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ÚVOD 
Tato bakalá ská práce pojednává o problematice psychosomatické medicíny a o 

využití jógy p i terapii psychosomatických onemocn ní. Práce je kombinací teoretické a 

praktické části.  

Teoretická část je rozd lena na t i oddíly. První oddíl obsahuje teoretická 

východiska psychosomatické medicíny a problematiku psychosomatických onemocn ní 

(definici, epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostiku, terapii atd.). Ve druhém oddílu je 

nastín na role a možnosti fyzioterapie v psychosomatice – p ehled fyzioterapeutických 

metod, které lze využít v terapii psychosomatických onemocn ní. T etí oddíl poskytuje 

p ehled problematiky z oblasti jógy, zam uje se na historii, její druhy, a také stručn  

popisuje techniky, které jóga nabízí.  

Praktická část bakalá ské práce obsahuje jednu kazuistiku pacienta s diagnózou 

psychosomatického onemocn ní – VůS Ěchronická bolest krční páte eě. Dále obsahuje 

metodologii práce, cíle práce, kritéria pro výb r pacienta, literární rešerši, vstupní 

vyšet ení a podrobný pr b h terapie.  

Každé fyzické onemocn ní je, ať už mén , nebo více, ovlivn no psychickým 

stavem a sociálním prost edím, ve kterém jedinec žije. Jak reagujeme na nemoci, a jak se 

vyrovnáváme s onemocn ním, se velmi liší od člov ka k člov ku. U n kterých jedinc  

hraje vliv psychosociální složky na rozvoj onemocn ní významn jší roli než u jiných. 

Termín psychosomatická porucha Ěnemocě se v tšinou používá k označení 

somatického onemocn ní, které je zp sobeno nebo podpo eno psychosociálními faktory. 

Jsou to nemoci, v jejichž etiopatogenezi se často uplat uje stres. Mezi onemocn ní, která 

jsou s psychickým stresem často spojována pat í nap íklad psoriáza, ekzém, žaludeční 

v edy, vysoký krevní tlak a srdeční onemocn ní. Nejedná se však pouze o tyto typické 

nemoci, ale m že se jednat o jakékoliv onemocn ní, které je zp sobeno, podpo eno, či 

udržováno psychologickými faktory. Práv  u t chto nemocí je velice d ležitý komplexní 

p ístup, jak ze strany odborného personálu, tak ze strany pacienta Ěaktivní p ístupě. 

Nestačí se zam it pouze na léčbu somatických projev , ale je nutné se soust edit také na 

psychosociální faktory, které mohou p ispívat k rozvoji a udržování nemoci. Tedy krom  

farmakologické či operační léčby by m ly být do léčebného plánu za azeny nap íklad 

techniky zvládání stresu, relaxační techniky, či odborná psychologická péče.  

Práv  tento holistický p ístup je typický také pro jógu. Vnímá totiž člov ka jako 

celek – p sobí jak na t lo Ěsomaě, tak i na psychickou stránku Ěpsychéě, ale je schopna 
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také uspokojit duchovní pot eby člov ka. Tento koncept vede k vnímání a pochopení 

vlastního t la, získání samostatnosti a částečné nezávislosti na medicín  Ěod určitých 

symptom  si m že ulevit svépomocíě. Z tohoto d vodu se zdá být jóga ideální 

dopl kovou metodou p i léčb  psychosomatických onemocn ní.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Psychosomatická medicína 

Psychosomatické onemocn ní je celosv tovým fenoménem. Odborné studie 

popisují, že existuje více než dvacet procent nemocných, u nichž nelze vysv tlit p íčinu 

potíží. Tyto p íznaky se souhrnn  nazývají medicínsky nevysv tlitelné p íznaky ĚMUSě. 

(Haller, 2015) 

Současná západní medicína se v terapii zam uje p edevším na biologické faktory 

a somatické p íznaky nemoci, což je ale u pacient  s psychosomatickým onemocn ním 

Ěcca Ň0%ě léčba naprosto nedostačující a neúčinná. Z takových pacient  se stávají 

pacienti chroničtí, kte í následn  finančn  významnou m rou zat žují náš zdravotnický 

systém. ĚJirásková, Ň00Řě Krom  ekonomického dopadu Ěšpatné zacílení léčbyě mají 

medicínsky nevysv tlitelné p íznaky také dopad na psychiku pacienta. Jedinci, u nichž 

není možné objektivn  vysv tlit p vod jejich problému, často propadají zmatku a úzkosti. 

(Chvála, 2015) 

Termín psychosomatické onemocn ní lze použít k definování jakéhokoliv 

onemocn ní, které je zp sobeno, podpo eno či udržováno psychologickými faktory. 

Mnoho fyzických p íznak , které mají p vod v psychice se často spontánn  upraví 

Ěnap íklad bolest b icha p ed zkouškouě. U n kterých pacient  však mohou tyto potíže 

vést k závažnému narušení zdravotního stavu. ĚClinical advisor, Ň016ě  

Psychosomatická medicína zabývající se t mito stavy je obor pom rn  mladý, 

p estože koncept vnímání člov ka jako celku je známý od nepam ti. Psychosomatika 

v dnešním pojetí vznikla jako protiváha lineárního modelu klasické medicíny (biologické 

agens je p íčinou nemociě.  Toto pojetí vychází z biopsychosociálního 

modelu - tzn., že vznik nemoci je podmín n nejenom biologickými faktory Ěagensě, ale 

také psychologickými a sociálními vlivy. (Lipsit, 2016) 

1.1.1 Definice a vymezení pojmu 

Psychosomatika je široký holistický koncept, který se zabývá vlivem 

psychosociálních faktor  na fyzické zdraví. 

 Existuje mnoho názor  a mnoho definic na to, co je psychosomatická medicína. 

V současné dob  se m žeme na psychosomatická onemocn ní dívat z n kolika úhl . 

Jeden z nich vnímá psychosomatické onemocn ní v užším slova smyslu, a to jako 

onemocn ní v jehož etiopatogenezi se ve v tší mí e uplat ují psychosociální faktory. 
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Podle této definice, tedy do kategorie psychosomatických onemocn ní spadají nap . 

asthma bronchiale, žaludeční v edy, revmatoidní artritida, psoriáza a další. Druhé pojetí 

je o poznání širší. Vnímá člov ka v bio-psycho-sociálním kontextu a tvrdí, že každá 

nemoc ale i zran ní mají psychosociální podklad Ěi dopadě. ĚBaštecký, Šavlík, Šimek, 

1993) Nejednotnost panuje i mezi jednotlivými obory, které se touto problematikou 

zabývají. Psychologie vnímá psychosomatická onemocn ní jako projevy duševního 

onemocn ní skrze t lesné p íznaky. Kdežto všeobecné léka ství hovo í o léka sky 

nevysv tlitelných p íznacích a funkčních poruchách. ĚHavelková, Slezáčková, Ň017ě  

Vymezení pojmu psychosomatické onemocn ní 
Následující podmínky p edstavují velmi obecná kritéria, která by m lo 

onemocn ní spl ovat, aby mohlo být považováno za psychosomatické. 

podle Weisse musí onemocn ní spl ovat alespo  jednu ze čty  podmínek: 

• etiologie nemoci m že být p ímo vztažena k p edchozí psychologické události 

Ěživotní událostě 

• pr b h nemoci Ěnezávisle na její etiologiiě je významn  ovliv ován 

psychologickými faktory 

• primární p íznak má p ímý vztah k jinému psychologickému faktoru 

• p íznaky neúm rn  intenzivní nebo nep im en  protrahované a manifestují 

se v kontextu somatického onemocn ní ĚBaštecký et al., 1řřňě 

1.1.2 Historie  

První zmínky o celostním p ístupu k nemoci pocházejí ze starov kého Egypta, 

Číny a Indie. V Evrop  se celostní p ístup objevil o n co pozd ji na p elomu ň. a 4. století 

p ed naším letopočtem, a to v práci eckého léka e Hippokrata.  Hippokrates 

v il, že nemoc je ovlivn na nejen biologickými, ale i psychologickými faktory. Svou 

prací tak položil základy psychosomatické medicíny.  S nástupem st edov ku byly 

nanešt stí Hippokratovy myšlenky na dlouhou dobu zapomenuty a nahrazeny 

náboženským monismem a znovuobjeveny byly až s p íchodem renesance a osvícenství. 

(Lipsit, 2016) 

 D ležité milníky psychosomatické medicíny p ineslo p edevším 1ř. a Ň0.  století.  

V roce 1Ř1Ř n mecký léka  J. CH. Heinroth poprvé použil termín 

psychosomatika, a to v souvislosti vztahu insomnie a duševního stavu. Nicmén  trvalo 

ješt  p ibližn  sto let, než se význam slova psychosomatika ustálil do podoby, ve kterém 
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ho známe dnes. Dále díky práci Benjamina Rushe – Medical Inguiries and Observation 

upon Diseases of the Mind Ě1ŘŇ1ě, začala být psychologie vnímána léka skou obcí jako 

svébytný obor. (Lipsit, 2016) 

1.1.3 Epidemiologie 

Zjistit p esnou prevalenci léka sky nevysv tlitelných p íznak  není jednoduché. 

Jeden z d vod  je, že výsledky studií se velmi r zní. Pohybují se mezi 7 % a ňř %. 

Výsledky se rozcházejí pravd podobn  z d vodu nejednotné definice medicínsky 

nevysv tlitelných p íznak . ĚChvála, et al., Ň015ě 

Studie, která prob hla v Mexiku v roce Ň016 uvádí, že 7 % konzultací 

u všeobecných praktických léka  se týkalo MUS. ĚRodriguez, Ň016ě Holandská studie 

dosp la k výsledku 13 %. (Van der Weijden, 2003) Studie z Velké Británie uvádí 

prevalenci 19 % a s pomocí dotazník  se toto číslo vyšplhalo až na ň5 %. ĚPeveler, 1řř7ě 

Studie zkoumající prevalenci MUS u pacient  s duševním onemocn ní odhalila MUS 

u tém  65 %. (Osugo, 2017) 

D ležitým faktorem MUS je, že se často vyskytují spolu s depresivní poruchou 

Ěaž 50%ě, úzkostnou poruchou ĚChvála, et al., Ň015ě, zneužíváním psychoaktivních látek 

a/nebo poruchou osobnosti. Dalším zajímavým fenoménem je, že ženy bývají postiženy 

dvakrát čast ji n ž muži. ĚSekot, Ň01ňě 

1.1.4 Ekonomická stránka 

Pacienti s MUS spot ebují p ibližn  dvakrát více ambulantních a hospitalizačních 

zdroj  a tím pádem mají také dvakrát vyšší pr m rné náklady na zdravotní péči za rok. 

Léčba MUS je nejen nákladná, ale také frustrující jak pro léka e, tak pro pacienta. ĚBarsky 

et al, Ň005ě Pacient nespokojen s výsledky léčby, léka e často st ídá a dožaduje se dalších 

a dalších vyšet ení. S využitím konkrétní specifické léčby Ěp ístupuě mohou zdravotníci 

vybudovat silný terapeutický vztah, zlepšit kvalitu života pacient  a v neposlední ad  

využít finanční zdroje efektivn . ĚSekot, Ň006ě 

1.1.5 Etiopatogeneze  

Znalost faktor  uplat ujících se p i vzniku psychosomatických onemocn ní 

je zcela zásadní pro porozum ní pacientovi a jeho nemoci, a také p i nastavování vhodné 

léčby. Nutno podotknout, že p íčina vzniku psychosomatických onemocn ní není zcela 

vyjasn na.  Existuje n kolik teorií, které se touto problematikou zabývají. Na rozdíl 
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od somatických nemocí, kde se uplat ují p edevším biologické faktory, 

se u psychosomatických nemocí dostávají do pop edí faktory psychologické a sociální. 

ĚBaštecký,1řřňě Fakt, že doposud chybí jednoznačné vysv tlení vzniku 

psychosomatických onemocn ní m že být jeden z faktor , proč se moderní medicína 

dlouho zdráhala p ijmout psychosomatiku jako legitimní obor.  

Teorie stresu 

Teorie stresu vychází ze studie ma arsko-rakouského léka e Hanse Selye, který 

ve svých studiích odhalil, že t lo reaguje na negativní podmínky vždy stejnou 

reakcí, a to obecným adaptačním syndromem. Reakce organismu na stres probíhá 

ve t ech fázích, které budou podrobn ji popsány v samostatné kapitole. Podle n kterých 

odp rc  je teorie stresu nespecifická či dokonce p ekonaná. ĚBaštecký, 1řř1ě 

Bio-psycho-sociální model 
Tento model vychází z publikace G. Engela z roku 1ř77, který jej vytvo il jako 

nezbytnou protiváhu nedostačujícího biologického modelu. V současné dob  p estavuje 

nejucelen jší a nejkompaktn jší koncept, s jehož pomocí je možné pochopit zdraví 

a nemoc člov ka. Je to tedy koncept, který bere v úvahu vzájemné vztahy a p sobení 

biologických, psychologických a sociálních faktor . ĚSpolečnost psychosomatické 

medicíny ČLS, Ň015ě Již v roce 1ř77 byl p ijat Sv tovou zdravotnickou organizací 

a b hem n kolika dalších let ov en empirickými výzkumy a poznatky z neurov d. 

Nicmén  v našem zdravotnictví ješt  stále nebyl p eveden do praxe. (Jirásková, 2008)  

Tento model, potažmo i psychosomatická medicína p edpokládá, že jedinec 

je součástí t í úrovní, které od sebe nelze odd lit. Tyto roviny jsou: t lesná, psychická 

a sociální. Ve výsledku to znamená, že se p íznaky stejného onemocn ní mohou projevit 

jak v t lesné, tak v duševní podob  a zasahovat i do sociální oblasti jedince. Jestliže 

má být léčba úsp šná je nutné zasáhnout na více úrovních – tj. komplexn . Pro zajišt ní 

komplexní péče, je velice d ležitá multidisciplinární spolupráce. Mohou se na ní podílet 

r zné zdravotnické odbornosti nap . léka , psycholog, fyzioterapeut, 

ergoterapeut, ošet ovatelský personál, nutriční terapeut, a další. 

ĚSpolečnost psychosomatické medicíny ČLS, Ň015ě 

Teorie životních událostí 
Tato teorie vychází z myšlenky, že n které životní události mohou podmi ovat 

vznik psychosomatických chorob. Otázkou životních událostí se zabývalo mnoho v dc , 



16 
 

nejvýznamn jšími však byli Holmes a Rahe, kte í sestavili seznam zát žových životních 

situací a nazvali jej Social readjustment rating scale Ěčeská varianta je Škála sociální 

readaptace). Události v tomto seznamu jsou sestupn  se azeny podle míry zát že, kterou 

pro jedince p edstavují. Po sečtení hodnot všech položek, které pacient označil, získáme 

výsledné skóre, které nám pom že orientačn  zjistit, jak náchylný pacient je pro vznik 

psychosomatického onemocn ní. ĚBaštecký, 1řř1ě 

Neurobiologický p ístup 

Moderní medicína se často na psychosomatiku dívá skrz prsty. Jedním z d vod  

m že být i fakt, že doposud chyb ly neurologické podklady. V nedávno publikované 

studii byl zkoumán vliv mozkové k ry na funkci d en  nadledvin. Poda ilo se zde 

identifikovat klíčové oblasti mozkové k ry, které jsou spojeny prost ednictvím 

specifických multisynaptických okruh  s d ení nadledvin. Jeden z t chto obvod  spojuje 

kortikální oblasti Ěkonkrétn  oblasti zprost edkující pohyb, kognici a emoceě s kontrolou 

funkce orgán . Práv  tento obvod m že zprost edkovat účinky vnit ních stav  jako 

je chronický stres nebo deprese na funkci orgán , a tím poskytnout substrát pro n které 

psychosomatické nemoci. (Dum, 2016) 

Psychoanalytická teorie  
Tato teorie vychází p vodní Freudovy práce, ve které ustanovil, že člov k 

v d tství prochází t emi obdobími – orální, anální, falické. V í, že rozvoj a vznik 

psychosomatických onemocn ní spočívá v intrapsychickém konfliktu v pr b hu 

nejrann jších vývojových období – orální a anální. ĚHavelková, Slezáčková, Ň017ě 

ĚBaštecký, 1řř1ě Tento p edpoklad je podpo en faktem, že v prvních dvou letech života 

dochází ke vzniku a upev ování základních fyziologických reakcí a také k rozvoji emoční 

reaktivity. ĚBaštecký, 1991)  
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1.1.6 Faktory uplatňující se p i vzniku MUS 

Je jasné, že v praxi mezi jednotlivými faktory není úpln  ostrá hranice, ale Chvála 

et al. je ve své práci pro didaktické účely rozd lují do t í skupin.  

