

kineziologickém rozboru nacházíme předsun hlavy, elevaci a protrakci ramen, prohloubenou 

bederní lordózu, anteverzi pánve a funkční rozpojení pánve a trupu. Toto postavení způsobuje 

bolesti pohybového aparátu, bolesti hlavy, zároveň zcela inhibuje ideální dechový vzor a má 

negativní vliv na udržení rovnováhy.  

Existuje paralela mezi držením těla pacientek s MA a držením těla dam z vyšší 

společnosti 18. století. Pacientky s MA si svým držením těla vytvářejí pomyslný korzet, který 

však má negativní dopad nejen na jejich posturu, dýchání a stav pohybového aparátu, ale i na 

pohyb samotný (Kolnes, 2011). 

Změna dechového stereotypu je velmi dobře patrná i při pozorování pacientek mimo 

pohybovou terapii, např. v průběhu skupinové psychoterapie. Pozorování postury ve 

spontánním projevu se jeví dokonce výhodnější než přímé hodnocení, protože nezatěžuje 

pacienta tlakem hodnocení ze strany autority a odbourává problém záměrné autokorekce, 

která může výsledek kineziologického rozboru zkreslit. 

 

3.1.4 Doprovodné symptomy a léčebná rehabilitace 

Většina symptomů a komorbidit vyskytujících se u pacientů s MA je závislá na návratu 

k ideální tělesné hmotnosti a odezní po úspěšné realimentaci. Existují však i symptomy, které 

na realimentaci nejsou přímo závislé a zároveň je lze pozitivně ovlivnit léčebnou rehabilitací. 

Patří mezi ně: 

 bolesti pohybového aparátu 

 skolióza a případné další posturální poruchy 

 bolesti hlavy 

 zácpa 

 pyróza 

Hledání cesty k úlevě od těchto obtíží na uzavřeném psychiatrickém oddělení není 

prioritou terapie. Jejich odstranění však může zlepšit kvalitu života pacientů (Kolnes, 2011) 
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napomoct k odbourání negativních prožitků z vlastního těla a tím přispět k sebepřijetí, které je 

pro úspěšnou léčbu nezbytné. 

 

3.2  Specifika poruch příjmu potravy u dětí 

Poruchy příjmu potravy vznikají obvykle v období adolescence, výjimečný ale není ani 

rozvoj onemocnění v dětském věku. Mentální anorexie často vzniká před 14. rokem života a 

zaznamenány byly i případy propuknutí nemoci u dětí mladších deseti let (Krch, 2010). Asi 

pět procent nemocných s PPP tvoří skupina dětí pod 12 let věku (Kocourková, Koutek, 2002). 

Specifika onemocnění v dětském věku:  

 Děti mají menší tukové rezervy, kalorická restrikce se proto projeví dříve a 

důsledky malnutrice se rozvíjí rychleji. 

 Hlavním rizikem u dětí je zpomalení nebo zastavení růstu a puberty. 

 Na intervenci ze strany autority děti reagují výraznějším odporem. Vyhrocené 

situace mají dopad na celou rodinu, způsobují konflikty mezi rodiči a opomíjení 

sourozenců. 

 U dětí existuje velké riziko narušení psychosociálního zrání, velmi často se u 

nich vyskytuje depresivní symptomatika spojená se strachem z jídla a přibírání 

na váze. 

 Naprostou nezbytností je zapojení rodičů do léčby (Krch, 2010). 

Mentální anorexie trvá v průměru šest let a patří mezi onemocnění s vysokým rizikem 

přechodu do chronicity (Papežová v Hosák et al., 2015). Včasná a efektivní intervence je 

proto naprosto zásadní.  

Ukazuje se, že i onemocnění s dobrou remisí zanechává na osobnosti pacienta stopy 

jako je sociální nejistota a snížené sebevědomí. Přetrvává i sklon k depresím v dospělém věku 

a to i v případě, že onemocnění proběhlo v období puberty (Barker, 2007). Po uzdravení mají 

pacientky tendenci držet se zdravého životního stylu a jejich BMI dosahuje nižších hodnot 

než u žen, které MA neprodělaly (Dellava et al., 2010). Perzistující osobnostní rysy, BMI na 

spodní hranici fyziologických hodnot a tendence kontrolovat energetický příjem mohou 

vysvětlovat vysokou míru relapsu MA. 
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3.3  Neurofyziologické aspekty mentální anorexie 

3.3.1 Porucha tělesného schématu 

Tělesné schéma je vytvářeno na základě multimodálních vstupů na úrovni 

propriocepce, senzoriky a vestibulárního systému, které výrazně interagují s pohybovým 

systémem. Roli integračního centra přitom hraje parietální kůra (Yamamotová, Papežová, 

2002). Porucha tělesného schématu je jednou z charakteristik mentální anorexie (Keizer, 

Smeets, Dijkerman, Elburg, Postma, 2012). 

Ukazuje se, že porucha tělesného schématu a její závažnost má u MA negativní 

prognostický dopad (Probst et al., 1995). Někteří autoři upozorňují, že úprava nerealistického 

obrazu o vlastním těle patří k základním předpokladům úspěšné léčby (Bruch, 1973; 

z Yamamotová, Papežová, 1999) a může souviset i s výskytem relapsu. 

Výsledky zahraničních studií, které zkoumaly hodnocení velikosti vlastního těla 

pacientů s MA, nejsou konzistentní. Zatímco některé referují o výrazném nadhodnocování 

rozměrů vlastního těla (Smeets, Kosslyn, 2001), jiné uvádí, že se pacienti s MA hodnotí 

realisticky (Probst et al., 1995) a dá se tedy předpokládat, že patologie leží spíše v jejich 

osobních preferencích toho, co považují za atraktivní než v narušeném vnímání vlastního těla. 

Konfrontace pacientů se siluetami různé postavy, od velmi hubených k obézním (FRS 

– Figure Rating Scale) ukázala, že postava, kterou pacienti považovali za svou ideální, byla 

signifikantně štíhlejší než postava, kterou se cítili být a jakou si mysleli, že mají. Zároveň 

postava, kterou se cítili být, byla signifikantně těžší než postava, kterou si mysleli, že mají 

(Phillipou et al., 2015). Tato diskrepance mezi „cítím se“ a „myslím si, že vypadám“, ukazuje 

na poruchu tělesného schématu. 

Při využití eyetrackingu bylo zjištěno, že pacienti s MA hodnotí náhodně vybrané 

osoby na škále štíhlé-norma-obézní stejně jako kontrolní skupina zdravých dobrovolníků 

(Phillipou et al., 2015). Hodnocení ostatních osob se tedy zdá být u pacientů s MA intaktní.  

Rozdíly mezi pacienty a zdravými dobrovolníky byly při hodnocení postavy nalezeny 

v oční trajektorii, kterou pacienti při hodnocení opíší. Při hodnocení postav ostatních lidí se 

sice zaměřují na stejné tělesné partie, při hodnocení svého vlastního těla však signifikantně 

déle setrvávají u těch částí těla, které považují za nedokonalé. Zde můžeme vidět souvislost 

s perfekcionizmem, úzkostlivostí a zvýšeným zaměřením na detail (Phillipou et al., 2015).  

Pro terapii poruch tělesného schématu se nabízí řada fyzioterapeutických konceptů: 

Norgewian Psychomotor Therapy (NPMT), Body Awareness Therapy (BAT), Basic Body 

Awareness Therapy (BBAT) a další. U poruch na psychické úrovni je nezbytná jejich 
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kombinace s psychoterapií a úzká spolupráce fyzioterapeuta s psychologem či ošetřujícím 

psychiatrem. I malý vstup do vnímání vlastního těla může být pro některé pacienty děsivý 

(Kolnes, 2011). 

 

3.3.2 Disociace jako obranný mechanizmus 

Tělo je pro člověka prostředkem k prožívání hédonických pocitů. V případě, že dojde 

k jejich blokaci, objevuje se u jedince nespokojenost eskalující až k nenávisti ve vztahu 

k vlastnímu tělu jako ke zdroji negativních prožitků. Negativní postoj k vlastnímu tělu může 

zesilovat sebedestruktivní tendence (Orbach et al., 1997). Psychickou reakcí, která vzniká 

jako obrana, je disociace. 

Pod pojmem disociace, rozumíme vyhýbání se a únik před fyzickou a psychickou 

realitou (Matsumoto, 2009). Pro jedince je způsobem, jak se vyrovnat s traumatem a jeho 

emočními důsledky (Yamamotová, Papežová; 2002). Fenomén disociace se u pacienta projeví 

neschopností integrovat informace a prožitky. Objevují se symptomy jako amnézie, 

depersonalizace a derealizace. U pacientů s MA se disociace projeví distancováním se od 

vlastního těla a neschopností popsat své tělesné pocity. Někteří pacienti udávají pocit, že 

necítí své nohy nebo celé tělo, jiní dokonce tvrdí, že žádné tělo nemají (Kolnes, 2011). 

Depersonalizace a derealizace jsou bohatě popsané v rámci akutní reakce na prožité 

trauma (Bob, 2008). Ve světle dramatických událostí jako je přítomnost při smrti blízké osoby 

či hromadného neštěstí se tyto mechanizmy lidské psychiky zdají být pochopitelné. Mají 

jasnou příčinu, typický průběh a jejich léčba je v kompetenci psychoterapeutů, kteří 

pacientům pomáhají se zpracováním prožitého traumatu. Disociace vyskytující se u pacientů 

s PPP má charakter chronický, její nástup není přímo časově ohraničený a terapeutická 

intervence je v jejím případě diametrálně odlišná od léčby akutní reakce na stres či PTSP. 

Disociace stejně jako bolest zahrnuje několik komponent, z nichž každá hraje určitou 

roli v ochraně před negativními vlivy. U bolesti lze rozlišit percepční, afektivní a kognitivní 

komponentu. Dle Yamamotové a Papežové (2002) lze stejné komponenty rozlišit i v případě 

disociace. Percepční složka způsobuje amnézii a chrání před bolestí. Afektivní komponenta 

chrání před negativními emocemi a kognitivní zahrnuje amnézii, která zabraňuje vzniku 

traumatických vzpomínek (Yamamotová, Papežová, 2002).  

Mechanizmus disociace umožňuje pacientům vytvoření distance mezi vnitřním puzením 

nejíst a cvičit a vnitřní signalizací hladu a bolesti. Pacient se tím vyhne nepříjemným vjemům 

týkajících se rozměrů těla, ale zároveň o něm ztrácí jakoukoliv představu. Signalizace hladu 
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se postupem času rozostřuje a pacient není schopen poznat, kdy má hlad a kdy tělo žádá o 

jídlo. S postupem nemoci se pocit hladu úplně ztrácí a přirozená potřeba těla, která zdravého 

člověka nutí vyhledat něco k jídlu, mizí úplně. 

 

3.3.3 Snížené vnímání bolesti 

U pacientů s PPP se vyskytuje snížená citlivost na nocicepční podněty jako je teplo, 

chlad a mechanické dráždění, zatímco vnímání nebolestivých podnětů se neliší od zdravých 

jedinců (Lautenbacher et al., 1990). Mechanizmus vzniku tohoto jevu přitom zatím není zcela 

jasný, protože periferní polyneuropatie se na něm nepodílí (Pauls et al., 1990).  

Práh bolesti na tepelný podnět signifikantně negativně koreluje s povrchovou teplotou 

kůže (Lautenbacher et al., 1990) a pozitivně koreluje s výškou pacienta. To je možné vysvětlit 

citlivostí periferních nervů k potenciálnímu metabolickému poškození. Dlouhodobé hladovění 

v kombinaci s proteinovou malnutricí může poškodit tenká nemyelinizovaná C-vlákna a slabě 

myelinizovaná Aδ-vlákna vedoucí bolest. 

Antinocicepční mechanizmy mohou být aktivovány stresem a to opioidními i 

neopioidními mechanizmy v závislosti na intenzitě stresového podnětu. U MA se jedná o 

stresovou analgezii neopioidní, neboť podání opioidního antagonisty naloxonu nemělo žádný 

účinek. 

Je možné, že pacienti s MA trpí přítomností chronického stresu v podobě strachu z 

přibírání na váze a konverzi vnímání jídla coby fobizujícího podnětu (Yamamotová, 

Papežová, 1999). K těmto stresorům se v pozdějších fázích onemocnění přidává strach 

z nedobrovolné hospitalizace, možného odloučení od rodiny, ztráty sociálního zázemí při 

nutnosti opakovat ročník a stres z vynuceného přibírání na váze.  

Při bližším zkoumání míry zvýšení prahu bolesti u různých typů PPP bylo zjištěno, že 

nejvyšších hodnot dosahují pacientky s mentální anorexií purgativního typu. Hned za ně se 

řadí pacientky s mentální bulimií a nakonec pacientky s MA restriktivního typu, u kterých je 

práh bolesti zvýšen pouze nepatrně (Papežová et al., 2005). Ačkoliv korelace mezi zvýšením 

prahu bolesti a hmotností byla prokázána pouze u pacientů s mentální bulimií (Lautenbacher 

et al., 1990), některé pacientky s mentální anorexií referují o „anestetické hmotnosti“ jako o 

míře podváhy, pod níž necítí bolest a negativní emoce (Erika Toman osobní sdělení, 

z Papežová et al., 2005). 

MA je specifická tím, že pacienti samotní neudávají žádné subjektivní obtíže. Bruchová 

(1973, z Yamamotová, Papežová; 1999) nabízí paralelu mezi utlumeným vnímáním 
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psychického utrpení a utlumením vjemů na fyzické úrovni. Zajímavá je podobnost se 

zvýšeným prahem bolesti u mladých osob se suicidálními tendencemi. Čím vyšší práh bolesti 

u nich byl zjištěn, tím více byla vyjádřena depresivní, úzkostná a disociativní symptomatika 

(Orbach et al., 1997). V tomto kontextu lze MA chápat jako pomalou sebevraždu 

(Yamamotová, Papežová, 1999). 