Tabulka 1: Faktory uplatňující se při vzniku MUS, vlastní tvorba (Chvála et al., 2015) 

FAKTORY UPLATŇUJÍCÍ SE PŘI V)NIKU MUS 
PREDISPONUJÍCÍ 
FAKTORY 

VYVOLÁVAJÍCÍ FAKTORY UDRŽUJÍCÍ FAKTORY 

osobní historie 
akut í těles é 
o e o ě í 

dlouhodo é s íže í zátěže zhoršuje 
zdatnost 

s íže á 
psychická 
odolnost  

sociální událost 
h  ve stravě a h é zdravot í 

návyky  

zvýše á 
vnímavost  

trau a těles é či 
ps hi ké popř. o ojí  

h é pra ov í áv k  apř. 
ad ěr á zátěž, edostatek odpoči ku  

s íže á 
zdravotní 
gramotnost  

radikál í z ě a 
stravová í či život ího 
stylu (hubnutí, extrémní 
diety) 

fi a č í od ě a za trvají í s pto  
PN, dů hod  

o tíž á so iál í 
situace 

o tíž á so iál í situa e 
udržová í patologi ké rov ováh  v 
rodi ě s pto e  

genetika genetika 
trvající psychický stres o kterém se 

e luví hrozí í rozvod rodičů, 
z eužívá í, dluh , e eku e...  

    závislost (léky, osoba) 

    
abnormální sledování informací o 
nemoci na internetu 
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Predisponující faktory 

Faktory, díky kterým je jedinec náchyln jší k rozvoji MUS. Rozvoj MUS m že 

být podmín n geneticky či osobní historií Ěztráta rodiče v d tství, zneužívání atd.) 

sníženou psychickou odolností nebo sníženou zdravotní odolností. ĚChvála et al., Ň015ě 

Vyvolávající faktory 

Faktor , které jsou pro rozvoj MUS rozhodující je celá škála – od akutních 

somatických onemocn ní Ěnap . infekce GITě p es t žké životní situace Ěviz škála sociální 

readaptaceě, až po nevhodné životní podmínky. ĚChvála et al., Ň015ě 

Udržující faktory 

Udržování či dokonce prohlubování nemoci m že být zap íčin no nap íklad 

špatným životním stylem, sníženou schopností pohybu, trvajícím psychickým stresem 

nebo dokonce výhodami plynoucími z nemoci ĚPN, d chod, úlevyě. ĚChvála et al., Ň015ě 

1.1.7 P íznaky  
P íznaky spadající pod skupinu MUS jsou u každého pacienta značn  variabilní. 

K nejčast jším pat í: 

Tabulka 2: Příznaky MUS, vlastní tvorba (Chvála et al., 2015) 

PŘÍ)NAKY MUS 

PŘÍ)NAKY PROJEVY 

systémové  
ú ava, i so ie, o tíž á ko e tra e, poru h  pa ěti, 
světlopla host, sla ost, třes, ... 

kardiopulmonální 
bolest na hrudi, palpitace, dyspnoe, hyperventilace, 
duš ost ez á ah , ... 

gastrointestinální  
evol ost, zá pa, průje , a do i ál í disko fort, 

pále í jaz ka, olest zu ů, olest ři ha, šk tá í, říhá í, 
nadýmání, ... 

gynekologické 
bolest v oblasti pánve, vulvodynie, dysmenorea, 
dyspareunia, ... 

muskuloskeletální 
olesti ko četi , olesti klou ů, olesti svalů, ztuhlost, 

po it o r , po it  rave če í či z ě  itlivosti v 
ko četi á h  
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1.1.8 Diagnostika  

Diagnostika psychosomatických onemocn ní je značn  komplikována faktem, 

že neexistuje jednotná definice pro psychosomatické onemocn ní.  

Psychiatrie je v diagnostice psychosomatických onemocn ní p eci jen o n co 

nap ed. Vychází z teorie, že fyzické p íznaky jsou projevem duševního onemocn ní – 

somatizace. Psychiatrie pro diagnostiku vytvo ila nástroje ĚDSM-IV, DSM-Vě, avšak 

diagnostické jednotky ani zde nejsou jednotné. ĚHavelková, Slezáčková, Ň017ě 

Tam kde psychiatrie hovo í o konkrétních diagnózách, má všeobecné léka ství 

pouze neurčité obecné pojmy jako léka sky nevysv tlitelné p íznaky ĚMUSě či funkční 

poruchy. ĚHavelková, Slezáčková, Ň017ě 

Snahy o vytvo ení jednotného diagnostického nástroje vyvrcholily vznikem 

Diagnostických kritérií pro psychosomatický výzkum (DCPR). DCPR je soubor 12 

"psychosomatických syndrom ", které jsou rozd leny do ň oblastí. První okruh se týká 

vnímání, prožívání a pacientova vyhodnocení zdravotního stavu, zahrnuje obavy o zdraví, 

nozofobii, tanatofobii a pop ení. Druhý zahrnuje symptomy v jejichž etiopatogenezi se 

uplat uje somatizace – perzistující somatizace, funkční symptomy p idružené 

k psychické poruše, konverzní symptomy a výroční reakce. Poslední okruh zahrnuje 

behaviorální odpov  – podrážd ná nálada, ů-typ chování, demoralizace a alexitymie. 

ĚHonzák, Ň011ě Pro zjišťování dvanácti psychosomatických syndrom  bylo vytvo eno 

58-mi položkové strukturované interview ĚPorcelli & Sonino, Ň007ě. 

1.1.9 Terapie  

Komplexní terapie psychosomatického onemocn ní by nem la ovliv ovat 

pacienta pouze po dobu návšt vy odborníka, ale m la by se snažit pacienta motivovat 

k dodržování režimových opat ení i mimo dobu terapie. Vhodné je nap íklad za azení 

adekvátních fyzických aktivit, ergonomie a racionální výživy. ĚKolá , Ň01Ňě Proto je 

na míst , aby na uzdravení pacienta spolupracoval multidisciplinární tým, jehož součástí 

je praktický léka , psycholog, sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční 

terapeut atd. ĚPon šický, Ň010ě. Takováto péče pokrývá všechny úrovn  

biopsychosociálního modelu. Pracuje tedy na úrovni fyzické (neurologie, fyzioterapie, 

ergoterapie), úrovni psychické (psychologie, psychoterapie, psychiatrie) a úrovni sociální 

(sociální pracovník, psychoterapeut – rodinné terapie) (Masner, 2016)  
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Farmakoterapie  
V n kterých p ípadech je nutné léčbu podpo it pomocí farmakoterapie. Nejčast ji 

se jedná o anxiolytika, antidepresiva či hypnotika. Musíme si však uv domit, že 

farmakoterapie m že mít adu vedlejších účink  Ěovlivn ní vnímání bolesti, 

spasmolytický efekt atd.) a tento fakt reflektovat v terapii. ĚKolá , Ň01Ňě 

Psychoterapie 

ůby došlo k ovlivn ní psychosomatických obtíží v celé jejich ší i, je často nutné 

pacienta odkázat na pomoc psychologa. Toto doporučení by m lo p ijít ve správnou chvíli 

Ěkdyž si získáme pacientovu d v ruě a m lo by být podáno citliv . Je s výhodou, 

odkážeme-li pacienta na psychoterapeuta, který se zam uje na psychosomatickou 

problematiku. Pacient m že docházet na individuální, skupinovou či rodinnou Ěnap . 

v p ípad  hyperprotektivity rodinyě terapii. Využívají se p edevším prvky kognitivn  

behaviorální terapie, která slouží ke korekci názor , edukaci a zm n  postoj  pacienta. 

ĚKolá , Ň01Ňě 

 

Obrázek 1: Formy terapie, vlastní tvorba (Chvála et al., 2015)
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1.1.10 Stres  

Dlouhodobý stres vede nejen k rozvoji duševních onemocn ní jako je deprese, 

úzkostné stavy či únavový syndrom, ale bylo také prokázáno, že má podíl i na rozvoji 

n kterých Ěpsychoěsomatických onemocn ní jako je nap íklad diabetes mellitus, asthma 

bronchiale, hypertenze, ateroskleróza žaludeční v edy, kožní problémy, autoimunitní 

onemocn ní a další. ĚEsch et al., Ň00ňě Sice nebyl prokázán p ímý vliv stresu na rozvoj 

rakoviny, ale studie ukazují, že stres usnad uje metastatické procesy. (Salleh, 2008) 

Dobrá zpráva je, že na rozdíl od genetických faktor , v ku či pohlaví, jej m žeme 

ovlivnit, a tím výraznou m rou snížit riziko rozvoje t chto chorob.  

Proto je výhodné aktivn  vyhledávat u pacient , jestli netrpí nadm rnou stresovou 

zát ží a za adit do svého portfolia fyzioterapeutických metod, metody zam ující se 

na prevenci stresu a s ním spojených nemocí (jógová relaxace, autogenní trénink, 

režimová opat ení atd.ě 

ůčkoliv je slovo stres v současné dob  nadužíváno, jeho jednotná definice však 

chybí. Pro pot eby této práce budeme hovo it o stresu psychickém.  

Pro pochopení stresu je d ležité si uv domit, že stres je reakce na podn t. Tato 

reakce probíhá vícemén  stejn  u každého jedince a její jednotlivé fáze budou popsány 

níže. Co se u každého jedince liší je práv  to, co vnímá jako stresující podn t neboli 

stresor. Nap íklad n kdo m že vnímat jízdu na horské dráze jako p íjemnou kratochvíli, 

kdežto pro jiného jedince m že p edstavovat velmi silný stresor. Dalším d ležitým 

faktem je, že stres není pouze škodlivou reakcí – určitá míra stresu je často vnímána jako 

tv rčí síla, která nás motivuje a žene kup edu.  Tento p edpoklad nám umož uje rozd lit 

stres na eustres a distres. Eustres je popisován jako pozitivní zát ž jedince, která 

ho motivuje k lepším výkon m. Kdežto distres je vnímán jako nadm rná zát ž, která 

m že poškodit duševní i t lesné zdraví nebo v krajním p ípad  zp sobit i smrt. Co však 

rozhoduje o tom, jestli se stres stane pozitivní tv rčí silou nebo škodlivým agens? Záleží 

na tom, jak se k situaci postavíme a jak ji vyhodnotíme (Procházková, Honzák, 2008) (viz 

obrázek 2) 
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Fáze stresu 

Pro pochopení vzniku psychosomatické nemoci je dobré znát pr b h stresové 

reakce, a to zejména její poslední fáze Ěvyčerpáníě.  

a) Poplachová fáze  

 Začíná ve chvíli, kdy se organismus setká s podn tem, který považuje 

za potencionální hrozbu. Dochází zde k aktivaci sympatiku 

a adrenokortikotropního systému, které jsou zodpov dné za vyplavení 

katecholamin  – adrenalinu a noradrenalinu. ĚMa a,Fontana Ň015ě Tato 

p irozená reakce t lo p ipravuje bu  k út ku, nebo k útoku v nebezpečných 

situacích. (Higuera, 2017) 

b) Adaptační  

 V p ípad , že nedojde k eliminaci stresoru, nastává fáze adaptace, t lo se adaptuje 

na stres a snaží se ho minimalizovat. V opačném p ípad , když se t lo se stresem 

vypo ádá, dochází k návratu do klidového stavu. ĚMa a, Fontana Ň015ě Cílem 

této fáze je zabezpečit dostatečné množství energie pro p ežití v nep íznivých 

podmínkách. ĚHonzák, Ň017ě V adaptační fázi dochází k p evaze parasympatiku 

produkci kortizolu, a s tím spojenému útlumu organismu. Aktivita parasympatiku 

se projevuje p edevším snížením srdečního rytmu, zvýšením perfúze vnit ních 

orgán  Ězejména trávicího traktuě a zúžením pr svitu pr dušek. ĚMa a, Fontana, 

2015) 

c) Vyčerpání 

 Stresová odpov  je velice energeticky náročná, protože organismus v ohrožení 

Ěnebo domn lémě života získává energii velice neekonomicky. Fáze vyčerpání 

nastává v p ípad , když stresová situace stále p etrvává, ale t lo už nemá dostatek 

energetických rezerv na jeho zvládání. ĚHonzák, Ň017ě T lo již není schopno se 

stresu bránit a adaptační mechanismy se stávají škodlivými. Tato fáze hraje 

klíčovou roli pro vznik chorobných stav  jako je hypertenze, imunitní deficity, 

steroidní diabetes a další. ĚMa a, Ň015ě 
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Obrázek 2:Fáze stresu, vlastní tvorba (Chvála et al., 2015) 
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1.2 Psychosomatický p ístup ve fyzioterapii 

1.2.1 Vstupní vyšet ení  
Zprvu je dobré si uv domit, že „diagnostika“ Ějedná se pouze o pracovní hypotézu 

ne o p esnou diagnózuě psychosomatické nemoci není v bec jednoduchá a vyžaduje 

citlivý p ístup a zvýšenou pozornost terapeuta. Stává se, že pacienti s psychosomatickou 

poruchou jsou léčeni pouze z hlediska somatických p íznak , které na léčbu nereagují 

adekvátn  nebo se brzy vracejí. Stejn  jako u každé jiné nemoci je i zde velice d ležité 

pečlivé odebrání anamnézy.  

Existují určitá vodítka, která nám pomohou vyslovit podez ení 

na psychosomatickou problematiku.  

• stupe  subjektivních obtíží neodpovídá objektivnímu nálezu  

• p etrvání problém  i po obvyklém léčebném postupu nebo časté recidivy 

• nestálost obtíží – charakter, st ídání r zných t lesných systém  

• psychické problémy a nep íznivé životní události Ěrozvod, úmrtí blízké 

osoby atd.) 

• konfliktní sociální prost edí 

• a další ĚKolá , Ň01Ňě 

Pokud již máme podez ení, že se v etiopatogenezi nemoci ve v tší mí e uplat uje 

vliv psychosociální složky, m li bychom zam it pozornost p edevším na tyto oblasti.  

• psychický stav pacienta, poruchy spánku, nálada,  

• životní styl – fyzická aktivita, stravování atd. 

• sociální situace – rodinné problémy, pracovní prost edí atd.  

• informace od člen  rodiny či blízkých ĚKolá , Ň01Ňě 

Vstupní rozhovor  
Vstupní rozhovor mezi terapeutem a pacientem je základním kamenem 

pro úsp šnou vzájemnou spolupráci, proto je velice d ležitou součástí fyzioterapeutické 

intervence. Je obecn  známým faktem, že první dojem je nejd ležit jším a rozhodujícím 

aspektem p i navazování nových vztah . Proto je úsp šnost terapie, krom  dalších 

aspekt , závislá i na kvalitním vztahu a vzájemné d v e. ĚChvála et al., Ň015ě 

Hlavním cílem vstupního rozhovoru je získání informací o pacientovi, vytvo ení 

vztahu a porozum ní pacientov  nemoci v kontextu jeho života. V psychosomatickém 

p ístupu se vstupní rozhovor liší od rozhovoru v klasickém biologickém modelu. Je to 
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dialog zam ený p edevším na pacienta jako celek, a ne pouze na nemoc a její p íznaky. 

Psychosomatický p ístup tedy obohacuje biologický p ístup o složku psychologickou 

a sociokulturní. (Fava, Sonino, Wise, 2012) 

P i vedení vstupního rozhovoru jsou zásadní dv  v ci, klást otev ené otázky 

a nechat pacientovi dostatek času na jejich promyšlení a zodpov zení. ĚNada L. Stotland, 

2008) Prost ednictvím otev ených otázek získáme více informací o pacientovi, jeho 

život  a jeho pohledu na nemoc, což jsou informace, které se pomocí uzav ených otázek 

velmi obtížn  získávají. Je proto pochopitelné, že se pro odebírání anamnézy doporučuje 

semistrukturovaný rozhovor. P i dialogu se dotýkáme r zných oblastí pacientova života, 

a proto je na míst  citlivý p ístup – naslouchání, respektování odpov dí, neodsuzování. 