Snížená citlivost pro bolest s sebou nese konsekvence, které mohou být pro pochopení 

mentální anorexie klíčové. Je známo, že lokální anestezie způsobuje velké změny ve vnímání 

části těla se sníženou citlivostí. Při zvýšení prahu bolesti vyhodnocuje mozek danou část těla 

jako větší než ve skutečnosti je (Gandevia, Phegan, 1999). To dokládají i výsledky studie 

Keizer et at. (2012), které ukázaly abnormality v diskriminačním čití pacientů s MA. Oproti 

zdravým kontrolám nadhodnocovali pacienti s MA vzdálenost dvou stimulů. Tento jev u nich 

byl nejvýraznější v oblasti břicha (Keizer et al., 2012).  

Se změnou vnímání velikosti se mění i vnímání hmotnosti objektu. V případě snížené 

citlivosti pro bolest, vyhodnocujeme tíhu zvedaného závaží jako těžší než na zdravé končetině 

(Gandevia, McCloskey, Potter, 1980). Pokud je tento mechanizmus platný u pacientů 

s mentální anorexií, mohl by vysvětlovat nevývratné přesvědčení o vlastní nadváze. A 

vzhledem k úzké souvislosti poruchy vnímání vlastního těla, disociace a zvýšenému prahu 

bolesti by se opět nabízely jako řešení přístupy zaměřené na tělo a úpravu narušeného 

tělesného schématu. 

 

3.4 Komplexní léčba pacientů s mentální anorexií 

Pacienti s MA léčbu obvykle odmítají a podstupují ji až na tlak okolí, kvůli zhoršujícím 

se sociálním vazbám (Krch, 2010), nebo doprovodným symptomům a komorbiditám 

(Meisnerová, 2013). Klíčové je zahájení realimentace. Ta zabrání další progresi onemocnění, 

zastaví pokles na váze a zajistí postupnou úpravu změn spojených s malnutricí. Dle 

závažnosti onemocnění podstupují pacienti ambulantní léčbu, léčbu pomocí svépomocných 

skupin nebo hospitalizaci na specializovaném pracovišti Hospitalizace probíhá nejčastěji na 

psychiatrickém oddělení, u těžších případů na interním oddělení či na jednotce intenzivní péče 

(Papežová, v Hosák et al., 2015). Při rozvoji onemocnění v dětském věku není výjimkou 

nedobrovolná hospitalizace, která se volí v případech nezvladatelných ambulantní péčí 

(Papežová et al., 2010).  

U pacientů dospělého věku je nedobrovolná hospitalizace komplikovanou záležitostí. 

Na jedné straně stojí svoboda jedince jako hodnota demokratické společnosti, na straně druhé 
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otázka, do jaké míry je schopen o svém zdravotním stavu těžce nemocný pacient s MA 

rozhodovat. Touto otázkou se zabývali Melamed, Mester, Margolin a Kalian (2003). 

V souhrnném článku na toto téma uvádějí, že pacient s MA může být hospitalizován proti své 

vůli v případě, že je MA provázena psychózou (hospitalizace se realizuje na základě Zákona o 

duševním zdraví), v život ohrožujících situacích (Zákon o ochraně pacientů) a na základě 

zbavení svéprávnosti a stanovením zákonného zástupce (Melamed, Mester, Margolin, Kalian, 

2003). 

Na terapii mentální anorexie se podílí psycholog, psychiatr, nutriční terapeut, 

gynekolog, neurolog a u dětských pacientů specialista na pediatrickou auxologii, který určí 

cílovou hmotnost, kterou má pacient v průběhu hospitalizace dosáhnout. Doplňkem léčby 

může být arteterapie, kinezioterapie a ergoterapie, vedené příslušnými odborníky (Papežová, 

2010). 

 

3.5 Pohybová aktivita jako součást terapie MA 

Současné strategie léčby MA jsou úspěšné pouze částečně, a proto je nezbytné hledat 

nové psychologické i na tělo zaměřené přístupy. Pohybová terapie se ukazuje být nástrojem 

s vysokým potenciálem (Vancampfort et al., 2013).  

Někteří autoři (Beumont et al., 1994) poukazují na to, že úplná eliminace pohybové 

aktivity v průběhu léčby je nejen náročná, ale mnohdy úplně nemožná. Snahy o restrikci 

pohybové aktivity vyvolávají konflikty mezi pacienty a ošetřujícím personálem, což zhoršuje 

vzájemné vztahy a ve výsledku i adherenci pacienta k léčbě (Beumont et al., 1994). 

V terapii MA stále převažuje snaha udržet pacienty v klidu na lůžku a pohybovou 

aktivitu, chápanou jako jeden ze symptomů onemocnění, omezit na minimum. Tento přístup 

podporuje zjištění, že pacienti, kteří intenzivně cvičili, zejména 3 měsíce po propuštění, měli 

horší výsledky a prognózu (Carter, Blackmore, Sutandar-Pinnock, Woodside, 2004), a že míra 

pohybové aktivity pozitivně korelovala s potřebou dosáhnout extrémní štíhlosti (Vansteeland, 

Rijmen, Pieters, Probst, Vanderlinden, 2007). 

Zahraniční autoři upozorňují, že se součástí obrazu MA jsou poruchy pohybového 

aparátu, krokového cyklu a stability (Cimolin, 2013) a specifické posturální odchylky (Kolnes 

et al., 2011). Součástí léčby by proto měla být kromě realimentace a přiblížení se k ideální 

tělesné hmotnosti i terapie uvedených poruch. Mezi vhodné metody patří balanční cvičení, 

cvičení zaměřená na stabilizaci pánve a páteře a reedukace chůzového stereotypu (Cimolin, 

2013).  
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Existuje všeobecná shoda, že by pohybová aktivita pacientů s MA měla probíhat pod 

odborným vedením, které zajistí přizpůsobení aktivit zdravotnímu stavu pacientů, jejich 

medikaci a celkové kondici a provede úvodní vyšetření pohybového aparátu, z něhož pak 

bude pohybový program vycházet (Beumont et al., 1993). 

 

3.5.1 Vliv pohybové aktivity na nárůst kostní denzity 

Vliv pohybové aktivity na obnovu kostní denzity je zatím nejasný, neboť výsledky 

studií na toto téma se často rozchází (Legroux-Gerot, 2004). Pozitivní vliv cvičení na nárůst 

kostní denzity v místech zvýšeného zatížení kosti je všeobecně známým faktem. Někteří 

autoři (Teng, 2011) však upozorňují, že chronická malnutrice může tuto situaci změnit, a že 

pohybová aktivita u pacientů s MA nemusí mít nutně protektivní vliv proti osteoporóze 

(Teng, 2011). 

Slibné výsledky v této oblasti přinesla studie Seemana et al. (1992), která prokázala 

pozitivní vliv weight-bearing exercise na kostní hustotu u pacientů s MA. Signifikantní rozdíl 

v kostní hustotě se projevil v oblasti femuru, kdežto v oblasti páteře se kostní hustota 

cvičících pacientů nelišila od kontrolní skupiny. Na kostní hustotu v oblasti páteře mělo 

naopak protektivní vliv užívání hormonální substituce. Též bylo prokázáno, že závažnost 

úbytku kostní hmoty závisí na věku propuknutí nemoci a povaze amenorey. Pacientky 

s nižším věkem nástupu onemocnění a primární amenoreou vykazovaly větší osteoporózu než 

pacientky postmenarcheální s vyšším věkem nástupu onemocnění (Seeman et al., 1992).  

 

3.5.2 Excesivní cvičení 

Excesivní cvičení (excesive exercise – EE), provázející až 80% případů mentální 

anorexie (Vansteelandt et al., 2007), představuje pro pacienty prostředek ke zvýšení 

energetického výdeje a tím i ke snížení hmotnosti. Má charakter neodmyslitelné povinnosti, 

kterou pacienti plní s pedantickou přesností bez ohledu na vnější okolnosti, vnitřní nastavení i 

zdravotní stav. U většiny pacientů je spojeno s negativní emocionalitou. S nejvýraznějšími 

rysy EE se setkáváme u pacientů s purgativním typem MA (Shroff et al., 2006). 

Při zkoumání osobnostních rysů excesivně cvičících pacientů s MA byly zjištěny 

výraznější rysy perfekcionizmu a obsedantně-kompulzivní symptomatika. V průběhu 

hospitalizace u takových pacientů pozorujeme motorický neklid provázený výčitkami a 

negativní emocionalitou.  
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Excesivně cvičící pacienti s MA se jeví jako prognosticky riziková skupina. Excesivní 

cvičení se pojí s nižším věkem pacientů, nižším minimálním BMI, vyššími skóre pro anxietu 

a perfekcionizmus a s obsedantně-kompulzivními 

rysy (Shroff et al., 2006). 

V literatuře se setkáváme s pojmy: excesivní 

cvičení, kompulzivní cvičení, excesivní fyzická 

aktivita apod. Jednotná kvantitativní a kvalitativní 

kritéria pro určení, zda se již jedná o excesivní 

cvičení, stanovena nejsou. Zunker, Mitchell a 

Wonderlich (2011) sice jako excesivně cvičící 

označili pacienty, kteří cvičili 6 a více hodin týdně (Zunker et al., 2011), toto měřítko se však 

zdá nevhodné, není-li doplněno údajem o kalorickém příjmu a průvodní psychopatologii. 

V období prudkého úbytku hmotnosti, které je typické extrémním snížením kalorického 

příjmu, dochází obvykle k prvním konfliktům pacienta s okolím. Rodiče a přátelé se snaží 

patologický proces zvrátit přemlouváním k jídlu (Krch, 2010) a výjimečné nejsou ani zákazy 

excesivního cvičení. Pacientky se pak uchylují k tajnému cvičení často v nevhodných 

podmínkách, což dokládají otlaky a změny pigmentace v místech, kde jsou kostní výstupky 

v přímém kontaktu s kůží (typicky SIAS a proccessi spinosi v dolní hrudní páteři (Obrázek 1). 

 

3.5.3 Rizika pohybové aktivity 

Hlavními riziky pohybové aktivity u pacientů s MA je zhoršení celkové stavu, pokles 

váhy, zpomalení nebo zastavení realimentačního programu, prohloubení negativního vztahu 

k jídlu a posílení kompulzivní symptomatiky rozvojem excesivního cvičení. Při preskripci 

pohybové terapie u pacientů s MA pečlivě zvažujeme zdravotní stav pacienta a rizika z něho 

vyplývající.  

Kategorizací rizik a následným doporučením pohybové aktivity se zabývaly Scott a 

Blyverdeen (2014) a navrhly protokol, podle nějž lze předepsat pohybovou aktivitu pro 

adolescenty s MA. Jako vstupní parametry vypovídající o míře rizika zvolily: nestabilitu 

vitálních funkcí, procenta ideální tělesné hmotnosti (méně než 80 %, 80-90 % a 90-100 % 

IBW) a hodnocení přítomnosti kompulzivního cvičení pomocí dotazníku CET (Compulsive 

Excercise Test). 

Dle těchto kritérií rozdělují autorky pacienty do tří skupin – s vysokým, středním a 

nízkým rizikem. Pro pacienty s vysokým rizikem doporučují převážně klid na lůžku a 

Obrázek 1. Změny pigmentace 
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supervizované cvičení krátkého trvání a nízké intenzity. Pro pacienty se středním rizikem 

doporučují upustit od klidu na lůžku. Pacient se může věnovat běžným denním aktivitám a 

odborně vedenému cvičení krátkého trvání a nízké intenzity. Pro skupinu pacientů s nízkým 

rizikem neuvádí autoři žádné doporučení. Uvádí pouze, že by se pacienti měly vyhnout 

sportovnímu prostředí s velkými požadavky na výkon a sportovním aktivitám asociovaným 

s požadavky nízké tělesné hmotnosti (Scott, Blyverdeen, 2014). 

Mezi zahraničními autory panuje všeobecná shoda, že pokud pohybový program 

respektuje zdravotní stav pacienta a pokud v jeho průběhu probíhá důsledná kontrola 

váhových přírůstků, nemá cvičení negativní dopad na antropometrické parametry, průběh 

realimentačního plánu ani na obnovu menstruačního cyklu pacientek a naopak může 

významně přispět k léčbě (Beumont et al., 1993; Calogero, Pedrotty, 2004; Thien, Thomas, 

Markin, Birmingham, 1999; Tokumura, Yoshiba, Tanaka, Nanri, Watanabe, 2003; Carei, 

Fyfe-Johnson, Breuner, Marshall, 2009). 

 

3.5.4 Benefity řízené pohybové aktivity 

Hodnotit možné benefity zařazení pohybové terapie do léčebného plánu pacientů s MA 

je značně komplikované. Prakticky neexistují dvě studie využívající shodnou léčebnou a 

hodnotící metodu a u některých ani nelze zjistit, co bylo náplní pohybového programu, který 

uvedené výsledky přinesl.  

Většina studií se zaměřuje na tyto parametry: jídelní patologie, antropometrie (BMI, 

procento tělesného tuku, LBM), svalovou sílu, vytrvalost a psychologické parametry (kvalita 

života, skóre pro úzkost a depresi) a srovnávají výsledky léčby zahrnující pohybovou terapii 

s placebem, standardní péčí a kontrolními skupinami (Vancampfort et al., 2013). 

Dle použitých metod lze zkoumané pohybové programy rozdělit do těchto skupin: 

1. Využití terapie zaměřené na vnímání vlastního těla 

- Body Awareness Therapy (Wallin, Kronovall, Majewski, 1999) 

- Basic BAT (Catalan-Matamoros et al., 2011) 

2. Využití jógy (Carei et al., 2010) 

3. Vytrvalostní trénink (Tokomura et al., 2003) 

4. Cvičení s prvky odporového tréninku 

- Stupňovaný cvičební program (Thien et al., 1999) 

- Zdravé cvičení pro ženy s PPP (Calogero, Pedroty, 2004) 
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- Cvičební plán založený na určení rizika spojeného se cvičením (Scott, 

Blyderveen, 2014) 

- Odporový trénink (Valle et al., 2009) 

5. Kombinace cvičení s prvky zvyšujících svalovou sílu, flexibilitu a kardiorespirační 

zdatnost (Beumont et al., 1994) 

 

Většina autorů uvedených studií se shoduje, že vhodně zvolený program nenaruší 

realimentační plán (Tokomura et al., 2003; Valle et al., 2010; Carei et al., 2010; Calogero, 

Pedrotty, 2004; Beumont et al., 1994; Thien et al., 1999). Kromě toho může zařazení 

pohybové aktivity do komplexní léčby zlepšit kvalitu života pacientů (Carei et al., 2010; 

Beumont et al., 1994; Catalan-Matamoros et al., 2011; Thien et al., 1999; Machado, Ferreira, 

2014), snížit emocionální stres (Tokomura et al., 2003) a snížit míru jídelní patologie (Carei et 

al., 2010; Catalan-Matamoros et al., 2011). 

Cvičení zaměřené na zvýšení kondice vedlo ke zvýšení svalové síly (Valle et al., 2010) 

a zlepšení parametrů výkonnosti při vytrvalostní zátěži (Tokomura et al., 2003). 

Proti všeobecné obavě ze snížení váhových přírůstků v případě příliš fyzicky náročného 

cvičení hovoří studie Tokomury et al. (2003) a Calogera a Pedrotty (2004). V obou studiích 

došlo u cvičící skupiny k nárůstu týdenních váhových přírůstků a cvičící skupina vykazovala 

při závěrečném měření větší pozitivní změny BMI než skupina kontrolní (Tokomura et al., 

2003; Calogero, Pedrotty, 2004). Pro fakt, že cvičící pacienti vykazovali lepší váhové 

výsledky, existují následující vysvětlení:  

 zlepšení psychologických parametrů, snížení úzkosti a jídelní patologie 

(Vancampfort et al., 2013) 

 účastníci pohybového programu byli vedeni k pohybu, který prospívá jejich zdraví a 

neměli potřebu míru pohybové aktivity dále navyšovat (Calogero, Pedrotty, 2004) 

 možnost účastnit se cvičení zlepšila compliance pacientů a tím i ochotu 

následovat realimentační plán (Carei et al., 2010) 

Zlepšení compliance pacientů patří mezi nesporné benefity, které mohou významně 

ovlivnit léčbu. Lepší spolupráci pacientů po zavedení pohybové terapie do léčby zaznamenali 

Thien et al. (1999), Tokomura et al. (2003), Calogero a Pedrotty (2004) a Beumont et al. 

(1994). 

Limitace dostupných studií jsou následující: malé množství testovaných osob a velká 

variabilita použitých terapeutických metod a dávkování terapie. Dále fakt, že studie nebyly 
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zaslepené a většina z nich ignorovala fakt, že výsledky terapie mohly být příliš malé na to, 

aby byly statisticky signifikantní (Vancampfort et al., 2014). 

 

3.5.5 Doporučení pro náplň pohybového programu 

Pohybový program pacientů s MA vytváří protiváhu klidu na lůžku, je účinným 

prostředkem proti vzniku důsledků inaktivity, pomáhá pacientovi budovat vztah k vlastnímu 

tělu a připravuje ho na propuštění z hospitalizace z hlediska kondice a vztahu k fyzické zátěži. 

 Beumont et al. (1993) doporučují do pohybového programu zařadit tyto komponenty:  

1) cvičení podporující flexibilitu 

2) cvičení pro zlepšení postury 

3) cvičení zvyšující svalovou sílu 

4) skupinové sporty 

5) vytrvalostní trénink (Beumont et al., 1993) 

Kolnes (2011) doporučuje do programu zahrnout i dechová a relaxační cvičení. Uvádí, 

že zlepšení tělesného schématu a kinetiky dýchání může zlepšit přístup k potlačeným emocím 

a pocitům. Terapeuticky vedený kontakt s vlastním tělem podle něj stimuluje fyzickou i 

mentální vitalitu, zvyšuje schopnost pozitivního prožitku z pohybu a tím mění patologický 

vztah pacientů k pohybové aktivitě (Kolnes, 2011). 

Pestrost programu by měla pacientům pomoci odklonit se od stereotypního cvičení 

(Beumont et al., 1993) a zároveň zajistit optimální energetický výdej, neboť například 

samotný vytrvalostní trénink by mohl vést k poklesu váhových přírůstků a tím i ke zpomalení 

realimentace (Ng et al., 2013). 

Odborný dohled zajištěný fyzioterapeutem vede pacienty k vnímání vlastního těla a 

respektování jeho hranic (bolest, únava), které mají pacienti s MA tendenci překračovat 

(Beumont et al., 1993).  
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4 CÍLE  

Diplomová práce přímo navazuje na bakalářskou práci Využití léčebné rehabilitace u 

pacientů s mentální anorexií (Ulrichová, 2015) a rozvíjí dvě základní zjištění, která vyplynula 

z jejích výsledků. Prvním bylo, že vhodně zvolené skupinové cvičení u pacientek s mentální 

anorexií nenaruší realimentační plán, a to ani v případě, že zahrnuje kromě dechových a 

relaxačních prvků i posilování, dynamický strečink a koordinačně náročné cviky. Druhým 

významným zjištěním byly specifické posturální poruchy vyskytující se u pacientek s MA 

častěji než v běžné populaci. Cílem diplomové práce bylo tyto dva poznatky objektivizovat a 

ověřit jejich platnost na větší skupině pacientek. Aby bylo možné pohybový program využít 

v klinické praxi, je jeho náplň podrobně rozvedena v praktické části diplomové práce.  

Cílem diplomové práce je ověření bezpečnosti stanoveného pohybového programu pro 

hospitalizované pacientky s MA, sledování jeho vlivu na psychický stav, detekce 

doprovodných symptomů ovlivnitelných léčebnou rehabilitací a objektivizace výskytu 

posturálních poruch. 

 

5 HYPOTÉZY 

1. Pohybový program stanovené frekvence a intenzity nenaruší realimentační plán. 

2. Pohybový program pozitivně ovlivní psychiku pacientek a kvalitu jejich života 

v době hospitalizace. 

3. U pacientek s MA se budou vyskytovat ve zvýšené míře posturální poruchy, jejichž 

charakter se bude lišit od zdravé populace s VDT.  
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6 METODIKA 

Výzkum probíhal na Oddělení dětské psychiatrie v Motole v průběhu od ledna roku 

2015 do prosince roku 2016 a zúčastnilo se ho 25 dětských pacientek hospitalizovaných pro 

diagnózu mentální anorexie. Pacientky byly rozděleny do pěti cvičících skupin a absolvovaly 

pohybovou terapii ve frekvenci 3krát týdně 45 minut. Věk pacientek se pohyboval mezi 11ti a 

17ti lety. Průměrný věk pacientek činil 14 let. Úroveň pohybové aktivity před hospitalizací 

zjišťovaná pomocí dotazníků byla v rozmezí 2,3-36 hodin fyzické zátěže týdně, průměrně 

10,13 hodin. Všechny pacientky nastupující na pohybovou léčbu souhlasily s využitím 

anonymně zpracovaných anamnestických dat a váhových údajů. Dvě z pěti skupin zastoupené 

zákonnými zástupci souhlasily s využitím obrazového materiálu pořízeného v průběhu 

hospitalizace pro potřebu diplomové práce a eventuální publikace v odborném časopisu. 

Cvičební program byl sestaven dle doporučení zahraničních autorů (Beumont et al., 

1994, Carei et al., 2010) zabývajících se pohybovou léčbou u MA. Zahrnoval posilovací, 

protahovací, balanční a koordinační cvičení v kombinaci s jógou, relaxací a dechovým 

cvičením. V průběhu terapie byly sledovány váhové přírůstky jednotlivých pacientek. 

Pacientky byly předem upozorněny, že v případě poklesu váhy nebo nedostatečného 

váhového přírůstku mohou být z terapie dočasně nebo úplně vyřazeny. O účasti na cvičení 

rozhodoval ošetřující lékař. 

 V průběhu pohybové terapie byly sledovány tyto položky: 

 posturální poruchy – vyšetřeno fyzioterapeutem 

 týdenní váhové přírůstky – měřeno ošetřujícím personálem na oddělení 

 symptomy provázející MA – dotazníkové šetření, a 

 míra pohybové aktivity před přijetím k hospitalizaci. 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST  

Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě pole výzkumu. Cílem první části 

bylo zjistit, zda zvolený všestranně zaměřený pohybový program nekoliduje s realimentačním 

plánem hospitalizovaných pacientek s MA a jaký je jeho dopad na jejich psychiku. Druhým 

předmětem zkoumání byly posturální odchylky a poruchy, které se u pacientek vyskytují. Obě 

části výzkumu probíhaly na Oddělení dětské psychiatrie v Motole od ledna 2015 do prosince 

2017. Dílčí výsledky byly publikovány v bakalářské práci autora (Ulrichová, 2015). 

 

7.1 Skupinové cvičení u pacientů s mentální anorexií 

Skupinové cvičení bývá ve fyzioterapii chápáno jako nadstavbový prvek doplňující 

individuální terapii. Jedná se o jeden z běžných prvků komplexního léčebně-rehabilitačního 

plánu diagnóz s postižením pohybového aparátu. Limitací efektu skupinového cvičení, je 

nemožnost individuálního přístupu a nízká specificita stanovených cílů (udržení kloubní 

pohyblivosti, udržení kondice). 

U pacientů s psychiatrickými poruchami hraje skupinové cvičení nezastupitelnou roli. 

Existují pacienti, u kterých má skupinové cvičení lepší výsledky než individuální terapie a pro 

některé je fyzický kontakt s cizí osobou nepříjemný nebo leží na hranici snesitelnosti, takže je 

individuální terapie prakticky kontraindikovaná nebo bez efektu.  

Symptomy, které se u pacientů s MA snažíme ovlivnit léčebnou rehabilitací, jsou: 

- posturální odchylky 

- chybné pohybové stereotypy 

- porucha relaxace 

- porucha dechového stereotypu 

- snížená kondice 

- obstipace 

- bolesti pohybového aparátu 

- zkrácení svalů s tendencí ke zkrácení 

- narušená schopnost sociální interakce 

 

Do těchto problémů lze vstoupit následujícími technikami: 

- rehabilitační cvičení s prvky DNS 

- reedukací pohybových stereotypů 

- relaxačním a dechovým cvičením 
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- kondičním tréninkem 

- cvičení na zvýšení flexibility, dynamický a statický strečink 

Všechny uvedené techniky lze využít jako prvky skupinového cvičení. 

 

7.1.1 Parametry skupinového cvičení 

Cvičení probíhalo třikrát týdně (pondělí, úterý, čtvrtek) a trvalo od 45ti do 60ti minut. 

Pacientky, rozdělené do skupin po pěti, absolvovaly celkem deset lekcí. Pohybový program 

prvních dvou skupin se sestával ze 45ti minutových lekcí obsahujících pouze cvičení (warm 

up, hlavní část, cool down). Ukázalo se však, že několikanásobně lepší spolupráce 

dosáhneme, pokud před tuto část zařadíme patnácti minutovou jednotku, jejíž program není 

zaměřen na tělo, či pohyb, ale na pozitivní prožitky a socializaci. V této části byl prostor pro 

zpětnou vazbu a dotazy k minulé hodině. Její součástí byly hry typu ice-breaker a team-

building, zaměřené na sociální interakci. Důraz byl kladen na to, aby tato část byla co nejvíce 

variabilní, a aby následující cvičení probíhalo v nehodnotícím prostředí, které není zaměřené 

na výkon. 

 

7.1.2 Náplň pohybového programu 

Náplň pohybového programu zahrnovala tyto prvky: 

- posilovací cvičení 

- dynamický a statický strečink 

- dechové cvičení 

- pohybové hry 

- prvky jógy a 

- relaxační cvičení. 

Věkový průměr jednotlivých skupin se lišil, a proto byl program přizpůsoben potřebám 

a preferencím pacientek. Struktura cvičební lekce zůstávala neměnná: 

- pohybová hra 

- rozcvičení 

- hlavní část 

- statický strečink 

- relaxace a dechové cvičení. 
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V hlavní části cvičení se střídaly tři typy cvičení: 

1. odporový trénink (viz. Příloha č. 4) 

2. jóga, nebo cvičení dle Feldenkreise (viz. Příloha č. 5) 

3. kruhový trénink (viz. Příloha č.6), 

a to vždy v uvedeném pořadí, aby mezi náročnějšími lekcemi byl prostor pro odpočinek 

a regeneraci. Lekce s hlavní částí zaměřenou na odporový trénink a jógu byly vedené jako 

skupinové cvičení s vedoucí osobou předcvičující v čele.  