(Stotland, 2008) (Chvála et al., 2015) (Paulley, Pelser, 2012) 

Krom  obsahové stránky slovního projevu pacienta, je d ležité sledovat také 

formu sd lení a mimovolní chování. Nap íklad volbu slov, nap tí sval , zaťaté zuby, 

pocení, červenání, neklid rukou a podobn . Tato vodítka nám mohou mnoho napov d t 

o psychickém rozpoložení pacienta, i v p ípad , kdy toho sám není schopen 

Ěneuv domuje si to, nechce se sv itě. ĚPaulley, Pelser, Ň01Ňě 

Motivační rozhovor 

Jak již bylo výše ečeno, léčba psychosomatických onemocn ní nezahrnuje pouze 

návšt vy u odborník  a pasivní p ijímání terapie, naopak vyžaduje se zde aktivní 

spolupráce pacienta a často výrazná zm na životního stylu. ů práv  k započetí takovéto 

zm ny a motivaci pacienta m že sloužit motivační rozhovor.  

Motivační rozhovory vycházejí z humanistických teorií Carla Rogerse, který 

v il, že každý člov k má možnost se svobodn  rozhodnout ke zm n  a tuto zm nu 

uskutečnit pomocí sebeaktualizace. ĚCenter for Substance Abuse Treatment, 1999) 

P vodn  byla tato metoda určena pro pacienty se závislostí Ětabák, alkohol, drogy atd.ě, 

v současné dob  slouží jako nástroj pomáhajícím profesím pro motivaci pacient . ĚFava, 

Sonino, Wise, 2012) 

Cílem motivačního rozhovoru je, aby pacient ve svém současném jednání odhalil 

chování, které poškozuje jeho zdraví a brání mu v uzdravení a poté se svobodn  rozhodl 

pro zm nu. ĚFava, Sonino, Wise, Ň01Ňě Hlavními prvky jsou empatie, vyhýbání se 

p ímému konfliktu Ěmezi terapeutem a pacientem), podpora pacientových schopností 

a vyhledávání rozpor  Ěmezi současným chováním a dlouhodobým cílemě. ĚCenter for 

Substance Abuse Treatment, 1999) 
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Obrázek 3: Okruhy otázek, vlastní tvorba (Chvála et al., 2015) 

Klinické vyšet ení 
Pacient nep ichází s diagnózou psychosomatického onemocn ní, to odkrýváme 

postupn , a po celou dobu z stává pouze pracovní teorií. Na začátku provedeme všechna 

pot ebná vyšet ení, abychom vyloučili/potvrdili organický podklad p íznak  (Chvála et 

al., 2015) P íznaky, které mohou poukazovat na psychosomatické onemocn ní: 

• projevy zvýšené neurovegetativní dráždivosti Ěsoum rn  výrazné 

šlachookosticové reflexyě 

• pozitivní Chvostk v p íznak 

• citlivost či bolestivost nervových výstup   

• svalové nap tí, trigger points, tender points 

• t es Ěfunkčního charakteruě 

• červenání, dermografie, pocení, akrocyanóza, aktivní jizvy 

• dechový stereotyp  

• celkový dojem z pacienta ĚKolá , Ň01Ňě 
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1.2.2 Fyzioterapie v péči o duševní zdraví  
Role fyzioterapie v psychologii a psychiatrii je často p ehlížena a podce ována, 

i p es fakt, že v n kterých zemích má více než padesátiletou tradici Ěskandinávské zem ě. 

(Probst, Skjaerven, 2017)  

V závislosti na kontextu a celkovém obrazu problém  pacienta a jeho života, 

fyzioterapeut určí, jaký p ístup zvolí. Na výb r má ze t í možností – p ístup orientovaný 

na fyzické zdraví, psychosociální či psychoterapeutický p ístup. 

(Probst, Skjaerven, 2017) 

 

Obrázek 4:Možnosti fyzioterapie, vlastní tvorba (Probst, Skjaerven, 2017) 

P ístup orientovaný na fyzické zdraví 
Cílem tohoto p ístupu je zlepšení celkového fyzického stavu u osob s psychickými 

problémy. Studie dokazují, že lidé s psychickými problémy jsou náchyln jší k inaktivit  

a sedavému zp sobu života. Krom  toho psychotropní medikace m že hrát roli p i rozvoji 

metabolického syndromu, obezity, osteoporózy a kardiovaskulárních chorob. V p ístupu 

orientovaném na fyzické zdraví se zam ujeme na kompenzaci a prevenci t chto 

p idružených problém . (Probst, Skjaerven, 2017) 

Psychosociální p ístup 

Psychosociáln  orientovaný p ístup je založen na získávání nových mentálních 

a fyzických dovedností pomocí pohybu, za účelem zlepšení kvality života. K dosažení 

t chto cíl  slouží trénink psychomotorických, senzomotorických, kognitivních, 

sociálních a emočních dovedností. Využívají se zde relaxační techniky, techniky zvládání 

stresu, dechová cvičení a další. (Probst, Skjaerven, 2017) 
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Psychoterapeutický p ístup 

Tento p ístup neklade tak velký d raz na získávání dovedností, ale spíše 

na prožívání zkušeností. Pomocí pohybových aktivit fyzioterapeut vytvá í prost edí, které 

pacientovi usnad uje získat lepší p ehled o fungování vlastního t la a o sob  samotném. 

V psychoterapeutickém p ístupu jsou pacienti sm ováni mimo komfortní zónu a zkoušejí 

nové v ci, b hem toho si uv domují své emoce, myšlenky a chování a sdílí je 

s fyzioterapeutem. Hlavní roli zde tedy nehraje fyzická aktivita, ale pacientovo prožívání 

nové zkušenosti. (Probst, Skjaerven, 2017) 

1.2.3 Možnosti fyzioterapie v péči o duševní zdraví 
Cílem této kapitoly je nastín ní role fyzioterapie a p edstavení n kterých 

fyzioterapeutických metod, které lze využít u pacient  s psychosomatickými obtížemi či 

jinou psychologickou nebo psychiatrickou problematikou. 

Fyzioterapeuti, kte í se pohybují v oblasti péče o duševní zdraví, na prvním míst  

využívají klasické fyzioterapeutické metody, které dále podle pot eby dopl ují dalšími 

znalostmi a dovednostmi Ěpsychopatologie, komunikace, …ě. Jednotlivé metody lze mezi 

sebou libovoln  kombinovat. P ístup volíme vždy s ohledem na p ání a preference 

pacienta. (Probst, Skjaerven, 2017) 

Norská psychomotorická fyzioterapie ĚNPMPě 
Ko eny Norské psychomotorické fyzioterapie sahají k počátku 50. let minulého 

století. Tento koncept byl vytvo en norským psychiatrem Trygvem Braatoy ve spolupráci 

s fyzioterapeutkou Aadel Bülow-Hansen a s úsp chem se využívá dodnes ve v tšin  

Skandinávských zemí. (Dragesund, Kvale, 2016)  

P edpokladem této metody je, že fyzický, psychický i sociální tlak m že 

ovliv ovat fungování celého t la – nap tí sval , dýchání, držení t la, stabilitu, pohyb 

a flexibilitu. Cílem NPMP je ovlivnit posturu a nap tí sval  pomocí masáže, dotek  

a pohyb  zam ených na uvoln ní dechu. Dále využívá trénink stoje a ch ze, balanční, 

protahovací a relaxační techniky. ĚThornquist, 1řř1ě 

Relaxace  
Za azení relaxace do terapie je vhodné p i ešení stresu a s ním spojených 

problém . 

Výraz relaxace je označení pro r znorodou skupinu technik, které se zam ují 

na snížení stresu, úzkosti a nap tí, pomocí vytvo ení klidného stavu mysli. Lze ji tedy 
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využít jako prevenci, léčbu nebo jako zvládací techniku stresu. Relaxace probíhá 

ve 3 fázích: Ě1ě nácvik relaxační techniky, ĚŇě zhodnocení účinnosti relaxace a po získání 

dostatečné praxe i Ěňě využití relaxace ve stresových situacích. ĚProbst, Skjaerven, Ň017ě 

Nejznám jšími technikami jsou Jacobsonova progresivní relaxace a Schultz v 

autogenní trénink. Za zmínku ale jist  stojí i u nás mén  známé techniky jako aplikovaná 

relaxace dle Östa nebo Mitchellova metoda. Také lze využít alternativní metody jako Tai 

Chi, Qi Gong, Jóga, Pillates a další. ĚProbst, Skjaerven, Ň017ě 

Body awareness therapy 

Techniky uv dom ní si vlastního t la se hojn  užívají jak v psychologii, tak 

v psychiatrii. Odkazuje na schopnost vnímat své t lo a vjemy a pocity, které člov ku 

poskytuje. (Vancampfort et al, 2016) Vnímání vlastního t la je vysoce subjektivní vjem 

zprost edkovaný propriocepcí a interocepcí a ovlivn ný mnoha faktory – pozornost, 

interpretace, vzpomínky atd. Existují mnohé metody, které s vnímáním vlastního t la 

pracují a rozvíjejí ho, nap íklad Tai Chi, Jóga, Feldenkraisova metoda, ůlexandrova 

metoda, Basic Body ůwareness Therapy a další. ĚProbst, Skjaerven, Ň017ě 

Psychosomatický p ístup 

Základem psychosomatického p ístupu k pacientovi je získání d v ry 

a rozpoznání klíčových faktor  Ěsociálních, psychologických a behaviorálníchě, které se 

podílejí na t lesných p íznacích a ovliv ují kvalitu života. Z tohoto d vodu se zde klade 

velký d raz na vztah terapeut – pacient, který je v tomto p ípad  spíše partnerský. 

Pacientovi je poskytnut prostor k úvahám, jak jeho chování, vnímání, emoce a myšlenky 

ovliv ují jeho fyzický stav. Fyzioterapeutická intervence se sice zam uje na fyzické 

obtíže, ale reflektuje/respektuje psychofyziologický a behaviorální podtext pacientových 

obtíží. Cílem je získat náhled na komplexní vztah mezi pohybovým aparátem a psychikou 

pacienta a pozitivn  ovlivnit poškozené vnit ní a vn jší regulační mechanismy. 

(Probst, Skjaerven, 2017) 

K tomu m žeme využít prvky z kognitivn  behaviorálního p ístupu – nap íklad 

postupné navyšování zát že, či aktivní stimulační terapii. Dále se využívají techniky 

zam ené na zlepšení vnímání vlastního t la, relaxační techniky, dechová cvičení, 

biofeedback, strategie zvládaní problém  a stresu. ĚProbst, Skjaerven, Ň017ě 
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Obrázek 5:Nástroje kognitivně behaviorální terapie, vlastní tvorba (Probst, Skjaerven, 

2017) 
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1.3 Jóga 

1.3.1 Definice a vymezení pojmu  

Jóga je komplexní starov ký indický životní styl založený na harmonizaci t la, 

mysli a duše za účelem dosažení vnit ního klidu a osvobození. ĚSengupta Ň01Ňě Tradiční 

jógové praktiky zahrnují kontrolu dýchání Ěpránájamaě, meditaci, provád ní specifických 

t lesných postoj  Ěasányě a sebereflexi. ĚStephens, Ň017ě Cílem jógy je dosažení stavu 

nejvyššího v domí Ěsamadhiě a díky tomu osvobození duše jedince z kolob hu 

reinkarnací. ĚBarto ová, 1ř71ě 

V tradičním pojetí má jóga také náboženský rozm r, protože se vyvíjela společn  

s Hinduismem a díky tomu mají společné základy. Vyznávání Hinduismu není 

samoz ejm  podmínkou pro praktikování jógy, nicmén  je dobré o tomto spojení v d t, 

abychom jógu byli schopni vnímat v jejím sociokulturním kontextu. Současná praxe jógy 

se v západních zemích spíše odklání od duchovního a náboženského sm ru jógy 

a preferuje p edevším t lesná cvičení a zabývá se benefity, které p ináší. Jóga, která d íve 

bývala doménou lidí s alternativním zp sobem života se nyní p esunuje i do oblasti 

medicíny, kde se zkoumají možnosti využití jógy jako dopl kové metody p i léčb  

rozličných, často civilizačních chorob.  

1.3.2 Historie 

Informace o p vodu a historii jógy se v r zných pramenech rozchází, shodují se 

však v tom, že jóga je minimáln  t i tisíce let stará praktika. Pro didaktické účely m žeme 

jógu rozd lit do p ti období. ĚSengupta, Ň01Ňě 

Védské období  
Védy jsou posvátné texty, jejichž vznik je datován asi 1700 let p ed naším 

letopočtem a jsou to nejstarší dochované texty pojednávající o Hinduismu. Pojednání 

o józe tvo í značnou část védických text , proto jógu z tohoto období nazýváme Védská 

jóga. Védy se skládají ze 4 text  – Rigveda, Yajurveda, Samaveda a Atharvaveda, které 

pojednávají o rituálech, ceremoniích, a vybízejí k praktikování jógy za účelem sjednocení 

t la a duše. Texty p vodn  nebyli určeny pro širokou ve ejnost, ale pouze pro kn ze 

(Brahmány) a jasnovidce. (Burgin, 2007) 
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P ed-klasická jóga 

Toto období zahrnuje tém  Ň000 let a sahá až do Ň. století p ed naším letopočtem. 

V této dob  se objevily mnohé texty jako Brahmany, Upnishady, Bhagavad Gita, 

Ramayana a Mahabharata. Všechny tyto texty obsahovaly r zné druhy jógy, které 

rozličnými zp soby vysv tlovaly princip jednoty vesmíru. Prost ednictvím p íb h  

inspirovali lidi, aby se postavili za právo a aktivn  bojovali proti zlu. Jógové učení se 

zam ovalo p edevším na meditaci a seberealizaci. ĚFields, Ň001ě  

Klasické období  
Klasické období je považováno za nejplodn jší a nejvýznamn jší. ĚBasavaraddi, 

2015) Vyznačuje se vznikem Jóga-Suter, jejichž autorem byl myslitel Patandžálí, 

a jejichž vznik se datuje p ibližn  do druhého století. Jóga p ed Patandžálím byla 

nesystematická zm ť často protich dných informací. Patandžálí tvrdil, že je nutné odd lit 

mysl od t la, čímž se vyhranil v či p edchozím dv ma etapám, které naopak kladly d raz 

na jednotu t la a mysli. Definoval tak osmistup ovou cestu jógy, také nazývanou osm 

v tví klasické jógy. Dochovaly se ale i jiné texty, nap íklad komentá e odkazující 

na Bhagavad Gita. (Burgin, 2007) 

Post-klasická jóga  
S rozvojem alchymie, která dala základy moderním v dám, začala být jóga 

vnímána a zkoumána i z jiného než duchovního úhlu. V p echozích etapách se totiž jogíni 

zam ovali hlavn  na duševní prožitky a dosažení vyššího v domí. V tomto období byly 

vyzdvihovány p edevším blahodárné účinky jógy na t lesnou schránku. Tato zm na vedla 

ke vzniku Hatha jógy, která se hojn  vyučuje i v dnešní dob . ĚBurgin, Ň007ě 

Moderní jóga 

Za počátek moderní jógy lze považovat návšt vu guru Svámí Vivékanandy v USA 

v roce 1Řřň, kdy jógu poprvé oficiáln  p edstavil západnímu sv tu. V pr b hu Ň0. století 

začal p íliv indických učitel , kte í velkou m rou p isp li k ší ení jógy po celém sv t . 

(History of Yoga: How it all Started, Ň014ě Nejd ležit jší z nich byli Paramahansa 

Yogananda, Yogendra Mastamani, Ramacharaka, Selvarajan Yesudian, Shrila 

Prabhupada, Swami Sivananda a další. ĚBasavaraddi, Ň015ě Současné dob  se jóga t ší 

obrovské popularit , což dokazuje i nep eberné množství kurz  a literatury, které jsou 

na trhu. Jóga nez stala rigidním cvičením či životním stylem, ale naopak se stále rozvíjí, 

posouvá svoje hranice a p izp sobuje se západnímu sv tu.  
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1.3.3 Druhy Ěrozd leníě jógy 

Jóga pracuje na úrovni t la, mysli, emocí a energie. ĚBasavaraddi, Ň015ě To dalo 

vzniknout čty em širokým klasifikacím jógy, kterým se také íká čty i cesty jógy. adíme 

sem: karma jógu, bhakti jógu, dž ána jógu, a rádža jógu. ĚBodhinatha, Ň01Ňě N kte í 

auto i ješt  udávají další cesty jógy, nap íklad hathajógu ĚBarto ová, 1ř71ě, kryjajógu 

ĚBasavaraddi, Ň015ě a další.   Všechny jmenované cesty však mají stejný účel, a to dovést 

člov ka ke svobod  duše.  

"Každá duše je potenciálně božská. Cílem je projevit toto Božství ovládnutím 

vnější přírody a vnitřní přirozenosti. Dosáhni toho nezištnou činností, vroucí zbožností, 

psychickou sebevládou nebo filosofickým poznáním – jedním, vícero nebo i všemi těmito 

prostředky – a buď svobodný."  