Kruhový trénink zahrnoval 12 cviků rozdělených na 

šest stanovišť. Úvodní zahřátí zahrnovalo krátkou 

pohybovou hru, dynamický strečink a po té všechny cviky 

zahrnuté do kruhového tréninku. V rámci úvodu byla 

zahrnuta instruktáž, jak cviky správně provádět. V hlavní 

části se pacientky se rozestavěly k jednotlivým stanovištím, 

na kterých byla podložka ke cvičení a dva cviky znázorněné 

schematickou kresbou se stručným popisem (Obrázek 2). 

Na každém stanovišti byl připraven jeden posilovací a jeden 

protahovací cvik. Časový limit na každý cvik byl 50 vteřin, 

každá lekce zahrnovala dvě kompletní kola proložená 

pauzou vyplněnou dechovým cvičením nebo cvičením 

zaměřeným na prevenci bolestí zad. 

 

7.1.3 Indikační kritéria pro zařazení do pohybové terapie 

Podmínkou pro zařazení pacientky do pohybové terapie byla: 

 stabilita vitálních funkcí 

 energetický příjem zahrnující plné porce 

 dobrá compliance k terapii 

 věk blízký ostatním členům skupiny (± 1 rok) 

 zájem o účast na pohybové terapii 

 absence závažné psychiatrické komorbidity 

 

Obrázek 2. Schematické 

znázornění cviku 
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7.1.4 Specifika vedení skupinového cvičení 

Vzhledem k psychiatrické diagnóze a zvýšeným zaujetím vlastním tělem je nezbytné 

vyhnout se situacím, které by pacientky mohly pociťovat jako nepříjemné. Patří sem všechny 

situace, kdy je jedinec vystavený hodnocení ostatních. Nevhodné je předcvičování ostatním, 

otevřená kritika a upozorňování ostatních na chyby kohokoliv ze skupiny. Opravování chyb 

provádíme v průběhu lekce manuálním kontaktem. V případě verbálně, že se chyba týká více 

členů skupiny, formulujeme opravu jako obecné upozornění, na co si mají všichni při cvičení 

dát pozor. 

Na jakékoliv poznámky týkající se těla jsou pacientky s MA extrémně citlivé. Proto je 

nezbytné hlídat a korigovat interakce mezi pacientkami samotnými. Všechny osobní 

informace (např.: míru fyzické aktivity před hospitalizací) zjišťujeme v nepřítomnosti 

ostatních pacientek, aby nedocházelo k nežádoucímu srovnávání s ostatními. 

Při organizaci cvičení se osvědčilo rozestavit cvičící pacientky do kruhu, jehož součástí 

je i předcvičující fyzioterapeut. V kruhu totiž zaujímají všichni stejné postavení a všichni jsou 

stejně exponovaní pohledům ostatních. U řady skupin se stalo, že si toto uspořádání pacientky 

zvolily spontánně samy a setrvaly v něm po celou dobu cvičení bez ohledu na prostorové 

parametry místnosti. 

 

7.2  Individuální terapie u pacientek s mentální anorexií 

Indikací k individuální terapii pacientek s MA je hned několik. Nejčastěji se setkáváme 

se syndromem vadného držení těla, skoliózou a bolestmi pohybového aparátu. Při akutních 

obtížích bývá pacientka odeslána na individuální terapii ještě v průběhu hospitalizace, 

v případě VDT a skoliózy se obvykle rehabilitace odkládá na dobu po ukončení hospitalizace. 

V průběhu výzkumu na Oddělení dětské psychiatrie v Motole nastoupilo k individuální 

terapii pět pacientek s mentální anorexií. Všechny dívky byly k terapii indikované z jednoho 

či více výše uvedených důvodů a podstoupily šest individuálních 30ti minutových lekcí ve 

frekvenci 2krát týdně.  

Z pozorování vyplývá, že existují pacientky, které i přes jasnou indikaci nejsou k terapii 

vhodné. Důvodem bývá plachost, uzavřenost a neschopnost spolupracovat.  

Terapie může mít i přes empatický přístup negativní vliv na psychiku pacientky, 

nejčastěji z těchto příčin: 
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 Pacientka, chronicky nespokojená s vlastním tělem špatně snáší svlékání do 

spodního prádla a hodnocení ze strany autority, což je běžnou součástí 

kineziologického rozboru, na jehož základě se stanovuje cíl terapie. 

 Pacientka s perfekcionistickými rysy špatně snáší kritiku a při množství 

pokynů spojených s jejím vlastním tělem se může nespokojenost sama se 

sebou prohloubit v sebenenávist. 

 Pacientky jsou ve zvýšené míře zaujaté svým vlastním tělem, což je současně 

s nadprůměrným intelektem vede ke zkoumání vlastních posturálních odchylek 

a tím i k prohlubování nespokojenosti s vlastním tělem. 

Ze strany fyzioterapeuta je pak nezbytné dodržovat následující zásady: 

 Důsledně se vyhnout hodnocení posturální patologie pacientky. 

 Vyšetřovat v klidné místnosti pouze v přítomnosti fyzioterapeuta (Při 

vyšetřování na oddělení pro dlouhodobé hospitalizace není vhodné 

vyšetřovat pacientku v místnosti, kde jsou instalované kamery). 

 Je-li pacientem dívka, pak by terapeutem měla být žena. 

 Nespornou výhodou a často předpokladem pro úspěšnou terapii je kladný 

vztah pacienta k fyzioterapeutovi. Nedůvěra psychiatrických pacientů ve 

fyzickém kontaktu se nejdříve projeví svalovou ztuhlostí nebo neochotou 

spolupracovat.  

 Zásadní je udržení profesionálního nesoudícího přístupu. V opačném 

případě se velmi rychle zavírá cesta k pacientce a tím i k vyřešení jejího 

problému nebo odstranění bolesti. 

Pacientky s MA jsou specifické neschopností relaxovat. Hypertonus, který u nich 

nacházíme je subkortikálního až kortikálního charakteru. Některé pacientky dokonce 

verbalizují pocit, že „kdyby se uvolnily, spalovaly by ještě méně kalorií“. Pak je otázka, zda 

jejich funkční poruchy pohybového aparátu, svalové hypertony, bolesti zad a časté blokády 

v oblasti krční páteře, vůbec lze s trvalým efektem odstranit. V tomto momentu je důležitá 

komunikace s pacientkou včetně přímého a otevřeného vysvětlení povahy problému. 
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7.3  Posturální poruchy u pacientek s MA 

Kineziologický obraz pacientky s mentální anorexií typicky obsahuje předsun hlavy, 

kraniálně postavené lopatky 

s prominujícími margo medialis scapulae, 

ramena v protrakci, prohloubenou bederní 

lordózu, ventrálně klopenou pánev s vnitřně 

rotačním postavením v kyčelních kloubech 

a insuficientní ventrální muskulaturu. 

Hrudník se nachází v nádechovém 

postavení.  

Postavení jednotlivých segmentů 

spolu úzce souvisí a lze jej dát do kontextu 

s psychickým stavem pacientek a s jejich 

vztahem k vlastnímu tělu. Je prakticky 

nemožné exaktně určit, zda posturální 

porucha vzniká ještě před rozvinutím 

psychopatologie nebo až v jejím důsledku, 

jejich současný výskyt a vzájemnou 

provázanost však nelze přehlédnout. 

Nespokojenost s jednotlivými částmi těla se může u jednotlivých pacientek lišit. 

Většinou se však týká atributů ženské postavy (oblast prsou a boků) a oblasti břicha. 

Domníváme se, že právě zde se nachází příčina nádechového postavení hrudníku, které 

pacientka podvědomě použije pro zatažení břicha. Návyk na toto držení vede k jeho fixaci 

v rámci pohybových stereotypů a ke snížení jeho pružnosti. To může pacientka pociťovat, 

jako neschopnost se plně nadechnout a pocit sevření na hrudníku, obojí spojené s úzkostí. 

S nádechovým postavením hrudníku se pojí: 

 chybné funkční zapojení bránice 

 reflexní změny v pomocných nádechových svalech způsobené jejich 

přetěžováním 

 bolesti hlavy a bolesti v oblasti krční a hrudní páteře. 

Protrakce ramen (Obrázek 4) může být způsobená nevhodným posilováním prsních 

svalů a jejich následným zkrácením. Pravděpodobná se však jeví i souvislost s psychickým 

stavem (pocity méněcennosti, stud, uzavřenost) a neschopností akceptovat své dospívající 

Obrázek 3.  Nádechové postavení 

hrudníku 
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tělo. Pacientka pak na první pohled vypadá, jako by se chtěla schoulit v ramenou nebo jako by 

jí byla zima. 

Posturální porucha v oblasti ramen se odráží v držení lopatek, které jsou vysunuté 

kraniálně. Jejich hrany výrazně prominují (Obrázek 7), což je patrné zejména na počátku 

léčby. Poruchy nacházíme i při vyšetření skapulo-humerálního rytmu v podobě časné rotace 

lopatek, asymetrie jejich pohybu a výrazné addukce při pohybu paží do výchozího postavení. 

Příčinou může být dysfunkce hypotrofických spodních fixátorů lopatek a porucha funkce 

skapulothorakálního kloubu, v němž při výrazné kachexii chybí tukový polštář. Ten má za 

fyziologické situace umožnit hladké klouzání lopatky po hrudníku. 

Nádechové postavení hrudníku (Obrázek 3) a nedostatečná fixace lopatek (Obrázek 7) 

se projeví narušením funkčního propojení ramen a pánve pomocí šikmých svalových řetězců. 

Insuficience ventrální muskulatury pak vede k překlopení pánve 

ventrálně a prominenci břišní stěny i u extrémně kachektických 

pacientek. Domníváme se, že tato skutečnost u pacientek zhoršuje 

sebehodnocení a může se podílet na další progresi onemocnění, 

eventuálně na jejím relapsu. Existuje totiž nebezpečí, že pokud pacientka 

na terénu ventrálně klopené pánve a insuficientní ventrální muskulatury 

přibere na váze 10 a více kilo, bude se tak dít pouze ve snaze oddělení co 

nejdříve opustit a nenáviděné partie svého těla opět „upravit“ extrémním 

snížením kalorického příjmu. 

Celou situaci komplikuje fakt, že po realimentaci pacientů 

s mentální anorexií dochází ke změně distribuce tělesného tuku. U 

pacientek s normalizovanou hmotností byla prokázána tendence 

k centrálnímu ukládání tuku (El Ghoch et al., 2014; Mayer et al., 2004). 

Dopad tohoto jevu na psychiku pacientek zatím není jasný (El Ghoch et 

al., 2014). 

Typická postura pacientek s MA je zobrazena na obrázku 5 a 6. 

Na obrázku č.5 vidíme pacientky s různým stupněm kachexie. 

Jejich postura vykazuje shodné znaky, z nichž je nejnápadnější 

prohloubená bederní lordóza a anteverze pánve. Pacientky s touto 

posturou pak při pohledu do zrcadla hodnotí negativním způsobem oblast 

břicha a hýždí, které prominují, nikoliv ale kvůli množství tukové tkáně, 

ale z důvodu nesprávného držení.  

Obrázek 4. 

Protrakce ramen 
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Obrázek 5. Typická postura pacientek s MA – pohled z boku 

Obrázek 6. Postura pacientky s MA 
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 U pacientky na obrázku 6, jsou dobře patrné výše zmíněné posturální odchylky. Při 

pohledu zezadu a z boku lze vidět ostré zaúhlení v oblasti Th-L přechodu a anteverze pánve. 

Při pohledu zepředu vidíme asymetrii způsobenou posunem ramen oproti pánvi doleva, což 

dokládá posun kolmice spuštěné od středu obličeje (na obrázku není z etických důvodů 

zobrazen). 

 

7.4  Návrh rehabilitačního plánu 

Vzhledem k širokému spektru poruch v oblasti pohybového aparátu v kombinaci 

s psychologickým aspektem choroby, se jeví optimální kombinace skupinové a individuální 

terapie. Za předpokladu, že pro to není psychiatrická kontraindikace, jejíž posouzení je plně 

v kompetenci ošetřujícího lékaře, lze u stabilizovaných a dobře kompliantních pacientek 

zahájit skupinovou pohybovou léčbu krátce po nástupu na psychiatrické oddělení. 

V praxi se málokdy stává, že k hospitalizaci nastoupí ve stejnou dobu dostatečný počet 

pacientek, ze kterých by se dala sestavit kompletní a dostatečně homogenní skupina (věk 

v rozmezí dvou let, obdobné stadium choroby). V modelové situaci, kdy by se takovou 

skupinu podařilo sestavit, zahájíme pohybovou terapii v druhém až třetím týdnu hospitalizace. 

Výhodná je frekvence lekcí 3krát týdně 45 minut. Náplní cvičební lekce u pacientek na 

začátku léčby je dechové cvičení, cvičení dle Feldenkreise a cvičení na zvýšení flexibility. 

Obrázek 7. Porucha postavení lopatek  
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Zahájení cvičení předchází vzájemné představení účastníků cvičení. Na začátek lekce lze 

zařadit nenáročnou hru na seznámení. 

V druhém týdnu pohybové terapie začínáme se standardním cvičebním programem, 

který zahrnuje posilovací cvičení, jógu a kruhový trénink, vše o nízké intenzitě (hodnocení dle 

Borgovy škály 9-11). Důraz klademe na provedení jednotlivých pozic, centraci klíčových 

kloubů a uvědomění si správného držení. Pacientky vedeme ke schopnosti autokorekce 

postury. 

Ve třetím týdnu pohybové terapie (po 6ti skupinových lekcích), lze u pacientek 

s komplexním obrazem VDT zahájit individuální terapii ve frekvenci 2krát týdně 40 minut. U 

pacientek s nekompletním VDT či normálním nálezem v oblasti postury zahajujeme 

individuální terapii pouze v případě akutních obtíží (blokády krční páteře, blokády žeber, 

bolesti vzniklé v návaznosti na pohybovou aktivitu a další funkční poruchy pohybového 

systému) a terapii ukončujeme po jejich odstranění. Tento fakt pacientce nezdůrazňujeme 

kvůli riziku dissimulace obtíží. 

Kromě individuální pohybové terapie ve třetím týdnu pohybové terapie (čtvrtý až pátý 

týden realimentačního plánu) zvyšujeme intenzitu stávajícího cvičení dle schopností a 

kondice skupiny. Délku cvičení zvyšujeme z původních 45ti minut na 60 a v úvodních 15ti 

minutách se soustředíme na práci ve skupině. 

Při cvičení nikdy neudáváme počet opakování a vždy se řídíme schopností pacientek 

pohyb kvalitně provést. Dle potřeby včleňujeme pauzy vyplněné méně náročným cvičením 

(cviky na prevenci bolestí zad a dechová cvičení). Hry v úvodu mohou mít dynamičtější a 

mohou plnit funkci úvodního zahřátí. Úpravou místnosti a řízením rychlosti hry předcházíme 

Obrázek 8.  Různá hloubka výpadu 
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možným pádům a zraněním. 

V dalších týdnech terapie postupně zvyšujeme intenzitu zátěže na stupeň 13 dle 

Borgovy škály s krátkými špičkami na stupních 15-17. Úvodní hry volíme tak, aby pacientky 

odvedly pozornost od přemýšlení o počtu opakování a míře zátěže, a klademe důraz na 

Obrázek 9. Fázický nákrok a následný výpad vzad 

Obrázek 10.  Nákrok s poskokem na pravé DK a výpad vzad 
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nutnost kooperace ve skupině a budování důvěry mezi jednotlivými účastníky. Pohybové 

komponenty cviků na sebe navazují a stupňuje se jejich náročnost. 

Příkladem může být cvičení ve výpadu. Na obrázku 8 vidíme výpad vpřed, jehož 

hloubku může zadat fyzioterapeut v rámci cvičení nebo si ji korigují pacientky samy 

v závislosti na svých možnostech (v případě, že se úroveň kondice jednotlivých účastníků 

cvičení výrazně liší). Cvik modifikujeme dle potřeby jako opakovaný výpad vpřed s důrazem 

na správnou pozici kolene nebo jako přechod z vyšší pozice do hlubokého výpadu a zpět. 

 V případě, že pacientky cvik koordinační zvládají, lze například přidat výpad vzad 

v různých variantách jako je střídání výpadu vpřed a vzad, výpad vzad s podřepem na přední 

stojné končetině nebo výpad vzad s předchozím nákrokem (Obrázek 9). 

V závěru cvičení, obvykle týden před propuštěním, je možné přidat mírný poskok 

v nákroku následovaný výpadem vzad (Obrázek 10). 

 

7.4.1 Spolupráce fyzioterapeuta s lékařem 

Dynamika realimentačního procesu (přírůstků na váze) se u jednotlivých pacientek liší a 

odráží se v ní postup psychoterapeutické a psychiatrické léčby. Proto je nezbytná komunikace 

mezi psychiatrem a fyzioterapeutem, na které se zakládá případná rozvaha, zda pacientku 

z pohybového programu dočasně nebo trvale vyloučit. Pokud k tomu musí dojít, pak by to 

pacientka ani ošetřující personál neměl chápat jako trest, ale jako nástroj zpětné vazby o 

průběhu léčby a logickou reakci podobnou vysazení léku, který má nežádoucí vedlejší účinky. 

Důvodem k vyloučení z pohybového programu může být nízká compliance pacientky, 

nízké váhové přírůstky či váhový pokles, který může poukázat na utajované cvičení 

(například v prostorách toalet, kde není kamerový systém). V takových případech je nutné 

zvážit, zda motivovat pacientku možným návratem do pohybového programu při zlepšení 

compliance nebo zda další zákaz vzbudí pouze odpor a zatvrzení se proti další léčbě. 

Promotivační vliv cvičení se v průběhu výzkumu ukázal být velmi významný. Zájem o 

cvičení projevovaly jak cvičící tak necvičící pacientky. Z toho důvodu lze uvažovat o zařazení 

pacientky s hraniční compliance či jinými indikačními kritérii. Pacientka musí být 

obeznámena s tím, že její účast na cvičení je podmíněna úspěšným postupem léčby. 
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7.4.2 Doporučení míry pohybové aktivity po propuštění 

Při srovnání míry pohybové aktivity pacientů s MA s velkou mírou podváhy, po návratu 

k normální váze a po ukončení léčby bylo zjištěno, že se fyzická aktivita v čase signifikantně 

zvyšuje. Pacient po ukončení léčby je více aktivní než čerstvě po návratu k normální váze a 

nárůst pohybové aktivity lze zaznamenat i při přesunu od podváhy k fyziologické hmotnosti. 

Zároveň se však zlepšují skóre pro depresi a jídelní patologii, což ukazuje, že závažnost 

zdravotního stavu není přímo spojena s mírou pohybové aktivity (Gianini et al., 2016). 

Pohybová aktivita po propuštění by měla být taková, aby nezpůsobila pokles váhy. To 

předpokládá, že pacientka nebude sport považovat za prostředek ke snížení hmotnosti, nebo 

bude tuto tendenci schopna vědomě potlačit.  

Při zvažování doporučení míry pohybové aktivity po propuštění narážíme na dva 

základní problémy. Prvním je závislost energetického výdeje na příjmu a tedy riziko, že 

pohybová aktivita předepsaného rozsahu povede ke snížení hmotnosti například při 

manipulaci pacientky s jídlem nebo při utajovaném zvracení. 

Druhým problémem je registrování a měření pohybové aktivity u dětského pacienta. 

Tento úkol připadne rodičům, a je otázka, jak jim v jeho plnění co nejvíce pomoci.  

Konkrétní doporučení nemají v literatuře oporu. Beumont et al. (1994) pouze vyslovují 

návrh podporovat pacienta ve zdraví prospívající pohybové aktivitě střední intenzity dle 

vlastního zájmu (Beumont et al., 1994). 

Do budoucna se jako ideální jeví vytvoření půlhodinového videozáznamu cvičení, které 

pacientky mohou cvičit v domácím prostředí. Rodiče budou vědět, že pacientka může dle 

záznamu cvičit jednou denně a mohou tuto skutečnost jednoduše kontrolovat. Pacientky na 

druhou stranu budou vedené k pohybu, který prospívá jejich zdraví a udržuje je v kondici. 

Cvičení vedené fyzioterapeutem by mělo obsahovat stejné prvky, které pacientky znají 

z pohybové terapie v průběhu hospitalizace. Jiná videa, například fitness cvičení dle internetu, 

by mělo být přísně zakázáno minimálně půl roku po propuštění.  

Zformulováním konkrétního doporučení můžeme nastavit přesná pravidla a předejdeme 

tak konfliktům pacientky s rodiči. Vedením pacientky k normální pohybové aktivitě snížíme 

riziko zoufalých pokusů „o jakoukoliv pohybovou aktivitu“, o níž se zmínila jedna 

z pacientek, která tajně cvičila na podlaze v koupelně sedy lehy. 

Intenzita cvičení by se měla pohybovat okolo 13. stupně Borgovy škály. Složení 

programu cvičení by mělo zahrnovat rozcvičení, hlavní část a protažení. 

Kromě předepsaného cvičení by měla být pacientka podporována ve výběru sportovní 

aktivity, která jí umožní kontakt s vrstevníky. Přednostně doporučené aktivity jsou kolektivní 
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sporty na rekreační úrovni ve frekvenci 1-2krát týdně 60-90 minut po předchozí domluvě 

s pacientkou, že v den tréninku vynechá ostatní cvičení. Při výběru sportovní aktivity musí 

být brán v potaz zdravotní stav pacientky (osteoporóza, kardiální obtíže). 

U pacientky, která se po propuštění chystá vstoupit zpět do sportovního tréninku, by 

měla být doporučení formována individuálně. Při poklesu váhy je na místě konzultace, 

ohledně změny tréninkového režimu, jako prevence relapsu. 
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8 VÝSLEDKY 

8.1 Charakteristika skupiny 

Výzkumu se zúčastnilo 25 dětských pacientek s diagnózou mentální anorexie 

absolvujících léčbu na Oddělení dětské psychiatrie v Motole. Výzkumu se účastnily pouze 

dívky, a to ve věku 11-17 let. Průměrný věk byl 14,36. Kompletní věkové složení skupiny 

ukazuje tabulka 1. 

 

Věkové složení skupiny 

počet probandů n=25 

pacient věk pacient věk 

1 14 14 15 

2 16 15 16 

3 15 16 14 

4 14 17 14 

5 14 18 14 

6 16 19 12 

7 15 20 13 

8 17 21 11 

9 17 22 14 

10 14 23 15 

11 12 24 17 

12 14 25 12 

13 14     

průměrný věk 14,36 

 

 

8.2 Míra pohybové aktivity před hospitalizací 

Součástí vstupního dotazníku byla otázka týkající se objemu fyzické zátěže před 

nastoupením k hospitalizaci. Tento údaj měl význam v predikci pohybových schopností 

jednotlivých pacientek, jejich adherenci ke cvičení, celkové kondici a do jisté míry vypovídal 

o celé skupině. Výhodou vždy byla podobná míra pohybové aktivity před hospitalizací, která 

znamenala malé rozdíly mezi jednotlivými pacientkami a umožňovala stanovení pohybového 

programu tak, aby byl vhodný pro všechny účastníky cvičení. 

Tabulka 1. Věkové složení skupiny 
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Pacientky udávali míru pohybové aktivity v hodinách za týden. Udávané hodnoty se 

pohybovaly od 2,3 do 36ti hodin pohybové aktivity týdně. Průměrná hodnota byla 10,132. 

Kompletní výsledek ukazuje tabulka 2. 

 

Úroveň fyzické zátěže před hospitalizací 

N 25 

pacient 
počet hodin 

PA týdně 
pacient 

počet hodin 

PA týdně 

1 5 14 7,5 

2 6 15 7 

3 9 16 3,5 

4 15 17 6 

5 11 18 14 

6 10,5 19 4 

7 10,5 20 3 

8 3,5 21 7 

9 8 22 2,3 

10 17,5 23 10,5 

11 17,5 24 36 

12 14 25 21 

13 4     

Průměr 10,132 

 

  

 

8.3 Výskyt posturálních poruch u vyšetřovaných pacientek 

Do pohybového programu bylo zařazeno celkem 25 dětských pacientek 

hospitalizovaných na Oddělení dětské psychiatrie v Motole. Všechny pacientky podstoupily 

kineziologické vyšetření fyzioterapeutem. Byly hodnoceny posturální odchylky popsané 

v grafu Posturální odchylky (Obrázek 11). 

Plně vyjádřený obraz VDT specifický pro MA byl nalezen u 64 % vyšetřených 

pacientek (Obrázek 12). Zbývajících 36 % pacientek vykazovalo dílčí posturální poruchy a 

asymetrie, které však byly srovnatelné s populační normou.  

Výskyt posturálních poruch u dětí není ničím překvapivým.  Česká studie z roku 2003 

objevila posturální poruchy u 38% z 3520 vyšetřených dětí. Autoři uvádí, že nejčastěji se 

Tabulka 2. Úroveň fyzické zátěže 

před hospitalizací 
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vyskytujícími poruchami byly odstáté lopatky, prohloubená bederní lordóza a kulatá záda. Dle 

jejich výsledků se posturální poruchy vyskytovaly častěji u chlapců.  

Při srovnání výsledků této studie a výsledků vyšetření pacientek s MA musí být 

zohledněna subjektivita vyšetření, relativní pojetí posturálních poruch i nesourodost souborů 

co se týče počtu probandů a pohlaví. Pokud bychom však uvažovali číslo 38% za průměrný 

výskyt posturálních poruch v dětské populaci českých dětí, lze říci, že se u pacientek s MA 

vyskytují téměř dvakrát častěji. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

protrakce ramen

anteverze pánve

předsun hlavy

prominence margo medialis…

hypotonie břišních svalů

prohloubená bederní lordoza

narušený humeroskapulární rytmus

horní typ dýchání

zvýrazněná hrudní kyfoza

syndrom přesýpacích hodin

kraniální postavení lopatek

syndrom otevřených nůžek

Posturální odchylky 

pozitivní

negativní

Obrázek 11. Posturální odchylky 
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8.4  Výskyt doprovodných symptomů provázejících mentální anorexii 

Do této skupiny symptomů byly z didaktických důvodů zařazeny problémy, které lze, 

kromě farmakologické léčby, řešit i cílenou rehabilitací. Mezi zjišťované poruchy patřily 

následující položky: bolesti pohybového aparátu, obstipace, skolióza, úzkost, deprese a bolesti 

hlavy. Zjišťování přítomnosti těchto poruch probíhalo záměrně před začátkem pohybového 

programu tak, aby do něho mohla být zařazena cvičení, která symptomy pozitivně ovlivňují 

(např.: dechová a relaxační cvičení v případě anxiety, prvky viscerální terapie a masáže 

v případě obstipace). 

Pro detekci doprovodných symptomů provázejících mentální anorexii byl sestaven 

jednoduchý dotazník, v němž pacientky měly na výběr z možností ANO-NE, tj. porucha je či 

není přítomna. Při hodnocení četnosti poruch byly odpovědi pacientek srovnávány 

s chorobopisy, kde byly ověřeny položky: deprese, úzkost a skolióza. V případě, že o těchto 

symptomech nebyla v lékařské dokumentaci zmínka, nebyla položka započítána. Výskyt 

ostatních symptomů nebylo možné podle lékařských záznamů ověřit.  Vstupní dotazník (viz. 