Svámí Vivékananda (McClanahan, 2016) 

Každý systém jógy, který je v současné dob  praktikován, je kombinací t chto 

čty  Ěpop . p tiě druh .  

Karmajóga 

Slovo karma pochází ze sanskrtského ko ene kri, který v p ekladu znamená konat 

či jednat. Karma zahrnuje veškerou v domou aktivitu člov ka, myšlenky, slova i činy.  V 

dnešním významu lze íct, že karmajóga učí člov ka morálním hodnotám. (Mulla et al., 

Ň014ě Karmajóga je odv tví jógy, které se zabývá sobectvím a jeho soustavným 

odstra ováním z osobnosti jedince skrze jeho skutky. Platí zde takzvaný karmanový 

zákon, což je zákon o odplat  v domých čin , který platí pro vše živé ve vesmíru. Tento 

zákon íká, že každý čin, který konaný za n jakým účelem, ať už je dobrý nebo špatný, 

musí být oplacen stejnou mincí a zanechává po sob  stopu. Práv  stopy t chto čin , 

uv z ují člov ka v kolob hu reinkarnací. Odstra ováním sobectví ze svého jednání, 

m žeme své p edchozí p estupky odčinit a postupn  se vymanit z tohoto kolob hu. 

ĚBarto ová, 1ř71ě 

Bhaktijóga 

Filosofie bhaktijógy je čist  náboženská a její praktikování je velice podobné 

praktikování jakéhokoliv jiného náboženství. Bhakti jóga je cesta oddanosti a lásky 

k bohu. V praxi se zam uje na poslech p íb h  o Bohu, zpívání hymn , pout , opakovaní 

mantrických text  a uctívání boha v chrámech a domácích svatyních. (Bodhinatha, 2012)  
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Džňánajóga 

Dž ánajóga je odv tví jógy, které se zabývá sebepoznáním a rozumovou stránkou 

člov ka. Bývá také považována za nejobtížn jší cestu jógy. Nicmén  jako jediná ze čty  

cest jógy má trvalý efekt, na rozdíl od karma, bhakti a rádža jógy, u nichž platí, že 

absolutna lze dosáhnout pouze pravidelným t lesným či psychickým cvičením, pokud 

však tato cvičení p estaneme provád t, kýžený efekt se vytrácí. ĚBarto ová, 1ř71ě. Jedná 

se o filozofickou cestu, p i které se snažíme sebepoznání docílit studiem, cvičením 

a praktickými zkušenostmi. Ějoga-online.cz, 2016) 

 Princip Dž ájógy spočívá v oprošt ní od veškerých hmotných v cí, za n ž 

považuje jógové učení nejen vn jší sv t, t lo a orgány, ale také smysly a rozum 

Ěodosobn níě. Poznávání sv ta skrze toto ne-já je považováno za relativní a podmín né. 

Člov k, který chce dosáhnout poznání se musí vzdát veškerých dosavadních p edstav 

o sv t  i o sob  samém, oprostit se od poznávání v ci pomocí smyslu a v domostí 

a zam it se na vnímání čistého v domí. Jako nástroje pro dosažení tohoto účelu by m ly 

sloužit intuice, která je v józe považována za zdokonalený stav myšlenky, dále také 

koncentrace a meditace. ĚBarto ová, 1ř71ě  

V dž ánajóze se rozlišují 4 p ekážky, které brání v dosažení poznání. Jsou to: 

• t lesné nedostatky – nemoci,  

• nedostatky smysl  – obrácení pozornosti sm rem ven,  

• nedostatky mysli – pochybnost, váhavost, 

• nedostatky buddhi – neschopnost koncentrace. 

Nedostatky t lesné lze odstranit pomocí nesobeckých činu, nedostatky smysl  

pomocí p ísn  disciplíny a sebekázn , t etí pomocí rozjímání a poslední pomocí 

opakovaných pokus  o meditaci. ĚBarto ová, 1ř71ě 

Rádžajóga – Pataňdžaliho systém jógy  
Vznikl asi ň00 let p ed naším letopočtem a bývá považován za p irozen  

pokračování systému sánkhja. Sánkhja systém pracuje s p edstavou dualistického 

realismu, jehož základ tvo í dv  reality – duch a hmota. A jeho cílem je osvobození ducha 

od hmoty.  Pata džali k tomuto systému p idal n kolik zm n, které mají pomoci 

k psychickému rozvoji a dosažení duševní kontroly. Nesnaží se tedy vytvá et nové teorie, 

ale snaží se o jejich vylepšení a systematizaci. ĚBarto ová, 1ř71ě 

Cílem t chto cvičení je rozvinutí mysli člov ka, takovým zp sobem, aby byl 

schopen vnímat vyšší principy a zákonitosti a díky tomu se mohl osvobodit od hmoty. 
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K dosažení tohoto cíle je nutné dodržování p ísné sebekázn . Pata džali proto sv j 

systém rozd lil do Ř stup , p ičemž každý stupe  má sv j význam a nem že být 

vynechán.  (Vivekananda, 2016) 

 

1) zákazy – jama  

První stupe  obsahuje p t zákaz . Ideální je dodržovat všechny tyto zákazy vždy, 

za všech okolností.  

• ahimsa Ěneubližováníě – Jedná se o základní zákaz, od n hož se odvozují všechny 

ostatní.  Spočívá nejen v neubližování, ale také ve odpoutání se od se veškeré 

nenávisti. (Vivekananda, 2016)  

• satja (pravdomluvnost) – Být pravdomluvný nejen v mluveném slovu, ale 

i myšlenkách a činech. ĚBarto ová, 1ř71ě 

• asteja (nekradení) – Je založen na vyko en ní závisti a žádostivosti a zničení 

touhy po krádeži. ĚIyengar, 1976) 

• brahmačarja Ěpohlavní zdrženlivostě – Odkazuje k dodržování celibátu jak 

fyzického, tak psychického. Slouží k uchování energie, která je pot ebná pro 

p echod na vyšší úrovn  v domí. ĚSengupta, Ň01Ňě 

• aparigraha (nehrabivost) – Úzce souvisí se zákazem astéja. Jogín se musí naučit 

vnímat zbytečnost a pomíjivost hmotných statk  a ocenit skutečnou podstatu sama 

sebe. (Sengupta, 2012) 

Ňě p íkazy – nijama  

P íkazy jsou druhým stupn m Patandžaliho systému a jsou p edstavovány p ti 

p íkazy. 

• šauča Ěčistota t la a mysliě – Techniky pro udržování vnit ní i vn jší čistoty, jsou 

součástí systému hathajóga.  Zabývá se čistotou jedince, ale i jeho životního 

prost edí. ĚSengupta, Ň01Ňě 

• šantóša (spokojenost) – Vnímána jako nep ítomnost chtíče a klidné p ijímání 

života. P ijímání veškerých útrap i úsp ch  s klidem. ĚBarto ová, 1ř71ě 

• tapas (askeze) – umírn ný život bez p epychu. ůskeze by m la p edstavovat 

vyvážený st ídmý zp sob života. P ílišná askeze by mohla vést ke strádání t la 

a ztížení t lesného i mentálního cvičení, což není jejím cílem. ĚBarto ová, 1ř71ě 
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• svadhjaja (sebepoznávání) – studium zam ené na poznání sebe sama. Je d ležité 

studium provád t se značnou d kladností, aby p inášelo kýžený účinek 

(Sengupta, 2012) 

• íšvara (pranidhana) – poslušnost a uctívání. Spočívá v uctívání osobního boha, 

který jogína provádí cestou k vyššímu v domí, jeho existencí si vysv tluje 

všechny p ekážky a úsp chy, na které b hem své cesty narazí. ĚBarto ová, 1ř71ě 

3) pozice – ásana  

ůsány jsou cvičební polohy charakteristické pro jógu. ůsány se rozd lují do dvou 

skupin – dynamické Ěgymnastickéě a statické Ěmeditačníě. Statické Ěmeditačníě pozice, 

jsou asány, u kterých se p edpokládá dlouhé setrvání v jedné poloze, slouží k relaxaci 

a k celkovému zklidn ní t la i mysli.  Pozice dynamické Ěgymnastickéě jsou zaujímány 

jen na krátkou dobu a slouží k rozvoji t lesné zdatnosti – protahují svaly, zvyšují krevní 

cirkulaci. ĚSengupta, Ň01Ňě Hlavním kritériem, které Patandžálí pro pozice udává, je to, 

aby byli cvičícímu pohodlné, a aby mohl dosáhnout plné relaxace a mohl bez nap tí 

meditovat. ĚBarto ová, 1ř71ě  

4) ovládání dechu – pránájáma 

Tento stupe  by m l vést k nácviku uvoln ného dýchání p i meditacích. Pokud 

dýchání není uvoln né m že docházet k narušování koncentrace. Pro účel meditace by 

m lo byt dýchání klidné a pomalé, m lo by se podobat spíše dýchání ve spánku. Pokud 

žák pociťuje obtíže či nedostatky p i meditaci Pata džálí doporučuje 1x až Ňx denn  

provád t dechová cvičení. ĚBarto ová, 1ř71ě 

5ě ovládání smysl  – prájáhara 

Odtažení pozornosti od smyslových vzruch . Toto cvičení spočívá v tréninku 

odvád ní pozornosti z vn jšího sv ta do vlastního nitra. K tomuto účelu autor doporučuje 

zam ení se na sv j vlastní dech, který v tomto p ípad  tvo í jakýsi záchytný bod 

pro smysly. ĚBarto ová, 1ř71ě 

6) koncentrace – dharana  

Nácvik koncentrace spočívá v opakovaném zam ování mysli na jeden p edm t 

či myšlenku s cílem, nenechat pozornost sklouznout k jinému tématu. Toto upevn ní 

pozornosti m že být dosaženo každodenním tréninkem, který m že trvat i roky. Zpočátku 

postačuje nácvik koncentrace 15-Ň0 minut denn , avšak d ležitou podmínkou je, aby 

nedošlo k únav , protože podle Pata džaliho unavená mysl ztrácí svou sílu. Postupem 

času s p ibývajícím zkušenostmi je možné čas koncentrace n kolikanásobn  prodloužit. 

ĚBarto ová, 1971) 
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7) meditace – dhjana 

Meditace je definována jako stálá duševní snaha ve vztahu ke zvolenému 

p edm t  či otázce. Je to vlastn  souvislý myšlenkový tok zam ený na jeden p edm t.  

Pro dosažení plné meditace je nutné splnit dv  podmínky: odstran ní p ekážek, a to 

ve smyslu nepozornosti, spánku, netrp livosti a neklidu. Druhou podmínkou je 

uskutečn ní rostoucího vlivu vnit ního v domí, což umožní očišt ní emocí a myšlenek. 

Existuje mnoho postup , kterými lze dosáhnout stavu meditace, nicmén  pro účely této 

práce nejsou st žejní.  ĚBarto ová, 1971) 

8) kontemplace – samadhi 

Slovo kontemplace je odvozeno z latinského slova contemplari – pozorn  se dívat, 

pozorovat. Kontemplativní postupy zahrnují zam ování pozornosti na vn jší či vnit ní 

podn ty. B žné techniky využívají zam ení pozornosti na proces dýchání jako kotvu 

k zachycení p ítomného okamžiku. ĚShapiro et al., 2014)   

1.3.4 Asány 

Pro mnoho lidí asány p edstavují synonymum jógy, avšak asány jsou pouze 

jedním stupn m z Patandžálího osmistup ového systému. Slovo asána bylo p vodn  

označení pouze pro polohu v sed , ale postupem času se jeho význam rozší il jako obecné 

označení všech jógových pozic. ĚLysebeth, 1řŘ4ě. Podle starých text  existuje Ř 400 000 

pozic, p ičemž pouze ňŇ z nich mohou cvičit smrtelníci. ĚBarto ová, 1ř71ě V reálné praxi 

se však využívá Ř4 klasických asán a jejich variací. ĚSvatmarama, Ň00Ňě 

Jógové pozice p sobí na dvou úrovních, jednak na úrovni t lesné a jednak na 

úrovni duševní Ěvnit ní klid, odpoutání od každodenních starostíě. ůbychom mohli pln  

využít blahodárné účinky jógových pozic, musíme striktn  dodržet n kolik zásad. 

Lysebeth (1984) je shrnul takto: 

• Cvičíme na lačno, 4-5 hodin po t žkém jídle Ěnejvýhodn jší je proto ránoě. 

• Cvičíme, pokud možno pravideln  a ve stejný čas. 

• Asány neprovádíme silou. 

• ůsány provádíme pomalu, stejn  tak návrat do výchozí pozice. 

• Využíváme pouze svaly, které jsou pro pohyb nezbytné, ostatní svaly jsou 

relaxované. 

• B hem cvičení se soust edíme pouze na provád ní pohybu. 

• Mezi jednotlivé asány vždy za adíme odpočinek, uvolníme všechny svaly Ěvčetn  

mimických). 
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• Pokud nemáme dostatek času, omezujeme počet asán, ne jejich délku. 

• ůsány provádíme vždy ve stejném po adí. 

• Cvičení vždy zakončíme šavasánou Ěrelaxační pozice) (Lysebeth, 1984) 

1.3.5 Pránajáma 

Pro pochopení pranájámy je d ležité pochopit význam slova prána. 

"Prána je souhrn všech energií obsažených v tomto vesmíru" 

Svámí Šivánanda (Lysebeth, 1999) 

Prána je tedy univerzální, všudyp ítomná energie, která ídí celý vesmír. 

Tato energie je součástí vody, potravin a slunečního sv tla. Hlavním zdrojem prány 

pro člov ka je však vdechovaný vzduch. Z tohoto d vodu jogíni p ikládají dechu 

obrovský význam, a proto není divu, že je systém dechových technik tak obsáhlý. 

(Lysebeth, 1999) 

Slovo pránajáma tedy zaštiťuje techniky, které pracují s dechem za účelem 

zefektivn ní p ijímání pránické energie. Je to podrobn  rozpracovaný a rozsáhlý systém 

dechových technik, z nichž n které jsou velice podobné západním dechovým technikám. 

(Lysebeth, 1999) 

Pránické techniky  
Existuje nespočet pránických technik a jejich kombinací, aby byly účinné a zdraví 

prosp šné, je nutno dodržovat n kolik základních zásad. Hlavní zásady jsou: páte  musí 

být vždy nap ímená a není-li uvedeno jinak cvičí se v pozici lotosu Ěpop ípad  v sed  

na židliě, aby byly zabezpečeny optimální podmínky pro dýchání. Nácvik všech technik 

by m l být pozvolný a pomalý. Cvičení vždy provádíme v maximálním soust ed ní. 

(Lysebeth, 1999) 

V následující kapitole budou p edstaveny n které dechové techniky.  

Džalanéti 
Jedná se o techniku čišt ní nosu pomocí pr plachu slanou vodou. M la by 

p edcházet dechovým cvičením a je dobrou prevencí zán tu dutin a rýmy. ĚKumar, Ň016ě 

St ídání levé a pravé nosní dírky 

Cílem je synchronizovat nosní dírky Ěčasto dýcháme jednou dírkou víceě. M la 

by p edcházet dechovým cvičením, aby optimalizovala podmínky pro dechová cvičení. 

(Lysebeth, 1999) 



39 
 

Kumbháka 

Kumbhaka, neboli zadržení dechu je jedna z nejd ležit jších technik pránájámy. 

Jejím cílem je podpo ení vnit ního dýchání Ěvým na plyn  mezi krví a tkán miě 

a efektivn jší využití vdechovaného vzduchu. Zadržení dechu lze za adit jak na konec 

nádechu Ěs plnými plícemiě, tak na konec výdechu, pop ípad  v obou fázích v rámci 

jednoho dechového cyklu (výdech – zadržení dechu – nádech – zadržení dechuě. Zadržení 

dechu se pohybuje od n kolika vte in po desítky vte in Ěúdajn  i desítky minutě 

v závislosti na úrovni cvičícího. Nácvik by m l být provád n pozvolna, nikdy ne 

na hranici bezv domí. Vždy, nebo tém  vždy je kombinovaná s mulabandhou Ěviz nížeě 

D ležitou informací je, že kumbhaka není vhodná pro jedince s kardiální dekompenzací. 