Příloha 1) vyplnilo celkem 25 pacientek. 

Četnost doprovodných symptomů vyplývající ze vstupních dotazníků zobrazuje tabulka 

3.  

  

64% 

36% 

Obraz VDT typický pro MA 

typický obraz VDT

posturálně v rámci

normy

Obrázek 12. Obraz VDT typický pro MA 
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počet probandů 25 % 

úzkost 15 60 

bolesti hlavy 11 44 

deprese 11 44 

bolesti pohybového 

aparátu 8 32 

obstipace 8 32 

skolioza  7 28 

 

 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že z celkového počtu 25ti pacientek 60 % trpí úzkostí, 

téměř polovina (44 %) depresemi, stejné množství pacientek (44 %) má bolesti hlavy, třetina 

(32 %) bolesti pohybového aparátu a obstipaci a u 28 % pacientek byla diagnostikovaná 

skolióza (Obrázek 13). 

 

  

Tabulka 3. Doprovodné symptomy 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bolesti pohybového aparátu

bolesti hlavy
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Doprovodné symptomy 

Pozitivní

Negativní

Obrázek 13. Doprovodné symptomy 
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8.5  Váhové údaje 

Na začátku hospitalizace podstoupí každý pacient vyšetření specialistou na Pediatrickou 

auxologii, který určí cílovou hmotnost. Vždy je snaha o nalezení takové hmotnosti, jakou 

pacient alespoň verbálně akceptuje. Zvyšuje se tím pravděpodobnost aktivní spolupráce 

pacienta na realimentaci, což je předpoklad úspěšné léčby. 

Pacient je motivován ke spolupráci váhovými milníky, po jejichž dosažení je odměněn 

vycházkami nebo možností strávit víkend v domácím prostředí. Požadovaný váhový přírůstek 

na Oddělení dětské psychiatrie v Motole se pohybuje od 0,5-1,5 kg za týden. Vážení 

podstupuje pacient 3krát týdně, ráno před snídaní v přítomnosti ošetřujícího personálu. Vážení 

neprovádí vždy stejná osoba. 

V průběhu pohybové terapie byly zaznamenávány týdenní váhové údaje (Tabulka 4), na 

jejichž základě byly vypočteny týdenní váhové přírůstky (Tabulka 6).  Akceptovány byly 

hodnoty v rozmezí 0,5-1,5 kg. Průměrné hodnoty pod 0,5 kg/týden jsou v tabulce 6 

podbarveny šedě.  

Trvale nižší váhové přírůstky musely být individuálně posouzeny. Jejich příčinou může 

být špatná compliance pacienta, utajované cvičení, ale i nemoc nebo časná fáze realimentace. 

V prvním týdnu realimentace lze totiž očekávat pokles váhy, i přes dobrou adherenci k terapii 

(Theiner et al., 2011). V případě šedě podbarvených polí u pacientů se jednalo o časnou fázi 

realimentace, nemoc nebo o momentální výkyvy váhy následované vyšším váhovým 

přírůstkem. Proto nebylo nutné žádného z pacientů z pohybové terapie trvale vyloučit. 

Pro další analýzu pak byly zaznamenány váhové údaje pacientek z průběhu celé 

realimentace (Tabulka 5).  
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Váhové údaje v průběhu pohybové 

terapie 

týdny 1 2 3 4 5 

Pacient 1 26,4 26,2 26,8 26,8   

Pacient 2 41,8 42,2 43,1 44   

Pacient 3 40,3 39,9 41,9 42,7   

Pacient 4 39,6 41 41,4 42   

Pacient 5 34,6 35,4 36,8 37,7   

Pacient 6 40,7 40,8 42 42,6   

Pacient 7 48,5 49,8 50,6 51,7   

Pacient 8 44,3 44,3 47,2 48,3   

Pacient 9 44 44 44 44   

Pacient 10 46,4 46,9 47,6 47,7   

Pacient 11 45,7 46,5 46,5 47,2   

Pacient 12 38,8 39,1 40 40,5   

Pacient 13 48,2 49,2 50,3     

Pacient 14 41,7 43 42,4     

Pacient 15 45,3 46,2 46,4 47,6   

Pacient 16 42,8 43,3 44 44,5 45,3 

Pacient 17 41,9 42,1 43,4 44,5 44,4 

Pacient 18 44,5 43,9 44,2 45,9 45,9 

Pacient 19 45,3 45,3 46,6 46,6 47,6 

Pacient 20 42,9 44,6 46,5 48,1 47,9 

 

  

Váhové údaje v průběhu realimentace 

týdny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

pac. 6 39,5 40,7 40,8 42 42,6                         

pac.7 48,4 48,5 49,8 50,6 51,7                         

pac. 8 39,4 39,6 40,5 40,5 42,8 43,1 44,3 44,3 47,2 48,3               

pac. 9 37,2 37,8 39,1 39,5 39,6 40,3 41 41,2 41,2 42,2 42,2 44 44 44 44 45,7 46,1 

pac. 10 42,5 42,5 42,5 42,9 44,1 44,4 45,4 45,6 46,3 46,4 46,9 47,6 47,7 48,1       

pac. 11 42,8 43,8 45,7 46,5 46,5 47,2 48,6 50,3 52 51,9 51,9             

pac. 12 36,6 38,8 39,1 40 40,5 40,8 41,2 42,3 42,2 42,2 43,1 43           

pac. 13 44,8 44,8 45,5 45,7 47,2 48,2 49,2 50,3                   

pac. 14 38,1 38,1 41,9 41,7 43 42,4 43 43,3 43,6 44,4 45,3 46           

pac. 15 40,6 41,5 45,3 45,3 46,2 46,4 47,6 48,3 49,1 52,3 52,9             

pac. 16 38,9 38,9 39,8 41,5 42,8 43,3 44 44,5 45,3                 

pac. 17 35,6 36,2 37,4 37,3 38,4 39,7 41,1 41,9 42,1 43,4 44,5 44,4           

pac. 18 41,4 42,8 43 43,5 44,5 43,9 44,2 45,9 45,2                 

pac. 19 44,3 45,3 45,3 46,6 46,6 47,6                       

pac. 20 37 37,9 39,3 40,9 42,9 44,6 46,5 48,1 47,9                 

Tabulka 4. Váhové údaje v průběhu pohybové terapie 

Tabulka 5. Váhové údaje v průběhu realimentace – období pohybové terapie podbarveno šedě 
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Váhové přírůstky v průběhu jednotlivých týdnů 

pohybové terapie 1.-4. skupiny 

týdny 2 3 4 5 průměr 

pacient 1 -0,2 0,6 0   0,13 

pacient 2 0,4 0,9 0,9   0,73 

pacient 3 -0,4 2 0,8   0,80 

pacient 4 1,4 0,4 0,6   0,80 

pacient 5 0,8 1,4 0,9   1,03 

pacient 6 0,1 1,2 0,6   0,63 

pacient 7 1,3 0,8 1,1   1,07 

pacient 8 0 2,9 1,1   1,33 

pacient 9 0 0 0   0,00 

pacient 10 0,5 0,7 0,1   0,43 

pacient 11 0,8 0 0,7   0,50 

pacient 12 0,3 0,9 0,5   0,57 

pacient 13 1 1,1     1,05 

pacient 14 1,3 -0,6     0,35 

pacient 15 0,9 0,2 1,2   0,77 

pacient 16 0,5 0,7 0,5 0,8 0,63 

pacient 17 0,2 1,3 1,1 -0,1 0,63 

pacient 18 -0,6 0,3 1,7 0 0,35 

pacient 19 0 1,3 0 1 0,58 

pacient 20 1,7 1,9 1,6 -0,2 1,25 

 

 

 

Pro hodnocení bezpečnosti pohybové terapie byly zaznamenány váhové přírůstky 

v průběhu celé realimentace (Tabulka 7). Tyto údaje nebylo možné zaznamenat u skupiny 

číslo 1 a 5. U skupiny č. 1 nebyly sledovány váhové přírůstky v průběhu celé realimentace, 

ale pouze v průběhu pohybové terapie. U skupiny číslo 5 nebyl z organizačních důvodů 

dodržen rozestup mezi jednotlivými lekcemi a pacientky absolvovaly pouze 7 cvičebních 

lekcí. Výsledky váhové analýzy by proto nebyly vypovídající. 

  

Tabulka 6. Váhové přírůstky v průběhu  

pohybové terapie 1.-4. skupina  
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Váhové přírůstky v průběhu realimentace 2.-4. skupiny 

týdny 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 průměr 

Pacient 6 1,2 0,1 1,2 0,6                         0,78 

Pacient 7 0,1 1,3 0,8 1,1                         0,83 

Pacient 8 0,2 0,9 0 2,3 0,3 1,2 0 2,9 1,1               0,99 

Pacient 9 0,6 1,3 0,4 0,1 0,7 0,7 0,2 0 1 0 1,8 0 0 0 1,7 0,4 0,56 

Pacient 10 0 0 0,4 1,2 0,3 1 0,2 0,7 0,1 0,5 0,7 0,1 0,4       0,43 

Pacient 11 1 1,9 0,8 0 0,7 1,4 1,7 -0,1 0               0,82 

Pacient 12 2,2 0,3 0,9 0,5 0,3 0,4 1,1 0 0,9 -0,1             0,65 

Pacient 13 0 0,7 0,2 1,5 1 1 1,1                   0,79 

Pacient 14 0 3,8 -0,2 1,3 -0,6 0,6 0,3 0,8 0,9 0,7             0,76 

Pacient 15 0,9 3,8 0 0,9 0,2 1,2 0,7 3,2 0,6               1,28 

Pacient 16 0 0,9 1,7 1,3 0,5 0,7 0,5 0,8                 0,80 

Pacient 17 0,6 1,2 -0,1 1,1 1,3 1,4 0,8 0,2 1,3 1,1 -0,1           0,80 

Pacient 18 1,4 0,2 0,5 1 -0,6 0,3 1,7 -0,7                 0,48 

Pacient 19 1 0 1,3 0 1                       0,66 

Pacient 20 0,9 1,4 1,6 2 1,7 1,9 1,6 -0,2                 1,36 

 

Pro statistické hodnocení váhových přírůstků bylo nezbytné porovnat průměrné hodnoty 

týdenních váhových přírůstků v průběhu pohybové terapie a v průběhu celé realimentace 

(Tabulka 8). Hodnoty byly statisticky zpracovány párovým t-testem. U skupin č.1 a 5 byly 

dostupné pouze váhové údaje v průběhu pohybové terapie, a proto u nich t-test nemohl být 

proveden. Pro párový t-test byly použity hodnoty skupin 2-4 (n=15). Rozdíl mezi nimi (x= 

0,676; y= 0,786) byl statisticky nevýznamný, a proto lze říci, že je uvedený pohybový 

program pro dětské pacientky s MA bezpečný a nenaruší realimentační program. 

  

Tabulka 7. Váhové přírůstky v průběhu realimentace 2.-4. skupina 
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8.6 Vliv cvičení na psychiku pacientek 

Pro zhodnocení vlivu cvičení na psychiku pacientek byla využita vizuální analogová 

škála (viz. Příloha č.2), kterou pacientky vyplňovali vždy před cvičením a po cvičení. Při 

vyplňování odpovídaly zakřížkováním pole od 1-15ti ve třech kategoriích – uvolněnost – 

napětí (Tabulka 9), míra úzkosti (Tabula 10) a dobrá-špatná nálada (Tabulka 11). Výsledky 

vyplněné před a po terapii byly párovány, takže bylo možné říci, jaký formulář vyplnila 

pacientka před a po terapii. Získané údaje byly statisticky zpracovány tak, aby bylo možné 

odpovědět na otázku, zda se měnil psychický stav pacientek po proběhlé terapii, po případě 

jakým způsobem. U otázek jedna a tři byl pozitivní posun k nižším hodnotám (např.: 1 – 

uvolněnost; 15 – napětí). U otázky číslo dvě k vyšším. 

Z hlediska výzkumu by měla hodnotu i dlouhodobá analýza. Tu však nebylo možné 

zpracovat vzhledem k provedení experimentu. Odpovědi byly vyplňovány anonymně, a proto 

nebylo možné sestavit odpovědi jedné pacientky v průběhu celé pohybové terapie. 

Srovnání průměrných váhových přírůstků 

  pohybová terapie realimentace rozdíl  

Pacient 6 0,63 0,78 0,14 

Pacient 7 1,07 0,83 -0,24 

Pacient 8 1,33 0,99 -0,34 

Pacient 9 0,00 0,56 0,56 

Pacient 10 0,43 0,43 0,00 

Pacient 11 0,50 0,82 0,32 

Pacient 12 0,57 0,65 0,08 

Pacient 13 1,05 0,79 -0,26 

Pacient 14 0,35 0,76 0,41 

Pacient 15 0,77 1,28 0,51 

Pacient 16 0,63 0,80 0,18 

Pacient 17 0,63 0,80 0,18 

Pacient 18 0,35 0,48 0,13 

Pacient 19 0,58 0,66 0,08 

Pacient 20 1,25 1,36 0,11 

Tabulka 8. Srovnání váhových přírůstků v průběhu 

pohybové terapie a realimentace 
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Měření vlivu cvičení na psychiku podstoupila poslední cvičící skupina (n=6). Jedna 

pacientka po 4.terapii odešla na negativní reverz a do programu pohybové terapie se již 

nevrátila. Do analýzy byly započítány její odpovědi do 4. lekce. Ostatní pacientky 

absolvovaly celkem 17 cvičebních lekcí. VAS vyplnily celkem 15krát. 

Ve statistické analýze bylo nejdříve provedeno testování normality. Bylo zjištěno, že 

hodnoty pro „uvolněnost-napětí“ nemají normální rozdělení a nelze proto pro jejich analýzu 

použít t-test. Z toho důvodu byla pro tuto otázku použita jeho neparametrická obdoba – 

Mann-Whitney test, v němž jsme se ptali, zda jsou hodnoty po terapii stejné jako před terapií, 

popřípadě, zda se jejich hodnota zvyšuje nebo snižuje. Pro vyhodnocení otázek „míra úzkosti“ 

a „nálada“, byl použit t-test. 

Statistická analýza ukázala zlepšení ve všech třech uvedených parametrech. U otázky 

„uvolněnost-napětí“ docházelo k signifikatnímu posunu k nižším hodnotám (p-value = 0,006) 

a stejně tak u otázky „nálada“ (x = 9,63; y = 5,8). U otázky „míra úzkosti“ došlo 

k žádoucímu posunu k vyšším hodnotám (x = 8,75; y = 11,46). Z uvedených výsledků 

vyplývá, že cvičební program měl pozitivní efekt na psychické rozpoložení pacientů, kteří po 

cvičení udávali větší pocit uvolněnosti, nižší míru úzkosti a lepší náladu. 
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PŘED PO 

"Cítím se uvolněně" "Cítím se uvolněně" 

terapie pac 1 pac 2 pac 3 pac 4 pac 5 pac 6 terapie pac 1 pac 2 pac 3 pac 4 pac 5 pac 6 

1. 12 6 8 7 10 10 1. 2 1 6 5 5 5 

2. 13 10 11 5 14 10 2. 6 7 3 11 6 7 

3. 7 10 10 15 8 9 3. 3 8 14 12 4 9 

4. 15 11 5 10 5 10 4. 7 10 3 8 3 8 

5. 12 6 9 9 9   5. 4 5 1 4 7   

6. 8 4 10 12 4   6. 7 1 10 12 1   

7. 6 10 12 6 8   7. 6 7 7 5 7   

8. 10 4 14 6 13   8. 10 4 7 7 12   

9. 12 6 9 9 9   9. 4 5 1 4 7   

10. 7 3 10 8 10   10. 7 1 3 7 3   

11. 10 3 14 11 11   11. 8 1 3 5 5   

12. 2 14 11 9 11   12. 1 14 8 7 9   

13. 12 6 9 9 9   13. 4 5 1 4 7   

14. 2 11 10 10 7   14. 3 5 7 9 6   

15. 8 11 6 12 9   15. 6 5 5 1 3   

 

PŘED PO 

"Cítím úzkost" "Cítím úzkost" 

terapie pac 1 pac 2 pac 3 pac 4 pac 5 pac 6 terapie  pac 1 pac 2 pac 3 pac 4 pac 5 pac 6 

1. 6 9 5 10 6 5 1. 10 12 10 12 7 12 

2. 11 9 10 12 11 7 2. 14 13 12 12 12 13 

3. 13 14 6 11 5 13 3. 14 14 10 11 7 14 

4. 8 9 5 10 11 8 4. 13 9 13 10 11 10 

5. 7 7 12 10 4   5. 14 7 13 10 7   

6. 8 8 10 7 7   6. 13 12 13 15 15   

7. 11 8 4 10 9   7. 12 13 8 11 9   

8. 10 8 13 4 12   8. 14 8 12 12 12   

9. 13 14 6 11 5   9. 14 14 10 11 7   

10. 12 6 9 10 10   10. 14 8 13 13 12   

11. 12 14 5 4 4   11. 15 14 14 12 12   

12. 14 5 5 9 5   12. 14 6 13 10 10   

13. 12 6 9 10 10   13. 14 8 13 13 12   

14. 13 13 6 10 5   14. 15 14 12 12 7   

15. 12 8 9 7 3   15. 14 15 9 7 5   

Tabulka 9. Pocit uvolněnosti - výsledky VAS před a po terapii 

Tabulka 10. Pocit úzkosti – výsledky VAS před a po terapii 
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PŘED PO 

"Mám dobrou náladu" "Mám dobrou náladu" 

terapie pac 1 pac 2 pac 3 pac 4 pac 5 pac 6 terapie pac 1 pac 2 pac 3 pac 4 pac 5 pac 6 

1. 12 10 12 10 9 12 1. 3 1 6 8 8 6 

2. 10 13 4 5 15 13 2. 8 9 1 6 13 7 

3. 11 10 12 15 9 12 3. 3 9 1 5 6 10 

4. 10 10 8 10 15   4. 8 9 2 6 11   

5. 8 6 10 9 10   5. 4 3 5 4 5   

6. 7 11 10 5 12   6. 4 10 10 4 7   

7. 10 5 7 9 10   7. 3 5 7 4 10   

8. 12 10 12 10 9   8. 3 1 6 8 8   

9. 11 10 12 15 9   9. 3 9 1 5 6   

10. 5 15 9 11 11   10. 3 5 4 9 9   

11. 10 14 13 14 12   11. 8 14 3 2 4   

12. 4 5 10 9 4   12. 3 3 10 7 3   

13. 7 11 10 5 12   13. 4 10 10 4 7   

14. 5 9 7 9 10   14. 3 5 6 9 4   

15. 7 8 4 12 11   15. 3 5 1 10 9   

 

  

Tabulka 11. Celkové rozpoložení – výsledky VAS před a po terapii 
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8.7 Subjektivní vnímání fyzické zátěže 

Překážkou znemožňující zopakovat experiment většiny zahraničních autorů 

využívajících pohybovou terapii v léčbě MA, je absence údaje intenzity použitého cvičení. 

Pouze Tokomura et al. (2003) uvádí konkrétní parametry intenzity fyzické zátěže. Dětské 

pacientky v jejich studii absolvovaly vytrvalostní zátěž na ergometru 5krát týdně 30 minut 

v intenzitě blízké anaerobnímu prahu (Tokomura et al., 2003). Jiní autoři (Scott, Blyderveen, 

2014) doporučují nízkou a střední intenzitu zátěže bez bližší specifikace. 

Pro zjištění intenzity zátěže jsme vybrali Škálu dle Borga (viz. Příloha č.7), na které 

pacientky po cvičení označily průměrnou a maximální dosaženou míru zátěže. Ze zjištěných 

hodnot byl vypočítán průměr pro jednotlivé typy cvičení (Tabulka 12).  

 

Průměrné hodnoty subjektivní hodnocení zátěže dle 

Borga 

  
střední zátěž 

maximální 

zátěž 

odporový trénink 12,18 14,00 

kruhový trénink 12,69 14,69 

jóga, ATM 8,55 9,8 

 

 

 Pro odporový (OT) a kruhový trénink (KT) se hodnoty subjektivně vnímané zátěže 

pohybovaly mezi stupni 12-13, pro méně fyzicky náročná cvičení jako byla jóga a cvičení dle 

Feldenreise (ATM) v rozmezí 8-10. Maximální vnímaná zátěž u OT a KT byla 14-15 stupňů 

dle Borgovy škály, u jógy a ATM se blížila stupni 10. 

  

Tabulka 12. Škála dle Borga 
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9 DISKUZE 

Existuje obecný konsenzus, že pacienti s MA jsou obtížně léčitelní (Češková, Palčíková, 

2007). Záměrné hladovění, manipulativní chování (Dušková, Pavlů, 2011) a nevývratné 

přesvědčení o vlastní tloušťce (Němečková, 2011) tvoří z mentální anorexie poruchu pro 

okolí pacienta i zdravotnický personál těžko pochopitelnou.  

Incidence onemocnění stále stoupá a na odděleních dětské psychiatrie přibývá velmi 

mladých pacientů s touto diagnózou. Vzhledem k vysoké mortalitě, která při dlouhodobém 

sledování stoupá k 20 % (Raboch, Zvolský et al., 2001), snižujícímu se věku pacientů k deseti 

a méně letům (Krch, 2010) a vysokému riziku přechodu onemocnění do chronicity (průměrné 

trvání nemoci je 6 let) (Papežová, v Hosák et al., 2015), je hledání nových přístupů v léčbě 

více než žádoucí. 

Současné výzkumy odhalují neurofyziologické souvislosti mentální anorexie a ukazují, 

že narušené tělesné schéma, dodnes chápáno jako jev čistě psychologický má svůj biologický 

podklad. Opakovaně bylo prokázáno, že pacienti s MA mají zvýšený práh bolesti 

(Lautenbacher et al., 1990), narušené tělesné schéma (Kolnes, 2011), a že se u nich vyskytuje 

různá míra disociace (Yamamotová, Papežová, 2002), zpočátku působící jako ochrana před 

specifickými stresory (jídlo, přibírání na váze, vlastní vzhled) a později jako faktor 

přispívající k progresi a udržování onemocnění. Je totiž možné, že při rapidním úbytku tělesné 

hmotnosti není dostatek času na „přestavbu“ tělesného schématu v mozku. Pacientky se pak 

cítí tlusté, i přes to, že se v zrcadle hodnotí jako hubené a nevývratnost jejich pocitu 

z vlastního těla lze přirovnat k fantomové představě amputované končetiny (Yamamotová, 

Papežová, 2002). 

Disociace, která odstíní negativní vjemy (hlad, pocit přeplněného žaludku) 

(Yamamotová, Papežová, 2002), může jako vedlejší účinek způsobovat zvýšení algického 

prahu. To s sebou opět nese neurofyziologické konsekvence, neboť jak bylo opakovaně 

prokázáno, anestezovanou část těla vnímá mozek jako větší (Gandevia, Phegan, 1998) a těžší 

(Gandevia, McGloskey, Potter, 1979). Tím se patologický kruh uzavírá, neboť pacientka po 

určité době přestává vnímat signalizaci hladu a k jídlu ji už nic nenutí. 

Do poruchy tělesného schématu lze zasáhnout řadou přístupů zaměřených na tělo (BAT, 

BBAT, NPMT), nejsou však dostupné studie dokládající jejich efekt. 

Četné studie prokázaly, že vhodně zvolená pohybová terapie nenaruší realimentační 

plán (Tokomura et al., 2003; Valle et al., 2010; Carei et al., 2010; Calogero, Pedrotty, 2004; 

Beumont et al., 1994, Thien et al., 1999). V tomto bodě se naše závěry se zahraničními autory 
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shodují, neboť statistická analýza váhových údajů ukázala, že se týdenní váhové přírůstky 

v průběhu pohybové terapie nelišily od váhových přírůstků v průběhu celé realimentace. Tyto 

výsledky naopak nejsou ve shodě se závěry Tokomury et al. (2003) a Calogera a Pedrotty 

(2004), kteří referují o zvýšení týdenních váhových přírůstků cvičících pacientů oproti 

skupině léčené běžnými terapeutickými postupy. Důvodem může být odlišnost zvolené 

pohybové aktivity. 

Při sledování efektu cvičení na psychiku pacientů jsme došli ke stejným závěrům jako 

Tokomura et al. (2003), Beumont et al. (1994), Catalan-Matamoros et al. (2011), Thien et al. 

(1999) a Carei et al. (2011). Kladný vliv pohybové terapie na psychiku se v jejich studiích 

projevil zlepšením kvality života, snížením emocionálního stresu a snížením skóre pro depresi 

a anxietu. Limitem těchto zjištění je různorodost použitých výzkumných metod a subjektivita 

odpovědí pacientů, kteří mají osobní zájem na účasti na cvičení.  

Naše výsledky se zakládají na statistickém zpracování modifikované vizuální analogové 

škály, která hodnotila tři parametry – pocit uvolněnosti, míru úzkosti a náladu. Statistická 

analýza ukázala signifikantní zlepšení ve všech třech parametrech před a po terapii. 

Nevýhodou je kromě subjektivity i závislost výsledků na aktuálním rozpoložení pacienta, 

které nemusí souviset s probíhající terapií. Pro další výzkum by bylo vhodné longitudinální 

sledování kvality života, skóre pro depresi a anxietu pomocí validizovaných dotazníků. Pro 

ověření dosažených výsledků by muselo dojít k rozšíření sledované skupiny pacientů, protože 

vliv na psychiku byl sledován pouze u poslední cvičící skupiny šesti pacientek, z nichž jedna 

po čtvrté terapii odešla z oddělení na negativní reverz. 

Dlouhodobý vliv na psychiku pacientů, jak jej sledovali (Carei et al., 2010 a Beumont et 

al., 1994) nemohl být prokázán z důvodu metodologické chyby. Měření dopadu cvičení na 

psychiku pacientek pomocí modifikované vizuální analogové škály bylo v našem výzkumu 

prováděno anonymně tak, že každá pacientka vyplnila lístek se třemi otázkami před cvičením 

a po cvičení. Vždy bylo možné spárovat lístek vyplněný jednou pacientkou před a po cvičení, 

avšak dále nebylo možné určit, které lístky v průběhu celé pohybové terapie vyplňovala jedna 

pacientka. Proto lze odpovědět pouze na otázku, zda se měnil psychický stav pacientek před a 

po cvičení. Na otázku, zda cvičení dlouhodobě ovlivňovalo psychický stav pacientek, 

odpovědět nelze. 

Pro příští zkoumání by bylo vhodné každý z vyplňovacích lístků označit jednoduchým 

symbolem. Každá pacientka by si na začátku terapie vyplnila lístek se stejným symbolem. 