((Lysebeth, 1999) 

Rytmické dýchání  
Rytmus tvo í velice d ležitý prvek jógového dýchání, hlavním p edpokladem je, 

že dech by m l být synchronizován se srdeční frekvencí. V ideálním p ípad  by nádech 

m l odpovídat 4 srdečním stah m a výdech Ř srdečním stah m. Ěnádech a výdech je tedy 

v pom ru 1:Ňě. P i nácviku nám jako vodítko m že posloužit tep na arterii radialis Ělepšíě 

či tikot hodinek. Po zvládnutí základního rytmu se do cyklu začle uje ješt  zadržení 

dechu, a to v pom ru 1:4:Ň. Variantami tohoto cvičení jsou úplné rytmické dýchání 

a st ídavé rytmické dýchání. ĚLysebeth, 1řřřě 

Vilómapránajáma 

Vilómapránájáma probíhá ve dvou cyklech – postupný nádech a postupný výdech. 

Tato technika p ipomíná aktivní cyklus dechových technik, který známe z respirační 

fyzioterapie.  

• Cyklus A – postupný nádech 

  B hem prvního cyklu dochází k postupnému napln ní plic. K nácviku 

op t slouží vlastní tep – na dva údery provádíme nádech, na dva údery 

zadržení dechu, takto pokračujeme, dokud se plíce kompletn  nenaplní, 

poté zadržíme dech na 5-10 úder  a následuje pomalý výdech. ĚLysebeth, 

1999) 

• Cyklus B – postupný výdech 

 Postup druhého cyklu je analogický, s tím rozdílem, že místo nádechu 

vydechujeme. (Lysebeth, 1999) 
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Jako jedno z mála dechových cvičení ho lze provád t v leže na zádech. 

Pro zvýšení obtížnosti lze ve fázi zadržení dechu p idat mulabandhu či cvičit p i ch zi. 

(Lysebeth, 1999) 

Pránamudra Ěšantimudraě  
Jedná se o propojení plného jógového dechu se specifickými pozicemi rukou. 

Je označována jako jedno z nejúčinn jších dechových cvičení. Zvláštností tohoto cvičení 

je, že je doporučeno ho provád t o samot .  ĚLysebeth, 1řřřě 

Plný jógový dech 

Plný jógový dech je d j, p i n mž se zapojují všechny dýchací svaly a kapacita 

plic je pln  využita. ĚJóga-online.cz, Ň016ě. Skládá se ze t í fází – brániční, kostální 

a klavikulární. Pouze propojení všech fází umožnuje ideální zapojení sval . P i p evaze 

či absenci jedné z fází, dochází k rozvoji svalových dysbalancí a vzniku funkčních 

poruch. 

Brániční dýchání  

Je zabezpečováno vyváženou spoluprací bránice a b išních sval . Lysebeth 

zd raz uje, že jak ve fázi výdechu, tak ve fázi nádechu by b išní st na nem la být 

relaxovaná, ale naopak aktivn  kontrahovaná Ěne k ečovit ě. V opačném p ípad  dochází 

k deformaci b išní st ny Ěčasto u muž ě a díky tomu b išní svaly nemohou plnit efektivn  

svojí funkci. Nevzniká dostatečný nitrob išní tlak a dechová vlna probíhá neideáln . 

Ideáln  by p i výdechu m lo dojít k vypuzení vzduchu za p isp ní kontrakce b išních 

sval . P i nádechu by m la b išní st na z stat kontrahována, a to zejména ve spodní části 

b icha. V horní části je díky excentrické kontrakci umožn no lehké vyklenutí b icha 

(ne více než je úrove  sternaě. ůktivní b išní st na umožní zvýšení nitrob išního tlaku, 

který provádí účinnou mikromasáž vnit ních orgán , čímž urychluje krevní ob h 

a zlepšuje jejich funkci. Dále poskytuje vhodné podmínky pro další fáze dechu. 

(Lysebeth, 1999) 

Kostální dýchání 

Je zabezpečováno mezižeberními svaly. Pohyb žeber by m l probíhat do stran, 

ne dop edu.  

Klavikulární dýchání 

Samostatné klavikulární dýchání je nevýhodné a nedostačující, protože umožnuje 

pouze povrchní prodechnutí plic. Díky tomu je aktivní plocha plic velice omezena. 

Význam tedy má pouze u plného jógového dechu. (Lysebeth, 1999) 
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Nácvik plného jógového dechu  

Každá fáze by se m la nejprve nacvičovat odd len  a teprve po zvládnutí techniky 

jednotlivých fází by m lo dojít k propojení do jedné dechové vlny. Nejvhodn jší je 

začínat v leže na zádech a s postupem času se dostávat do vyšších pozic. P i dýchání by 

m ly být zapojeny pouze p íslušné svaly, je tedy nutné uvolnit svaly rukou, obličeje 

a krku. (Lysebeth, 1984)  

Bandhy 

Bandha znamená uzav ení či stažení. Jedná se o cvičení, p i nichž dochází 

ke stažení sval  n kterého, z t lesných otvor , za účelem ovlivn ní krevního ob hu. 

Bandhy se nejčast ji provád jí ve fázi zadržení dechu, ale lze je provád t v jakékoliv fázi 

dechu. Rozlišujeme celkem ň bandhy, lze je provád t bu  samostatn  nebo všechny 

zárove  Ětrajabandhaě. ĚJóga-online.cz, 2016) 

• Džalandharabandha – p itažení brady k hrudníku 

• Múlabandha – stažení sval  pánevního dna 

• Uddijánabandha Ěb išní uzáv rě - "nádech" s uzav enou epiglottis ĚJóga-

online.cz, 2016) 

Kapálabhátí 
Expektorační technika, která využívá rychlých prudkých stah  b išních sval  

k evakuaci hlenu. P i této technice je výdech aktivní a nádech tém  pasivní Ěnádech Ň-

ňx delšíě. ĚKumar, Ň016ě 

Další techniky  
Bhastrika, Udžadžají, čtvercová prána, mudry, a další. ĚLysebeth, 1řřřě 

1.3.6 Jógová relaxace 

Jen uvolněný člověk je skutečným tvůrcem a myšlenky ho napadají rychlostí 

blesku. 

Cicero (Lysebeth, 1984) 

Relaxace p edstavuje jednu ze základních jógových technik, má mnoho variant, 

od hodinových relaxačních cykl , po n kolikaminutové. V současné dob , kdy se nároky 

na jedince stále zvyšují, relaxační techniky nabývají na významu. Pokud jsou provád ny 

správn  a pravideln , jsou účinným prost edkem v boji proti stresu a jeho následk m.  
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V následující kapitole bude popsán pouze jeden z mnoha zp sob  relaxace a to 

úplná integrální relaxace.  

Na začátku tréninku, než se se jedinec naučí správn  relaxovat, je vhodné zajistit 

co nejlepší podmínky pro pr b h relaxace. M ly by být v maximální mí e vyloučeny 

smyslové podn ty, které by mohly rozptylovat soust ed ní – hluk, ostré sv tlo, t sné 

oblečení, obuv atd. Relaxace by m la probíhat v dob e v trané, tiché místnosti 

s tlumeným osv tlením a pokud možno o samot . ĚLysebeth, 1řŘ4ě 

P ed začátkem samotné relaxace je d ležité naučit se relaxovat jednotlivé 

segmenty. K tomuto účelu slouží r zná cvičení, nejčast ji kyvadlové pohyby. D ležitost 

tohoto cvičení spočívá v tom, že jedince naučí vnímat rozdíl mezi kontrakcí a relaxací.  

(Lysebeth, 1984) 

V další fázi následuje samotná relaxace. Ta probíhá nejčast ji v poloze na zádech 

Ěšivásanaě - horní i dolní končetiny jsou v lehké abdukci, p edloktí v supinaci. Z počátku 

se soust ed ní zam uje pouze na dýchání, které by m lo být klidné a uvoln né Ěplatí 

pom r nádech:výdech 1:Ň. Po n kolika minutách klidného dýchání, p echázíme 

k uvol ování sval . Sm r relaxace probíhá odspodu nahoru od aker ke ko enovým 

kloub m. Ěviz obrázek 6ě s relaxací se začíná od dolních končetin Ěprsty, nárt, kotníky, 

lýtko atd.ě, dále následuje trup Ěb icho, hrudník, zádaě, krk a obličej. V další fázi dochází 

k relaxaci horních končetin, po níž op t následuje relaxace obličeje Ěrelaxace mimických 

a žvýkacích sval  je velmi náročná, proto se jí v nuje tolik časuě. Je výhodné zopakovat 

celý tento cyklus ješt  1-2 x. (Lysebeth, 1984) 

Po d kladném uvoln ní všech sval  následuje uv dom ní si stavu relaxace 

a pocit , které nám tento stav p ináší. Kýženým pocitem je pocit tíže a tepla. V tomto 

stavu setrváváme dle libosti. Po skončení relaxace se protáhneme a pomalu se vracíme 

k b žným denním činnostem. ĚLysebeth, 1řŘ4ě 
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Obrázek 6: Směr relaxace (Lysebeth, 1991) 
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1.3.7 Vliv jógy na organismus  

V nedávných studiích byla pozorována spojitost mezi stresem a n kterými 

nemocemi. Bylo prokázáno, že stres m že p isp t ke vzniku a rozvoji imunologických, 

kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocn ní.  

Se zvyšujícím se v deckým zájmem o jógu se zkoumají i její léčebné aspekty. 

Výsledky výzkum  ukazují, že jóga snižuje stres a úzkost, zlepšuje autonomní funkce 

tím, že spouští neurohormonální mechanismy potlačením sympatické aktivity, a dokonce 

n kolik studií naznačuje, že jóga m že být p ínosná pro fyzické zdraví pacient  s 

rakovinou.  

Neurohormonální aktivita 

Dostupné studie dokazují, že jóga m že zmírnit dopad stresové reakce. P sobí 

p edevším p es regulaci HPů osy, která je aktivována jako reakce na psychický či fyzický 

stresor. (Chandra, Ň01Ňě P i neregulované stresové reakci dochází k vyčerpání 

energetických rezerv a v návaznosti na to, se mohou rozvinout n které nemoci jako 

obezita, diabetes mellitus, deprese nebo kardiovaskulární onemocn ní. ĚSterling, 2004) 

(McEven, 2000) 

Dále byla také prokázána zvýšená hladina kortizolu v moči. ĚSelvamurthy, 1řřŘě 

Jógová relaxace pomáhá snížit sympatickou aktivitu a ovlivnit klinické p íznaky 

neurohormonální aktivity – snížit srdeční frekvencí, vodivost k že, spot ebu 

kyslíku, čímž se zvyšuje ochrana p ed ICHS a infarktem myokardu. ĚVempati, Ň000ě 

U následujících chorob je studiemi prokázaný vliv stresu na jejich vznik či rozvoj.  

Imunologická onemocn ní 
Metaanalýza z roku 2004 (Segrerstrom, Miller, 2004) potvrdila 

p edpoklad, že p sobení stresu ovliv uje imunitu. ůkutní stress Ětrvající v ádech minutě 

zvyšuje p sobení nespecifické imunity Ěn kterých jejích složekě a současn  snižuje 

p sobení n kterých funkcí imunity specifické, což je p i krátkodobém p sobení 

pro organismus prosp šné. Kdežto chronický stres je zodpov dný za potlačení funkce 

p irozené imunity, a to jak bun čné, tak i humorální složky. ĚSegrerstrom, Miller, Ň004ě 

Studie p inesly zajímavé zjišt ní, že jóga m že být p ínosná pro pacienty trpící 

rakovinou. Figuruje zde jako dopl ková terapie p i zvládání p idružených obtíží jako 

vyčerpání, nespavost, poruchy nálad, stres a celkové snížení kvality života. Nejrozsáhlejší 

pr zkum probíhal u žen s karcinomem prsu. Nicmén  dostupné studie jsou nekonzistentní 
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a je nutný další výzkum v této oblasti, zejména u účink  jógy na fyzické zdraví. 

(Sengupta, 2012) 

Hypertenze 

Stres hraje významnou roli u kardiovaskulárních onemocn ní – zejména 

u hypertenze m že být velmi významným rizikovým faktorem p edevším v kombinaci 

s nedostatkem fyzické aktivity. (Bo Hu et al., 2015) 

Je známo, že léčba antihypertenzivy je spojená mnoha nežádoucími vedlejšími 

účinky, z výzkum  vyplývá, že by jóga mohla být vhodnou alternativou medikamentózní 

léčby u pacient , kte í nemohou nebo necht jí užívat léky. V randomizované 

kontrolované studii bylo prokázáno, že pravidelné provád ní jógy je stejn  účinné jako 

terapie antihypertensivy. ĚMurugesan, Ň000ě Jóga, společn  s relaxací, biofeedbackem, 

transcendentální meditací a psychoterapií, má p esv dčivý antihypertenzní účinek. 

(Anand, 1999)  

Jako jeden z hlavních p íčinných faktor  esenciální hypertenze je považována 

zhoršená citlivost baroreflexu. (Selvamurthy, 1998) Ukázalo se, že provád ní asán 

obnovuje citlivost baroreflexu – zvlášt  účinné se ukázaly být asány v polohách hlavou 

dol . Testy prokázaly progresivní snížení aktivity sympato-adrenální osy a systému 

renin-angiotenzin vlivem cvičení jógy. Studie dokazují, že prost ednictvím obnovení 

citlivosti baroreceptor  došlo k významnému snížení krevního tlaku u pacient , kte í 

provád li jógové cvičení. ĚSelvamurthy, 1998) (Manjula, 2016) 

Jóga se také ukázala jako účinná p i zvládání sekundárních srdečních komplikací 

chronické hypertenze. Hypertrofie levé komory m že vést k rozvoji komplikací jako je 

ischémie myokardu, kongestivní srdeční selhání a poškození diastolických funkcí. Bylo 

prokázáno, že kardiovaskulární odezva asánu Sarvangasana Ěpozice svíčkyě je obzvlášt  

p ínosná p i prevenci a léčb  hypertrofie levé komory Ěspojené s hypertenzí) a diastolické 

dysfunkce. (Konar, 2000) 

Bolest zad a artritida 

American College of Rheumatology uvádí, že cvičení a fyzická aktivita je 

nezbytná součást léčby u pacient  s osteoartritidou a revmatoidní artritidou, protože hraje 

zásadní roli p i udržování vitality kloub  a zastavení progrese nemoci. 

(Hochberg et al., Ň01Ňě Pacienti, kte í pravideln  cvičí vykazují menší bolestivost 

kloub , lepší vitalitu, lepší kvalitu spánku a nižší ranní ztuhlost kloub . Jóga p sobí na 
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propriocepci, koordinaci pohyb , rovnováhu, uv dom ní si vlastního t la, což je výhodné 

práv  u pacient  s onemocn ním kloub . ĚExcercise and ůrthritis, Ň017ě  

Doposud nejv tší studie zkoumající vliv jógy na pacienty se sedavým zp sobem 

života s osteoartritidou a revmatickou artritidou p inesla zjišt ní, že pravidelné cvičení 

jógy p ináší značné fyzické i psychické benefity jako snížení bolesti, zvýšení vitality, 

zlepšení ůDL, rovnováhy, a zvýšení síly horní části t la. Výsledky p etrvávaly i dev t 

m síc  po ukončení studie. ĚMoonaz, Ň015ě 

Dále v komplexním p ehledu studií vyšlo najevo, že u pacient  s chronickou 

bolestí bederní páte e je pravidelné cvičení jógy účinn jší než fyzikální terapie, a to 

v parametrech bolesti, funkce, rozsahu pohybu a také deprese a úzkosti. 

(Tilbrook et al., 2011) (Tekur et al., 2012) 

Diabetes mellitus 
V nedávné studii bylo dokázáno, že jóga dokáže u jedinc  s DM Ň. typu účinn  

snižovat hladinu glukózy jak na lačno ĚFBSě, tak po jídle ĚPPBSě. Studie zahrnovala také 

kontrolní skupinu jedinc  bez DM, u kterých snížení hladiny glukózy nebylo 

signifikantní. (Chimkode, 2015) Výsledky této studie souhlasí s výsledky dalších 

nezávislých studií. (Bijlani et al., 2005) 

P edpokládaný účinek jógy je p ipisován zvýšení inzulinové senzitivity 

v cílových tkáních a tím snížení inzulinové rezistence a periferní utilizaci glukózy. 

ĚSahay, Ň007ě Další studie dokazují, že jóga také regeneruje beta pankreatické bu ky. 

(Chimkode, 2015) 

V souvislosti s diabetem Ň. typu byly provedeny studie, které se zam ovaly také 

na vliv jógy na lipidový profil. Výsledky prokázaly, že i krátkodobá jógová intervence 

(9 dníě dokáže ovlivnit bilanci lipoprotein . B hem intervence došlo ke snížení hladiny 

LDL i VLDL, a tím k vyrovnání pom ru celkového cholesterolu k HDL cholesterolu 

a celkovému snížení triglycerid  v séru. (Bijlani et al., 2005) 
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2 PRůKTICKÁ ČÁST  
2.1 Cíle práce  

• Zjistit, zda fyzioterapeutická intervence s využitím prvk  jógy dokáže ovlivnit 

t lesný i psychický stav pacienta s VAS. 