Tento postup by zajistil anonymitu výzkumného šetření i možnost přiřadit odpovědi k jedné 

pacientce.  
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V rámci kineziologických rozborů byly u vyšetřovaných pacientek nalezeny tyto 

posturální poruchy: protrakce ramen, horní typ dýchání, insuficience ventrální muskulatury a 

anteverze pánve. Stran postury se naše pozorování shoduje s výsledky studií Kolnese (2011) a 

Cimolin et al. (2013). Kolnes (2011) referuje o narušeném dechovém stereotypu, omezení 

pohyblivosti hrudníku v průběhu dechové vlny, celkové hypertonii a poruše relaxace. Cimolin 

et al. (2013) se zabývá kinematickou analýzou chůze a uvádí sníženou rychlost chůze, 

zkrácení délky kroku, chůzi o široké bázi a anteverzi pánve u pacientů s MA, což je v souladu 

s naším pozorováním. 

Četností posturálních odchylek a kineziologickým obsahem posturálního držení se 

žádná z dostupných studií nezabývá. Ve zkoumaném souboru 25ti pacientek se komplexní 

obraz VDT zahrnující předsun hlavy, protrakci ramen, prohloubenou bederní lordózu, 

insuficienci ventrální muskulatury a anteverzi pánve vyskytoval u 16ti pacientek (64 %). 

Příčina vzniku tohoto držení je multifaktoriální a hraje v ní roli ztráta svalové hmoty, chybně 

prováděné cvičení a faktory genetické a psycho-sociální. Domníváme se, že plně vyjádřené 

VDT může negativně ovlivňovat hodnocení vlastního těla, protože způsobuje prominenci 

břišní stěny a optické zvýraznění oblasti hýždí a to i u silně kachektických pacientek. Proto u 

indikovaných pacientek doporučujeme individuální rehabilitaci i přes absenci subjektivních 

obtíží v oblasti pohybového aparátu. Jako ideální se jeví individuální terapie 2krát týdně 40 

minut s cílem aktivace ventrální muskulatury, korekce anteverze pánve a zácvik do 

autoterapie pro úpravu svalových dysbalancí a zlepšení vnímání vlastního těla. 

Ze subjektivního hodnocení fyzické zátěže vyplývá, že odporový a kruhový trénink 

znamenal pro pacientky zátěž srovnatelnou se stupněm 12-13 dle Borga. Méně náročná 

cvičení zahrnující jógu a ATM byla hodnocena stupni 8-10 dle Borga. Tyto hodnoty lze 

považovat za bezpečné vzhledem k tomu, že zátěž na této úrovni nezpomalila realimentační 

plán, jejich reálnou vypovídající hodnotu je třeba brát s rezervou. Pacientky mohou míru 

zátěže podhodnocovat kvůli srovnání s ostatními, sníženému vnímání bolesti nebo potřebě 

trýznit své tělo vysokou mírou zátěže. Proto se v terapii řídíme schopnostmi a kondicí celé 

skupiny. Obtížnost cviků a počet opakování volíme dle schopnosti pacientek pohyb provést 

kvalitně. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že se podařilo potvrdit všechny tři hypotézy. Stanovený 

program nenarušil realimentační plán a pozitivně ovlivnil psychiku pacientek. Zároveň se 

potvrdil výskyt specifických posturálních odchylek, které se u pacientek s MA objevují 

v typickém vzorci.  
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Do jaké míry tyto poruchy ovlivňují sebehodnocení pacientek nelze na základě našich 

poznatků určit. Jedinou metodou, která by mohla tuto otázku objasnit, je cílená individuální 

terapie, která by dané posturální odchylky odstranila. Hypotetickou možností je porovnání 

spokojenosti s vlastním tělem u skupiny pacientek, u nichž došlo k úpravě posturální 

patologie a těch, u kterých zůstala beze změny. 
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10 ZÁVĚR 

Se snižujícím se věkem pacientů s mentální anorexií a současnou stoupající incidencí se 

zvyšuje i potřeba nových přístupů v terapii. Zahraniční studie dokládají, že zahrnutí pohybové 

terapie do léčby MA nenaruší realimentační plán, zlepší kvalitu života a může mít pozitivní 

vliv na compliance pacienta, jídelní psychopatologii, kondici a dokonce může zvýšit týdenní 

váhové přírůstky cvičících pacientů. I přes slibné výsledky neexistují indikační kritéria a 

přesné pokyny pro vedení bezpečné pohybové terapie, která by přinášela co nejvíce 

uvedených benefitů. 

V literatuře lze najít mnoho různých konceptů pracujících s pacienty s MA. Patří mezi 

ně přístupy zaměřující se na zlepšení vnímání vlastního těla (BAT, BBAT, NPMT a jóga), 

zvýšení kardiorespirační zdatnosti a svalové síly (vytrvalostní zátěž na ergometru, odporový 

trénink) a přístupy poskytující pacientům s MA všestrannou pohybovou terapii. 

Pohybový program rozvinutý v rámci této studie podstoupilo 25 dětských pacientek 

(průměrný věk = 14,36) hospitalizovaných na dětské psychiatrii pro diagnózu mentální 

anorexie. Cvičební program zahrnoval odporový trénink (12-13 stupňů dle Borga), jógu a 

AMT (8-9 dle Borga) a kruhový trénink zahrnující 12 cviků, 6 posilovacích a 6 

protahovacích, ve dvou sériích s 50 sekundami na jeden cvik a pauzou 5 minut mezi sériemi 

(12-13 dle Borga). Takto vedená skupinová pohybová terapie prováděná 3krát týdně 45-60 

minut dle našich výsledků nezpomalila realimentaci (n=15) a měla pozitivní vliv na psychiku 

pacientek (n=6), které udávaly zlepšení nálady, snížení úzkosti a snížení anxiety 

bezprostředně po proběhnutí cvičební jednotky. Vliv cvičení na psychiku byl hodnocen 

pomocí modifikované VAS (15 stupňů). Zaznamenané hodnoty byly statisticky zpracovány. 

Indikačními kritérii pro zařazení do pohybové terapie byla stabilita vitálních funkcí, 

energetický příjem zahrnující plné porce, dobrá compliance k realimentační terapii, věkově 

blízké složení skupiny (v rámci dvou let), absence závažné psychologické komorbidity a 

zájem o účast na pohybové terapii. 

Z dotazníkového šetření (n=25) vyplývá, že se u pacientek s MA vyskytují ve zvýšené 

míře tyto doprovodné symptomy: úzkosti (60 %), deprese (44 %), bolesti hlavy (44 %), 

bolesti pohybového aparátu (32 %), obstipace (32 %), skolióza (28 %). K léčbě těchto obtíží 

lze přispět cílenou léčebnou rehabilitací. 

Kineziologické rozbory (n=25) ukázaly výskyt typického VDT u 64 % vyšetřených 

pacientek. Do obrazu postury pacientky s MA řadíme protrakci ramen (72 %), anteverzi 

pánve (60 %), předsun hlavy (56 %), prohloubenou bederní lordózu (32 %), insuficienci 



 

64 

 

ventrální muskulatury (32 %) a nádechové postavení hrudníku (24 %). Toto držení související 

s náhlou ztrátou svalové hmoty, psychickým stavem a zhoršeným vnímáním vlastního těla, 

lze upravit v rámci individuální fyzioterapie. Domníváme se, že úprava postury může 

pozitivně ovlivnit vnímání těla u pacientek s MA. 
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11 SOUHRN 

Aplikace uvedených poznatků do klinické praxe je následují: u pacientek 

hospitalizovaných pro diagnózu MA by měl být do týdne po příjmu proveden kineziologický 

rozbor a dotazníkové šetření zjišťující přítomnost doprovodných symptomů MA. Na základě 

terapeutické rozvahy fyzioterapeuta a ošetřujícího lékaře by mělo být rozhodnuto, zda existují 

kontraindikace pro zařazení pacientky do skupinové pohybové terapie a zda je pacientka 

indikovaná k individuální rehabilitaci.  

Skupinovou pohybovou terapii koncipujeme jako doplněk komplexní terapie PPP, který 

má pozitivní vliv na složení těla, psychický stav, tělesné schéma a působí promotivačně 

v rámci realimentačního procesu. V průběhu pohybového programu sledujeme týdenní 

váhové přírůstky a jejich dynamiku konzultujeme s ošetřujícím lékařem. Při nezdárném 

průběhu realimentace (váhové přírůstky pravidelně menší než 0,5-1,5kg/týden) může být 

pacient z pohybové terapie dočasně nebo trvale vyloučen.  

Ideální frekvence skupinové pohybové terapie je 3krát týdně 45-60 minut. Prioritou je 

komplexní pohybová léčba zahrnující posilovací, dechová a relaxační cvičení, cviky na 

zvýšení flexibility a reedukaci pohybových stereotypů, stejně jako prvky socializační a 

zážitkové. 

Součástí pohybové terapie by měla být i doporučení pohybového režimu po propuštění 

pacientky z hospitalizace. S těmito doporučeními by měli být seznámeni rodiče pacientky, 

kteří v posthospitalizační fázi provádí kontrolu jídelního a pohybového režimu dítěte. 

V individuální terapii se zaměřujeme na doprovodné symptomy zjištěné dotazníkovým 

šetřením v úvodu hospitalizace a na posturální poruchy odhalené kineziologickým rozborem. 

Ideální frekvence individuální terapie je 2krát týdně 30-45 minut. 
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13 PŘÍLOHY 

13.1 Příloha č.1: Vstupní dotazník 

Dotazník pro pacienty s MA účastnící se pohybového programu v rámci 
hospitalizace na DP FN Motol 

         

Jméno a 
příjmení: 

    
  

Důvod hospitalizace: 
   

  

Datum hospitalizace (po závorky uveďte počet dní 
strávených na oddělení včetně dneška):  

  

 
  

  
     

  

Před hospitalizací jsem byla zvyklá na pohyb (sport, fyzická aktivita, cvičení) 
v rozsahu (uveďte orientační počet hodin denně nebo týdně): 

  

  

  
  

   
  

Úrazy v minulosti (vymknutý kotník, zlomeniny, rány, po kterých zůstala jizva): 

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

Lékařem mi byla předepsána léčebná rehabilitace (v současnosti nebo dříve): 

  
    

ano ne 

  Pokud ano, uveďte z jakého důvodu: 
 

  
  

     
  

Kromě diagnózy, která je důvodem k hospitalizaci mám/nemám tyto zdravotní obtíže: 
bolesti pohybového 
aparátu 

 

ano ne 
konkrétně: 

diagnostikovanou skoliozu 
 

ano ne   

bolesti hlavy 
  

ano ne   

potíže se zácpou 
  

ano ne   

úzkosti 
   

ano ne   

deprese 
   

ano ne   

  
     

  

Bonus: 3 oblíbené písničky 
  

  

  2 oblíbené filmy         
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13.2 Příloha č.2: Modifikovaná vizuální škála 
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13.3 Příloha č.3: Dotazník zpětné vazby 

Zpětná vazba 

Dneškem končí cvičební program, který zahrnoval deset lekcí. Prosím vás proto o 

zpětnou vazbu, abych mohla cvičení pro další skupiny pacientů vést k jejich spokojenosti. 

1. Jak se vám cvičení líbilo? Těšili jste se na něj?  

 

2. Pokud ano, na co konkrétního? Pokud ne, proč? 

 

3. Jak vám vyhovovala délka cvičení a to, jak často cvičení probíhalo? Myslíte si, že 

by bylo lepší, kdyby bylo častěji, méně často, bylo delší, nebo kratší? 

 

4. Která část cvičení se vám nejvíc líbila? 

 

5. Která vás naopak nudila? 

 

6. Cítili jste nějaký efekt, který na vás cvičení mělo? 

 

7. Měli jste v průběhu cvičení obavy z poklesu váhy?  

 

8. Ohodnoťte prosím intenzitu cvičení. Bylo pro vás snadné, středně těžké, těžké 

nebo vyčerpávající? 

 

9. Ohodnoťte prosím celý program čísly od 1 do 5ti jako ve škole. 

 

10. Jak jste byli spokojení s prací fyzioterapeuta? Bylo by něco, co byste vytkli nebo 

doporučili změnit?  
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13.4 Příloha č.4: Příklady cviků odporového tréninku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14. Cvik č.1 

Obrázek 15. Cvik č.2 

Obrázek 16. Cvik č.3 
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Obrázek 17. Cvik č.4 

Obrázek 18. Cvik č.5 

Obrázek 19. Cvik č.6 
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13.5 Příloha č.5: Příklady cviků z jógy 

 

  

Obrázek 20. Protažení v tureckém sedu 

Obrázek 21. Flexe a extenze trupu v poloze na čtyřech 

Obrázek 22. Přechod ze střechy do vzporu 
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Obrázek 23. Protažení zadní strany stehna a přechod do stoje 

Obrázek 24. Jógová pozice keře a stromu – balanční cvičení 

Obrázek 25. Protažení stehenního svalstva a pozice bojovníka 
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13.6 Příloha č.6: Příklady cviků použitých při kruhovém tréninku 

 

 

 

  

Obrázek 25. Prvek kruhového tréninku cvičený dle 

předlohy 

Obrázek 26. Cvičení ve vzporu a protažení prsního svalu dle 

předlohy 
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13.7 Příloha č.7: Subjektivní hodnocení fyzické zátěže 

 

Hodnocení fyzické zátěže 

 

- Označte křížkem (x) stupeň, který nejvíce vystihuje zátěž během  

celé cvičební lekce (průměrná zátěž = x) 

- Označte kolečkem (o) nejvyšší zátěž, které jste během cvičení  

dosáhli  (nejvyšší zátěž = o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 14 

 7   velmi,velmi lehká 15   namáhavá 

 8 16 

 9   velmi, velmi lehká 17   velmi namáhavá 

10 18 

11   lehká 19   velmi, velmi namáhavá 

12 20 

13   poněkud namáhavá  