2.2 Metodologie bakalá ské práce 

2.2.1 Literární rešerše 

K vyhledávání literárních zdroj  do teoretické a praktické části bakalá ské práce 

byly využity databáze GoogleScholar, discovery služba Univerzity Karlovy – UKůŽ, 

ResearchGate a MEDLINE. K vyhledání relevantních informací byla použita tato klíčová 

slova: psychosomatika, stres, somatizace, jóga, asány. Dále byly využity služby Národní 

léka ské knihovny, knihovny 1. LF UK. 

2.2.2 Získávání dat 

Data byla získána pomocí rozhovoru s pacientem, pozorováním a m ením b hem 

vstupního a výstupního kineziologického vyšet ení. Dále byl pro získávání dat využit 

dotazník ĚUniverzitní škála stresuě, vizuální analogová škála a numerická škála bolesti 

(NRS). 

2.2.3 Kritéria pro výb r pacienta 

Hlavní kritérium pro výb r pacienta pro praktickou část bylo psychosomatické 

onemocn ní, ať už jako hlavní p íčina somatických p íznak  nebo jako jejich podp rný 

faktor pro jejich rozvoj.  

Dále byla využita Univerzitní škála stresu pro screening psychosociálního stresu. 

Hlavním d vodem bylo, že svými položkami lépe pokrývá životní situaci 

vysokoškolských student , a proto lépe odpovídá pot ebám práce Ěpacientka studuje 

vysokou školuě než tradičn  využívaná Škála sociální readaptace. Položky ve Škále 

sociální readaptace nepokrývají situace, se kterými se vysokoškolák b žn  setkává. 

Ěnap . otázky týkající se pracovního prost edí či manželstvíě  

Univerzitní stresová škála zachycuje míru prožitého stresu Ěza p edchozí m sícě 

u vysokoškolských student . Jedná se o Ň1 položkový dotazník, který zachycuje 

kognitivní zpracování zát že enviromentálních stresor , se kterými se studenti setkávají. 
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Pacient hodnotí všechny položky na stupnici od 0-3 (0-v bec – 3-po ádě podle toho, jak 

často se stresor objevil b hem p edešlého m síce. Umož uje rychlé zhodnocení oblastí, 

které jsou pro dotazovaného stresující a také jaká je intenzita daného stresoru. (Stallman, 

Hurst, 2016) 

Na rozdíl od Škály sociální readaptace není restriktivní – položky v dotazníku jsou 

formulované obecn , aby si dotazovaný mohl sám určit, které situace v rámci dané 

položky jsou pro n j stresující a do jaké míry. Další výhodou je, že se zam uje také 

na minoritní skupiny student  jako jsou zahraniční studenti či studenti s d tmi. ĚStallman, 

Hurst, 2016) 

Prozatím neexistuje oficiální český p eklad dotazníku, p eklad byl vytvo en pouze 

pro pot eby této práce.  

2.2.4 Parametry terapie 

Parametry terapie vycházejí z metastudie z roku 2012 (Sherman, 2012), která se 

zabývala otázkou, jaké by m ly být optimální parametry jógových intervencí pro léka ské 

účely.  

Terapie bude probíhat po dobu 6 týdn , 45-60 minut dvakrát týdn , po zbylé dny 

bude pacient instruován k samostatnému cvičení. Náplní terapií budou b žn  

fyzioterapeutické techniky dopln né o dechová cvičení, relaxační cvičení a provád ní 

asán se zvláštním d razem na uv dom ní si vlastního t la. Domácí cvičení bude pacient 

provád t denn  podle svých možností a pot eb, alespo  Ň0 minut denn . Pacient bude 

pro domácí cvičení vybaven deníkem, kam bude zapisovat, zda a co cvičil.  

Pro orientační hodnocení nálady pacientky bude využita klasická Wong-Baker 

stupnice bolesti. Stav p ed terapií bude označen červenou barvou, stav po terapii bude 

označen zelen .  

 

Obrázek 7: Wong-Baker stupnice, (Wong-Baker Faces, 2016) 
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2.3 Kazuistika 

2.3.1 Anamnéza 

Základní údaje 

Jméno: K.L.  

Rok narození: 1997 

Pohlaví: žena 

Diagnóza: VAS Cp, migrény 

NO: pacientka trpí častými atakami bolesti Cp s omezením hybnosti, dále časté bolesti 

hlavy špatn  reagující na analgetika cca Řx/m síc 

 bolest hlavy od d tství, vyšet ení na neurologii bez pozitivního nálezu, bere léky 

na migrény, ale bez významného efektu, minimáln  1 týdn  

 bolest krční páte e – poprvé na podzim v roce Ň015, od té doby bolesti p etrvávají, 

n kdy jsou výrazn jší, n kdy mén , jinak p ítomné tém  každý den, p i delším 

sezení se vždy projeví, často kv li nim nem že usnout 

 p edchozí terapie: podzim Ň015 krční límec Ěcca ň týdnyě, poté RHB v Barna 

medical, kombinovaná elektroterapie, mobilizace žeber, cvičení Ědle popisu 

pacientky) 

OA: b žná d tská onemocn ní, úrazy – pád na koleno leden 2017,  

Rů: babička z matčiny strany – generalizovaný karcinom ledvin; d deček z matčiny 

strany – karcinom p íštítných t lísek, karcinom prostaty, angina pectoris; babička 

z otcovy strany – gonartróza, koxartóza;  

FA: HA neguje, analgetika na migrény  

AA: susp. na alergii na fluor 

ůbúzus: alkohol p íležitostn  – cca 2x-ňx/m síc, drogy neguje, cigarety neguje 

Gů: menarché ve 14 letech, nyní nepravidelný cyklus a bolestivá menstruace, zvlášt  

pokud je ve stresu ĚNRS Ř/10ě, t hotenství neguje 

SA: bydlí s rodiči v byt , studuje VŠO 

Pohybová anamnéza: v tšinu času tráví ve škole, sport p íležitostn  – jízda na kole, nyní 

tém  rok bez sportu – úraz, pád na koleno 

Spánek: dlouhodobé potíže s usínáním Ěcca 1 hodinu, n kdy víceě, nebudí se, necítí se 

odpočinutá, nejv tší únavu pociťuje odpoledne, spí p es den Ě1-Ň hodiny/každý deně 
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2.3.2 Kineziologický rozbor  

ůspekční vyšet ení  
 
K že 

Prokrvená, akrocyanóza, drobné hematomy na holeních a kolenou 

Jizvy 

Jizva na pravém kolenním kloubu cca 2x3 cm 

Otoky 

Končetiny bez viditelných otok , pr sak v oblasti sacra  

Stereotyp dýchání 

Dýchání slabé, povrchní, p evaha horního hrudního segmentu, bez aktivity 

b išního segmentu a rozvíjení žeber do ší ky  

Zp edu 

 hallux valgus bilateráln , výrazn jší vlevo  

 p íčn  plochá noha bilateráln  

 lýtka p im ená trofika 

 deviace patel mediáln  

 valgózní postavení kolen bilateráln  

 jizva na pravém koleni – cca 2x3 cm 

 pravé rameno výš 

 hlava inklinuje doprava  

 VR v kyčlích  

 pravá SIůS výš 

 pupek v ose 

Zezadu 

 podéln  plochá noha bilateráln  Ěvýrazn jší vlevoě 

 valgózní postavení kotník  

 ůchillovy šlachy symetrické  

 pr sak v oblasti sacra 

 lopatky prominují 

 olovnice dopadá  

Z boku 

 rekurvace kolen 
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 anteverze pánve 

 hyperlordóza bederní páte e 

 kyfóza hrudní páte e 

 protrakce ramen 

 p edsun hlavy  

Vyšet ení stability a ch ze 

Stoj 

 Stabilita stoje byla vyšet ena pomocí Rombergova testu I-III.  

 Romberg I a II bez pozitivního nálezu, Romberg III lehké oscilace trupu a zvýšená 

aktivita sval  nohy.  

Ch ze 

 Ch ze jistá, stabilní  

 P evažuje vnit ní rotace v kyčelních kloubech. P i dopadu nohy nedochází 

k izolované fázi heel strike, ale noha dopadá na zevní hranu plosky. Odval nohy 

není plynulý, ale probíhá spíše en bloc. B hem stojné fáze hlavička prstce palce 

není v dostatečném kontaktu s podložkou.  

Palpace 

K že  

 Krk – posunlivost symetrická v norm , protažitelnost snížená v oblasti klíčk , 

horizontální vrásky v oblasti p echodu krku a hrudníku, snížená protažitelnost 

Ěkraniokaudáln ě na laterální stran  krku výrazn jší vpravo  

 Jizva – aktivní, bolestivá na dotek, omezení posunlivosti i protažitelnosti zvlášt  

v hlubších vrstvách  

 Teplota – akra velmi chladná, zvýšená potivost na nohách 

 Kiblerova asa – asu nelze nabrat v oblasti beder, o v oblasti C/Th p echodu 

Fascie 

 Krk – snížená posunlivost na pravé stran   

 Klavipektorální – v norm   

 Th/L – snížená posunlivost kraniokaudálním sm rem, protažitelnost v norm  

Periostové body 

 occiput 

 transversální výb žek atlasu vpravo 
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 temporomandibulární kloub 

 processus xyphoideus 

 os pubis 

 SIPS bilateráln  

Svalové nap tí 

 žvýkací svaly – bilateráln  

 krátké extenzory krku – bilateráln   

 m. SCM – vpravo  

 m. trapezius – pars descendens – bilateráln  

 m. pectoralis major – horní snopce – vpravo 

 m. rectus abdominis – horní část 

 paravertebrální svaly v oblasti bederní páte e 

Vyšet ení pohyblivosti páte e  
Tabulka 3:Dynamické vyšetření páteře 

DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ PÁTEŘE 

  VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ  

SCHOBEROVA VZDÁLENOST  6,5 cm 4,5 cm  

STIBOROVA VZDÁLENOST 9,5 cm  9 cm  

OTOVA INKLINAČNÍ 
VZDÁLENOST 

3 cm 3  

OTOVA REKLINAČNÍ 
VZDÁLENOST 

6,5 cm 3 cm  

THOMAYEROVA )KOUŠKA 0 cm -10 cm  

ČEPOJOVA V)DÁLENOST  1 cm 2 cm  

FORESTIEROVA FLECHE 2 cm 0 cm  
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Tabulka 4: Rozsahy Cp 

ROZSAHY Cp  

  VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ  

    
levá 

(aktiv./pasiv.)  
pravá 

(aktiv./pasiv.) 
levá 

(aktiv./pasiv.) 
pravá 

(aktiv./pasiv.) 

)KOUŠKA 
FLEXE Cp 

45° /45° 55° /55° 

)KOUŠKA 
EXTENZE Cp 

20°/70° 70°/70° 

)KOUŠKA 
LATEROFLEXE 

Cp 
45°/45° 50°/50°  50°/50°  50°/50° 

)KOUŠKA 
ROTACE Cp 

60°/65° 65°/65° 75°/80°  75°/75°  

 

 

Goniometrické vyšet ení HKK a DKK 

Goniometrické vyšet ení se zam ovalo p edevším na pohyblivost horních 

končetin. Rozsahy pohyb  v ko enových kloubech na HKK i na DKK neodpovídají 

fyziologickým hodnotám, vzhledem k p ítomnosti konstituční hypermobility. Zv tšený 

rozsah pohybu je p edevším v oblasti kolenního a loketního kloubu a dále je značný 

v oblasti páte e Ěp edevším flexe Thp a extenze Lpě. Rozsahy pohyb  jsou bez omezení 

jak pasivn , tak aktivn .  

Svalová síla 

Svalová síla byla orientačn  vyšet ena dle svalového testu dle Jandy. Testování se 

zam ovalo na pletenec ramenní a HKK. Dále byla testována flexe krku a flexe trupu. 

Svalová síla omezena u hlubokých flexor  krku a u b išních sval . Dále také p i abdukci 

PHK (4) a extenzi lokte LHK (4). Svalová síla sval  lopatky byla snížená bilateráln  p i 

kaudálním posunu a na PHK p i abdukci s rotací. Ěodpovídala hodnot  4ě 

ůntropometrické vyšet ení 
Vyšet ení délek DKK bez asymetrií. Obvody končetin bez výrazných stranových 

asymetrií.  
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Vyšet ení hypermobility 

Pro hodnocení hypermobility bylo provedeno vyšet ení dle Jandy. P i vyšet ení 

byl kladen d raz na správné provedení, aby se p edešlo falešn  pozitivním výsledk m. 

Z výsledk  vyplývá, že je hypermobilita p ítomná tém  ve všech segmentech 

horních končetin, krom  prst . Hypermobilita je p ítomná i na dolních končetinách, což 

se krom  pozitivní zkoušky posazení na paty projevuje i značnou rekurvací kolen 

a instabilitou v kotnících Ěpacientka si st žuje na bolest a podlamování)  

Tabulka 5: Vyšetření hypermobility 

VYŠETŘENÍ HYPERMOBILITY 

  NORMA PACIENT/KA 

)KOUŠKA ROTACE až 8 ° 45-50°  

)KOUŠKA ŠÁLY 
loket ve střed í čáře, 
ko ečk  prstů u tr ů 

krč í h o ratlů 

pravá - 6  přes tr  
o ratlů levá   přes 

tr  o ratlů 

)KOUŠKA )APAŽENÝCH PAŽÍ dotýkají se pouze 
ko ečk  prstů 

pravá (vrchní) - 4 cm 
přesah, levá vr h í  - 

norma 

)KOUŠKA )ALOŽENÝCH PAŽÍ ko ečk  prstů a úrov i 
acromionu 

prst  překrývají /  
lopatky 

)KOUŠKA EXTENDOVANÝCH 
LOKTŮ 

extenze v lokti do 110° 180° 

)KOUŠKA SEPJATÝCH RUKOU 
90°mezi dlaní a 

předloktí  
75° 

)KOUŠKA SEPJATÝCH PRSTŮ 8 ° ezi dla ě i 65° 

)KOUŠKA PŘEDKLONU 
ko ečk  prstů se 
dotýkají podložk  

přesah   

)KOUŠKA ÚKLONU 
kol i e spuště á z a il  
prochází intergluteální 

rýhou 

a ila přesahuje přes 
intergluteální rýhu 

)KOUŠKA POSA)ENÍ NA PATY 
hýždě a spoj i i ezi 

patami 
dosed e až a ze   
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Vyšet ení hlubokého stabilizačního systému ĚHSSPě  
Brániční test  

 P i spontánním dýchání aktivita laterodorzální části b išní st ny nulová, p i 

nádechu se pohyb p esouvá až do oblasti ramenních pletenc , po instrukcích 

dokáže malou silou p ekonat odpor, p i expiraci neudrží dosažené postavení. 

Test nitrob išního tlaku vsed   

 Spontánní aktivita v oblasti t ísel nulová, po instrukci pacientka dokáže aktivovat 

dolní oblast b icha, p i exspiru nedokáže udržet dosažené postavení, zvýšená 

aktivita paravertebrálních sval .  

Test flexe kyčlí vsed  

 Pacientka není schopna udržet pánev v neutrální pozici – dochází k úklonu 

na kontralaterální stranu tahem m. quadratus lumborum. 

Test nitrob išního tlaku vleže  

 Již ve výchozí pozici je hrudník v nádechovém postavení, tato patologie se ješt  

více zvýraz uje p i odlehčení jedné DKK. Dále dochází k protrakci ramen. Oblast 

laterodorzální strany b išní st ny propadlá, což sv dčí pro insuficienci HSSP.  

Test flexe hlavy a trupu 

 Pacientka pohyb zahajuje pomocnými povrchovými flexory (m. SCM, mm. 

pectorales) - p edsunem hlavy  nedochází k plynulé obloukovité flexi hlavy 

a trupu. 

Test extenze 

 Výrazná aktivita PV svalstva – maximum je v oblasti dolní hrudní a horní bederní 

oblasti páte e. 

Test elevace paží nad 1Ň0  

 Pacientka není schopná udržet neutrální postavení hrudníku, ramena v protrakci, 

p i p esáhnutí ř0° dochází k lordotizaci Th/L p echodu a nastavení hrudníku 

do inspiračního postavení. 

Vyšet ení pohybových stereotyp  podle Jandy  
Vyšet ení svalových stereotyp  bylo provedeno dle Jandy. Byly provedeny testy 

zam ující se na krk a HKK.  
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Flexe trupu  

- pohyb je zahájen p edsunem hlavy Ělordotizace krční páte eě, výrazná protrakce 
ramen, nedostatečná svalová síla b išních sval  nahrazována prací sval  
hrudníku Ěm. pectoralis majorě a DKK Ědochází ke zdvižení DKKě, obloukovitá 
flexe trupu pouze v oblasti hrudníku   

Flexe hlavy vleže na zádech 

- flexe hlavy je zahájena p edsunem, chybí iniciální p edkyv  p evaha m. SCM, 
po 10 s nástup svalového t esu  

ůbdukce v ramenním kloubu pravé a levé horní končetiny 

- LHK – porušený scapulohumerální rytmus, lopatka aktivní již od prvních stup  
abdukce, pohyb lopatky není plynulý, p i pohybu dochází k mírné rotaci trupu 
doleva, p i fázi návratu hyperaktivita m. trapezius, hypoaktivita dolních fixátor  
lopatky, rozsah pohybu fyziologický 

- PHK – hyperaktivita m. trapezius, scapulohumerální rytmus zachován, lopatka 
dostatečn  fixována, rozsah pohybu fyziologický  

Stereotyp klik – vzpor 

- P i počáteční fázi lopatky nedostatečn  fixované, hyperaktivita m. trapezius 
Ězejména na pravé stran ě, hlava v mírném p edsunu, HKK v nedostatečné opo e 
Ěprsty u sebeě, ve fázi návratu se patologie ješt  zvýraz uje, pro nedostatečnou 
svalovou sílu, je schopna fázi návratu pouze naznačit  

Neurologické vyšet ení 
Neurologické vyšet ení bylo zam eno p edevším na oblast krku a horních 

končetin. 

Hlavové nervy – vyšet ení hlavových nerv  bez patologického nálezu 

Taxe – cílená 

Čití 

 Povrchové – intaktní  

 Polohocit – intaktní  

 Pohybocit – intaktní 

 Vibrace – intaktní   

Reflexy na HKK a DKK – symetricky výbavné  

Iritační jevy – bez pozitivního nálezu 

Zánikové jevy – bez pozitivního nálezu 

Valsalvova zkouška – negativní 

Spurling v test – negativní  
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Záv r vyšet ení 
Pacientka p ichází kv li opakovaným bolestem v oblasti krční páte e Ěod r. Ň015ě 

a chronické bolesti hlavy Ěod d tstvíě. Je orientovaná časem místem i osobou.  

V univerzitní škále bolesti označila jako stresující 1ň položek, což naznačuje 

významný psychosociální stres. 

ůspekčn  viditelný výrazný p edsun hlavy, protrakce ramen a kyfotické držení hrudní 

páte e. V oblasti dolních končetin vnit n  rotační postavení v kyčlích, valgozita kolenních 

kloub , plochonoží a bilateráln  hallux valgus.   

Snížená protažitelnost k že a fascií krku s p evahou vpravo. Palpačn  bolestivá jizva 

v oblasti kolenního kloubu, zm n ná posunlivost i protažitelnost v či podkoží. Dále byl 

u pacientky napalpován hypertonus žvýkacích sval  Ěbilateráln ě, krátkých extenzor  šíje 

Ěbilateráln ě, m. SCM, m. trapezius Ěbilateráln ě, horní snopce m. pectoralis major 

Ěvýrazn jší vpravoě, horní část m. rectus abdominis a paravertebrálních sval  v oblasti 

Lp.  

Pohyblivost v oblasti krční páte e omezená ve všech pohybech Ěnejvýrazn jší 

do extenzeě, hrudní páte  omezená do extenze, bederní páte  kompenzačn  

v hyperlordóze. Omezení pohybu p i rotaci hlavy je kompenzováno pohybem v hrudní 

páte i.  

Svalová síla omezena u hlubokých flexor  krku a u b išních sval . Dále také p i 

abdukci PHK a extenzi lokte LHK. Svalová síla sval  lopatky byla snížená bilateráln  p i 

kaudálním posunu a na PHK p i abdukci s rotací.  

Hypermobilita p ítomná tém  ve všech segmentech horních končetin, krom  

prst . Hypermobilita je p ítomná i na dolních končetinách, což se krom  pozitivní 

zkoušky posazení na paty projevuje i značnou rekurvací kolen a instabilitou v kotnících 

Ěpacientka si st žuje na bolest a podlamováníě. Zvýšená pohyblivost v páte i se projevila 

i na výsledcích dynamických test  páte e.  

P i vyšet ení HSSP zjišt na jeho insuficience. Dýchání povrchní p edevším 

v horní části hrudníku, p et žování pomocných nádechových sval . Nádechové postavení 

hrudníku a nedostatečné zapojení laterodorzální strany b išní st ny.  

2.3.3 Stanovení cíl  fyzioterapie 

 Krátkodobý plán 

• snížení nap tí hypertonických sval  

• normalizace m kkých tkání 
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• zvýšení rozsah  pohybu Cp 

• zvýšení mobility Thp Ěextenzeě 

• zvýšení svalové síly HKK 

• snížení aktivity pomocných nádechových sval  

• nácvik relaxace 

• aktivace plosky nohy 

• zlepšení ergonomie prost edí  

• snížení bolesti a omezení  

 Dlouhodobý plán 

• celkové zlepšení kondice 

• motivace pacientky k dlouhodobé spolupráci 

• zlepšení vnímání t la  

• zm na dechového stereotypu 

 Cíle pacienta 

• odstran ní bolesti 

• zlepšení rozsahu pohybu, zejména rotace (aby mohla jezdit autem, 

v současném stavu se nem že rozhlédnoutě 

• zlepšit svalovou sílu v HKK 

• celkové zlepšení kondice 

2.3.4 Provedení terapie 

Terapie probíhaly po dobu 6 týdn , v období od 5.2. – 1Ř. ň. Ň01Ř, dvakrát týdn . 

Pacientka po zbytek týdne samostatn  cvičila zadaná cvičení, která zanášela do deníku, 

který obdržela p i 1. terapii. Terapeutická jednotka probíhala 45-60 minut dle pot eby.  
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1. terapie 

Datum: 5.2. 2018 

Subjektivn : bolest Cp NRS 4/10 

 

Obrázek 8: Psychické ladění během 1. terapie 

B hem 1. terapie byla odebrána anamnéza a bylo provedeno vstupní 

kineziologické vyšet ení v souladu s psychosomatickým p ístupem. Pacientka vyplnila 

Univerzitní škálu stresu a obdržela deník pro domácí cvičení. V souladu s vyšet ením byl 

vytvo en plán terapií, který byl konzultován s pacientkou.  

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje 

• nácvik jednotlivých fází dechové vlny a edukace pacientky o d ležitosti 

správného dýchání (+ zadání domácího cvičeníě 

• protahování zkrácených sval  

• PIR na krátké extenzory šíje 

• aktivní cvičení v sedu s d razem na správný dechový stereotyp Ěcvičení v poloze 

sukhasána)  

• korekce sedu a edukace pacientky o významu ergonomie prost edí  

• nácvik relaxace a edukace pacientky o d ležitosti relaxačních technik Ě+ zadání 

domácího cvičeníě 

Shrnutí 

P i terapii se poda ilo částečn  obnovit posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále 

mírn  zlepšit rozsah krční páte e do LFX a FX. Pacientka subjektivn  pociťovala 

„voln jší krk“ a menší bolestivost p i provád ní pohybu ĚNRS ň/10ě 

2. terapie 

Datum: 9.2.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 3/10 
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Obrázek 9: Psychické ladění během 2. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje 

• nácvik jednotlivých fází dechové vlny a následné propojení do plynulé dechové 

vlny Ě+ zadání domácího cvičeníě 

• protahování zkrácených sval  

• PIR na krátké extenzory šíje 

• aktivní cvičení v sedu a na čty ech s d razem na správný dechový stereotyp 

Ěcvičení v poloze sukhasána a Marjariasana)  

• relaxace  

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. P i terapii se poda ilo částečn  obnovit 

posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále mírn  zlepšit rozsah krční páte e do LFX 

a FX. Pacientka po skončení terapie udává stále stejnou intenzitu bolesti (NRS 3/10). 

3.terapie 

Datum: 12.2.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 4/10, bolest temporomandibulárního kloubu vpravo – 

NRS 2/10 

 

Obrázek 10: Psychické ladění během 3. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje 

• TMT na oblast temporomandibulárního kloubu a skalpu 
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• Plný jógový dech a nácvik rytmu dechu, pom r 1:Ň Ěnádech:výdechě Ě+ zadání 

domácího cvičeníě 

• protahování zkrácených sval  krku 

• PIR na žvýkací svaly 

• aktivní cvičení v sedu a na čty ech s d razem na správný dechový stereotyp a p esné 

provád ní cviku Ěcvičení v poloze sukhasána a marjariasana)  

• relaxace s d razem na oblast krku a obličeje 

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. P i terapii se poda ilo částečn  obnovit 

posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále mírn  zlepšit rozsah krční páte e do všech 

sm r . Pacientka po skončení terapie udává stále stejnou intenzitu bolesti ĚNRS 4/10ě 

v oblasti Cp naopak zlepšení udává v oblasti TMK (1/10) 

4.terapie 

Datum: 16.2.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 3/10 

 

Obrázek 11: Psychické ladění během 4. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje 

• Plný jógový dech a nácvik rytmu dechu, pom r 1:Ň (nádech:výdech) (+ zadání 

domácího cvičeníě 

• protahování zkrácených sval  krku 

• relaxace s d razem na oblast krku a obličeje 

Shrnutí 

Pacientka pociťovala únavu a celkovou slabost, proto se terapie zam ovala 

p edevším na dechové techniky a relaxaci. Terapie prob hla bez komplikací. Pacientka 

po skončení terapie udává snížení intenzity bolesti Cp ĚNRS Ň/10ě. 

5.terapie 

Datum: 19.2.2018 
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Subjektivní stav: bolest Cp NRS 3/10, bolest hlavy NRS 5/10 

 

Obrázek 12: Psychické ladění během 5. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku, šíje a skalpu 

• Plný jógový dech a nácvik rytmu dechu, pom r 1:Ň Ěnádech:výdechě Ě+ zadání 

domácího cvičeníě 

• protahování zkrácených sval  krku 

• centrace ramen Ěp íprava pro oporu na extendovaných HKK) 

• aktivní cvičení v sedu, na čty ech a v pozici „planku“ s d razem na správný dechový 

stereotyp a p esné provád ní cviku Ěcvičení v poloze sukhasána a marjariasana)  

• relaxace s d razem na oblast krku a obličeje 

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. P i terapii se poda ilo částečn  obnovit 

posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále mírn  zlepšit rozsah krční páte e do všech 

sm r . Pacientka po skončení terapie udává stále stejnou intenzitu bolesti ĚNRS Ň/10ě 

v oblasti Cp, bolest hlavy se snížila ĚNRS Ň/10ě. 

6.terapie 

Datum: 23.2.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 3/10 

 

Obrázek 13: Psychické ladění během 6. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje  

• plný jógový dech a nácvik zadržení dechu po výdechu Ě+ zadání domácího cvičeníě 
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• protahování zkrácených sval  krku 

• TMT na oblast plosky a meziprstních prostor  

• nácvik malé nohy a aktivní abdukce palce Ě+ zadání domácího cvičeníě  

• aktivní cvičení „pozdrav slunci“ s d razem na správný dechový stereotyp a p esné 

provád ní cviku   

• relaxace  

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. P i terapii se poda ilo částečn  obnovit 

posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále mírn  zlepšit rozsah krční páte e do všech 

sm r . Pacientka po skončení terapie udává stejnou intenzitu bolesti NRS 3/10. 

7.terapie 

Datum: 26.2.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 2/10 

 

Obrázek 14: Psychické ladění během 7. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje  

• plný jógový dech a nácvik zadržení dechu po výdechu Ě+ zadání domácího cvičeníě 

• protahování zkrácených sval  krku 

• TMT na oblast plosky a meziprstních prostor  

• nácvik malé nohy a aktivní abdukce palce (+ zadání domácího cvičeníě  

• aktivní cvičení ve všech polohách s d razem na správný dechový stereotyp a p esné 

provád ní cviku   

• relaxace  
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Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. P i terapii se poda ilo částečn  obnovit 

posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále mírn  zlepšit rozsah krční páte e do všech 

sm r . Pacientka po skončení terapie udává snížení intenzity bolesti ĚNRS 1/10ě. 

8.terapie 

Datum: 2.3.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 3/10, nachlazení a celková únava 

 

Obrázek 15: Psychické ladění během 8. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje  

• jógové techniky na uvoln ní nosních dírek 

• plný jógový dech a nácvik zadržení dechu po výdechu Ě+ zadání domácího cvičeníě 

• relaxace  

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. Vzhledem k nachlazení a celkové únav  

pacientky se terapie soust edila p edevším na dechová a relaxační cvičení. Pacientka se 

po skončení terapie cítila lépe a nebyla tolik unavená. Intenzita bolesti Cp beze zm ny. 

9.terapie 

Datum: 5.3.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 3/10, nachlazení a celková únava 

 

Obrázek 16: Psychické ladění během 9. terapie 
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Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje  

• jógové techniky na uvoln ní nosních dírek 

• plný jógový dech a nácvik zadržení dechu po výdechu Ě+ zadání domácího cvičeníě 

• relaxace  

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. Vzhledem k nachlazení a celkové únav  

pacientky se terapie soust edila p edevším na dechová a relaxační cvičení. Pacientka se 

po skončení terapie cítila lépe a nebyla tolik unavená. Intenzita bolesti Cp se snížila na 

NRS 2/10. 

10.terapie 

Datum: 9.3.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 2/10,  

 

Obrázek 17: Psychické ladění během 10. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje  

• plný jógový dech, rytmus, zadržení dechu 

• protahování zkrácených sval  krku 

• TMT na oblast plosky a meziprstních prostor  

• aktivní cvičení ve všech polohách s d razem na správný dechový stereotyp a p esné 

provád ní cviku   

• relaxace  

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. P i terapii se poda ilo částečn  obnovit 

posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále mírn  zlepšit rozsah krční páte e do všech 

sm r . Pacientka po skončení terapie udává stejnou intenzitu bolesti ĚNRS Ň/10ě. 
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11.terapie 

Datum: 12.3.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 2/10, bolest hlavy 6/10 

 

Obrázek 18: Psychické ladění během 11. terapie 

Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje  

• TMT na oblast TMK a skalpu 

• plný jógový dech, rytmus, zadržení dechu 

• protahování zkrácených sval  krku 

• TMT na oblast plosky a meziprstních prostor  

• aktivní cvičení ve všech pozicích, s d razem na správný dechový stereotyp a p esné 

provád ní cviku   

• relaxace  

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. P i terapii se poda ilo částečn  obnovit 

posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále mírn  zlepšit rozsah krční páte e do všech 

sm r . Pacientka po skončení terapie udává snížení intenzity bolesti Cp ĚNRS Ň/10ě 

i snížení bolesti hlavy Ě4/10ě. 

12.terapie 

Datum: 16.3.2018 

Subjektivní stav: bolest Cp NRS 2/10 

 

Obrázek 19: Psychické ladění během 12. terapie 
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Pr b h terapie 

• TMT na k ži, podkoží a fascie v oblasti krku a šíje  

• plný jógový dech, rytmus, zadržení dechu Ě+ zadání domácího cvičeníě 

• protahování zkrácených sval  krku 

• TMT na oblast plosky a meziprstních prostor  

• aktivní cvičení ve všech pozicích, s d razem na správný dechový stereotyp a p esné 

provád ní cviku   

• relaxace  

Shrnutí 

Terapie prob hla bez komplikací. P i terapii se poda ilo částečn  obnovit 

posunlivost a protažitelnost k že a fascií a dále mírn  zlepšit rozsah krční páte e do všech 

sm r . Pacientka po skončení terapie udává snížení intenzity bolesti v oblasti Cp (NRS 

1/10). 

2.3.5 Záv r fyzioterapeutické intervence  
Subj.: Pacientka popisuje postupný ústup obtíží. Svou bolest by v pr m ru 

označila NRS Ň/10. Po ránu stále pociťuje ztuhlost a omezení rozsahu, tyto p íznaky se 

však po cvičení minimalizují. Cítí se lépe, má lepší náladu, více energie a cvičení ji baví. 

Dále popisuje, že se jí lépe usíná, „protože se tolik nesoust edí na bolest krku“. Ěp ed 

spaním provádí relaxaciě. Začala cvičit pilates.  

Obj.: B hem 1Ň fyzioterapeutických jednotek se poda ilo:  

• zvýšit rozsahy pohybu Cp a částečn  snížit bolest 

• snížit svalový tonus trapézových sval , krátkých extenzor  šíje a žvýkacích sval  

• zlepšit posunlivost a protažitelnost k že a fascií v oblasti Cp 

• zlepšit posunlivost a protažitelnost jizvy 

• částečn  upravit dechový stereotyp  

 snížit aktivitu pomocných nádechových sval  

 prohloubení dechu a aktivace b išního dýchání 

 omezit zadržování dechu p i obtížných cvicích  

• zvýšení svalová síly pletence HKK 

• aktivace HSSP  

• aktivace plosky nohy a docílení aktivní abdukce palce 

• zlepšení vnímání vlastního t la a svalové koordinace 

• celkové zlepšení kondice a aktivizace pacientky  
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• zlepšení nálady  

Doporučení 

Pacientce bylo doporučeno provád t dechová a relaxační cvičení i po skončení terapie a 

pokračovat ve fyzické aktivit  dle libovolného výb ru se zam ením na protahování 

zkrácených sval  a posilování oslabených. Dále byla edukována o správném držení t la 

v sedu, stoji a v b žných denních aktivitách a také o d ležitosti ergonomie prost edí. Pro 

zlepšení ergonomie prost edí byla doporučena zm na polštá e a vým na kabelky 

za batoh. Byla poučena  o d ležitosti psychohygieny a kompenzačního cvičení.  



69 
 

3 DISKUSE 
Cílem praktické části bakalá ské práce bylo zjistit, zda fyzioterapeutická 

intervence rozší ená o prvky jógy dokáže ovlivnit t lesný a psychický stav pacienta 

s psychosomatickými obtížemi ĚVůS v oblasti Cp).  

Psychosomatický p ístup s využitím jógy byl demonstrován na pacientce 

s chronickou bolestí Cp a častými bolestmi hlavy špatn  reagujícími na farmakoterapii.  

Bolest krční páte e se vyskytuje s prevalencí mezi 15 až 50 % populace, p ičemž 

čast ji postihuje ženy ve st edním v ku. Často se vyskytuje v kombinaci s bolestí hlavy, 

bolestí zad, depresí či artralgiemi. Podle studie z roku Ň010 bolest Cp p edstavuje čtvrtou 

nejčast jší p íčinu pracovní neschopnosti. Tém  u 50 % pacient  po akutní atace bolesti 

Cp p etrvává bolest dlouhodob  nebo dochází k častým recidivám. ĚCohen, Ň015)  

Ve v deckých kruzích je dob e známým faktem, že obor fyzioterapie má velmi 

málo Ětém  žádnéě nástroj  pro kvantifikaci a objektivní hodnocení sledovaných 

parametr  a jejich zm n Ěsvalová síla, nap tí sval , elastické vlastnosti k že atd.ě To však 

v žádném p ípad  neznamená, že ke zm nám nedochází nebo, že jsou zanedbatelné, ale 

pouze to, že medicína založená na d kazech neuznává hmat jako objektivní nástroj. 

Hodnocení t chto parametr  v této práci, tedy prob hlo podle objektivních m ítek 

terapeuta a mohlo tudíž dojít ke zkreslení výsledk .   

V souladu s očekáváním došlo ke zm n  nap tí m kkých tkání – k že, fascií 

a sval . Pro optimalizaci vlastností byly využity techniky m kkých tkání dle profesora 

Lewita, Kiblerova asa a dále také metoda horké role dle Brügera, které se s úsp chem 

využívají v terapii reflexních zm n MT. Tytéž techniky byly využity i p i terapii aktivní 

jizvy v oblasti kolene, s dobrým výsledným efektem.  

K nezanedbatelným zm nám došlo i v oblasti nálad pacientky, a to p edevším 

v krátkodobém horizontu v rámci jednotlivých intervencí. Nálada pacientky se po každé 

intervenci zlepšila minimáln  od dva body. I v dlouhodob jším horizontu bylo možné 

pozorovat zm ny, i když je nelze jednoznačn  kauzáln  spojovat s terapií Ěmožné vlivy 

prost edíě.  

K částečným zm nám došlo také v oblasti svalové síly a kondice. Pro výrazn jší 

efekt by bylo vhodné prodloužit dobu terapie či za adit silová a vytrvalostní cvičení.  

Zm na dechového stereotypu je dlouhodobá a náročná záležitost, která vyžaduje 

velkou motivaci a aktivní účast pacienta. I p es relativn  krátký čas se poda ilo částečn  

utlumit aktivitu pomocných nádechových sval  a zapojení b išního dýchání.  
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Pacientka se b hem terapie naučila princip relaxace a začala ho využívat v praxi. 

Relaxace je velice užitečnou dovedností zvlášt  u jedinc  vystavených výraznému 

psychosociálnímu stresu, jimž pacientka dle orientačního vyšet ení je.  

P ekvapivým zjišt ním bylo, že došlo k lepšímu zapojení hlubokého 

stabilizačního systému páte e, i když se na n j terapie nezam ovala.  

Zm ny intenzit  bolesti nebyly tak jednoznačné, jedním z d vod  m že být 

fakt, že léčba chronické bolesti není lineální, jako je to v p ípad  bolesti akutní, ale 

je komplexní a m že být ovlivn na mnoha faktory. Je dobré si uv domit, že léčba 

chronické bolesti je složitá Ěpatofyziologické mechanismy jsou zde velmi komplexníě 

a často dlouhodobá záležitost. Nebývá výjimkou, že u pacient  trpících chronickou 

bolestí, analgetika neposkytují dostatečnou úlevu a kv li tomu pacienti často zvyšují 

dávky analgetik, avšak bez valného efektu. ĚNosková, Ň010ě ůby byly zajišt ny shodné 

výchozí podmínky pro mapování bolesti byla pacientka požádána, aby po dobu terapie (6 

týdn ě minimalizovala užívání analgetik a v dob  fyzioterapeutických intervencí 

neužívala analgetika v bec, pokud to nebude nutné. Toto opat ení mohlo ovlivnit 

výsledky fyzioterapeutické intervence ve smyslu snížení efektu terapie.   

Jedním z faktor , který mohl ovlivnit účinnost terapie je, že neprobíhala 

ve spolupráci s dalšími odbornostmi – psychoterapeut, sociální pracovník atd., čímž 

nebyla dodržena podmínka multidisciplinarity, na kterou je v léčb  chronické bolesti Ěi u 

psychosomatických onemocn níě kladen velký d raz. Poskytovaná péče se sice 

zam ovala na komplexní p ístup k pacientovi, nicmén  n které oblasti nebyl terapeut 

schopen pokrýt na profesionální úrovni. Nap íklad motivace pacienta, prvky z kognitivn  

behaviorální terapie a další složky spadající pod psychoterapeutickou/psychologickou 

odbornost byly poskytnuty intuitivn  bez hlubší znalosti problematiky. Pro tyto účely by 

bylo vhodné další vzd lávání v této oblasti. Otázka sociální podpory v této práci nebyla 

ešena v bec. 

Dále je d ležité uvažovat o možném vlivu placebo efektu na výsledek terapie. 

Placebo efekt je psychicky zprost edkovaný vliv léku, zákroku, prost edí či situací 

na zlepšení zdravotního stavu. Placebo reakce je zprost edkována očekáváním zm ny, 

pozitivním motivačním lad ním či p sobením osobnosti terapeuta, které toto očekávání 

vyvolává. ĚKolá , Ň01Ňě Výsledky studií dokazují, že placebo efekt a očekávání snížení 

bolesti snižuje aktivitu struktur zodpov dných za zpracování a interpretaci bolesti 

(thalamus, insula, amygdala atd. a emocí. Ěůtlas, Wager, Ň014ě Stejn  tak, jako je placebo 

schopné pozitivn  ovlivnit efekt terapie dokáže nocebo efekt vyvolat nebo zhoršit 
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p íznaky pacienta. Nocebo efekt je vyvolán očekáváním negativního efektu, které m že 

být vyvoláno nap íklad po p ečtení vedlejších účink  léku v p íbalovém letáku, p i 

podpisu informovaného souhlasu či necitlivým p ístupem zdravotník . ĚKolá , Ň01Ňě 

S p sobením placeba úzce souvisí osobnost a charisma terapeuta, které m že usnadnit 

a zefektivnit procesy placebo efektu. Charismatickým vystupováním pak m žeme docílit 

pozitivního afektivního lad ní, omezení kritičnosti k poskytovaným informacím a také 

zvýšení sugestibility. M že se však stát, že dojde ke zvýšení závislosti pacienta 

na terapeutovi. Zvlášt  v rehabilitaci je d ležité um t s tímto faktorem pracovat, 

vzhledem k tomu, že po pacientovi vyžadujeme aktivní p ístup a často radikální zm nu 

životního stylu.  ĚKolá , Ň01Ňě 

I p es všechny tyto faktory se poda ilo ovlivnit celkový stav pacientky, došlo 

ke snížení bolesti a zlepšení nálady a kondice. Nelze odlišit, zda k léčebnému efektu došlo 

prost ednictvím fyzioterapeutických metod a jógy nebo díky psychosomatickému 

p ístupu k pacientovi, protože stejn  tak jako dokáže t lesná aktivita ovliv ovat 

psychickou pohodu jedince, m že i psychické lad ní ovliv ovat t lesné projevy. 

P edpokládejme tedy, že ke zm n  zdravotního stavu došlo za současného p sobení 

na somatickou a psychosociální stránku pacientky, což je v souladu s biopsychosociálním 

modelem nemoci.  

Pozitivní zm ny dosažené b hem terapie jsou podmín né setrváním u zm ny 

životního stylu, pokračováním ve cvičení a tréninku zvládání stresových situací.  
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4 ZÁV R 
Cílem této bakalá ské práce bylo zmapovat problematiku psychosomatické 

medicíny a možností fyzioterapie v této oblasti. Praktická část si kladla za cíl zjistit, zda 

fyzioterapeutická intervence s využitím prvk  jógy dokáže ovlivnit t lesný i psychický 

stav pacienta s VAS. 

Z výsledk  vyplývá, že celkový stav pacientky, intenzita bolesti i psychické lad ní 

bylo pozitivn  ovlivn no. Z stává však otázkou, který z aspekt  fyzioterapeutické 

intervence má tento efekt na sv domí. V úvahu p ichází účinnost klasických 

fyzioterapeutických metod ĚTMT, senzomotorikaě, alternativního p ístupu jógy 

Ěrelaxační, dechová cvičení, asányě nebo psychosomatický p ístup fyzioterapeuta 

Ěpsychoterapeutické p sobeníě.  

Hlavním principem biopsychosociálního p ístupu Ěpsychosomatickéhoě je, že 

vnímá člov ka v rámci jeho biopsychosociálního prost edí a snaží se p izp sobit léčbu 

jeho individuálním pot ebám. Ze stejného principu vychází i jóga, což je koncept cvičení 

zasahující do sféry t lesné, duševní i sociální. Jóga je i p es své stá í velice moderní 

metodou či spíše životním stylem. D vodem m že být fakt, že západní kultura se snaží 

znovu objevit schéma propojení t la i duše jako celku, od kterého se, i když neúmysln  

odvrátila s rozvojem moderní medicíny. Jógové techniky a postupy jsou velmi 

propracované a vzájemn  se dopl ují a díky tomu p sobí na člov ka jako celek. Jako 

fyzioterapeuti a vysokoškolsky vzd laní lidé, musíme k józe p istupovat kriticky 

a realisticky vnímat její možnosti a hranice a aplikovat jí jako dopl kovou metodu ne jako 

ešení všech onemocn ní Ěv tomto sm ru bychom m li edukovat i pacientaě. Určité prvky 

jógy sice lze využít tém  u každého pacienta, ale ne každý pacient z nich bude t žit 

stejn . Nap íklad člov k, kterému se protiví alternativní p ístupy, nebude z jógy t žit 

stejn  jako člov k, který je t mto technikám naklon n. Proto je dobré naslouchat p áním 

a pot ebám pacienta, a ne pouze vlastnímu p esv dčení.  

Fyzioterapie má k dispozici velké množství metod, a jóga je stejn  tak jako 

všechny ostatní metody, pouze jedním z mnoha možných p ístup .  
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5 SEZNAM ZKRATEK  
1. LF UK – 1. léka ská fakulta 

ADL – b žné denní aktivity 

Cp – krční páte  

ČLS – Česká léka ská společnost 

DKK – dolní končetiny  

DM2 – diabetes mellitus 2. typu 

DPCR – Diagnostic criteria for psychosomatic research/ Diagnostická kritéria pro 

psychosomatický výzkum 

DSM-IV – The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition/ 

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, páté vydání 

DSM-V – The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition, 

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, čtvrté vydání 

FA – farmakologická anamnéza 

FBS – fasting blood sugar/hladina cukru v krvi na lačno 

FX – flexe 

GIT – gastrointestinální trakt 

HA – hormonální antikoncepce 

HDL – high density lipoprotein/ cholesterol o vysoké hustot  

HKK – horní končetiny 

HPA – Hypotalamicko-Pituitární-Adrenalinová osa  

HSSP – hluboký stabilizační systém páte e  

ICHS – ischemická choroba srdeční  

KBT – kognitivn  behaviorální terapie 

LDL – low density lipoprotein/ cholesterol o nízké hustot  

LFX – lateroflexe 

LHK – levá horní končetina 

m. – musculus 

MT – m kké tkán  

MUS – medically unexplained symptoms/léka sky nevysv tlitelné p íznaky  

NO – nyn jší onemocn ní 

NPMP -  Norwegian psychomotor physiotherapy/ Norská psychomotorická fyzioterapie 
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NRS – numerická škála bolesti 

OA – osobní anamnéza 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PN – pracovní neschopnost  

PPBS – postprandial blood sugar/hladina cukru v krvi po jídle 

PV – paravertebrální  

RA – rodinná anamnéza 

SA – sociální anamnéza 

SCM – sternocleidomastoideus 

SIAS – spina illiaca anterior superior 

SIPS – spina illiaca posterior superior 

st. – stupe  

Thp – hrudní páte   

TMT – techniky m kkých tkání  

VAS – vertebrogenní algický syndrom  

VLDL – very low density lipoprotein/ cholesterol o velmi nízké hustot  

VR – vnit ní rotace 

VŠO – Vysoká škola obchodní 
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8 P ÍLOHY 
P íloha č. 1 – Univerzitní škála stresu 

Tabulka 6: univerzitní škála stresu, vlastní tvorba (Stallman, Hurst, 2016) 

UNIVER)ITNÍ ŠKÁLA STRESU  

   Vů e   O čas  Opakova ě  Pořád  

1 Škol í povi osti         

2 Prokrastinace        

3 Prostředí u iverzit          

4 Fi a č í pro lé         

5 Ubytování         

6 Přeprava/dojíždě í        

7 Psychické problémy         

8 Zdravotní problémy        

9 Rodičovské pro lé          

10 Péče o dítě/děti        

11 Rodinné vztahy         

12 Kamarádské vztahy        

13 Partnerské vztahy         

14 Rozpad vztahu        

15 Práce         

16 Očekává í rodičů/rodi         

17 
V váže í po ěru studiu /oso í 
život         

18 Diskriminace        

19 Problémy se sexuální orientací          

20 Jaz ková či kultur í ariéra        

21 Ji é požadavk          

Bodování:  

Rozsah skóre položek = počet položek s vyšší hodnotou než 0 = 0-21 

Rozsah skóre = součet všech položek = 0-66 

Interpretace: 

Skóre ≥ 1ň nasv dčuje pro významnou psychologickou zát ž 

(Stallman, Hurst, 2016)
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P íloha č. 2 – Informovaný souhlas  

 

Informovaný souhlas pacienta 

 

Název bakalá ské práce Ědále jen BPě:  

 

Jméno a p íjmení pacienta:  

Datum narození:  

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymn  

zpracovány formou kazuistiky. Je mi více než 1Ř let. 

2. Byl/a jsem podrobn  a srozumiteln  informován/a o cíli BP a jejích postupech, 

pr b hu zpracování, a form  mé spolupráce. Byl mi vysv tlen očekávaný p ínos BP. 

3. Porozum l/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv p erušit či zcela zrušit, aniž 

by to, jakkoliv ovlivnilo pr b h mé další léčby. Moje účast v kazuistice BP je 

dobrovolná. 

4. Kazuistika bude v BP uve ejn na p ísn  anonymn  bez jakýchkoliv osobních údaj . 

5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odm ny. 

 

Datum: 

Podpis pacienta:                                                                               Podpis studenta
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