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Mens 
Sana in 
Corpore 
Sano

Ve zdravém 
těle zdravý 
duch

Naší prací
znovu objevujeme preventivní dopad 

aktivního života na oblast duševního zdraví 

a terapeutické přínosy, které nabízí 

všem lidem, kteří se potýkají s duševním 

onemocněním. Opravdu doufáme, že čtení 

tohoto dokumentu pomůže každému v jeho 

hledání, nebo v čemkoli, co ho sem přivedlo. 
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Podpora Evropské komise při vzniku této publikace neznamená souhlas s jejím 
obsahem, který odráží pouze názory autorů a Komise nemůže nést odpovědnost 
za jakékoli použití informací v ní obsažené.
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INSPIRACÍ pro zkratku “M.E.N.S.” byl slavný latinský citát: “Mens Sana in Corpore Sano” („Ve zdravém 
těle zdravý duch“), ve kterém nejen slovo samotné, ale i obsah citátu přímo odkazují na jádro iniciativy.

 Tímto jádrem není nic jiného než spojení mezi sportem nebo fyzickým cvičením a psychickou 
pohodou (zdravím). Ačkoliv se takové spojení samo o sobě zdá být běžné nebo samozřejmé, bohužel 
přehled příslušných strategií, politik a akcí dokazuje to, že jsme daleko od zahrnutí této základní pravdy 
do našeho každodenního života stejně tak jako do širších terapeutických přístupů.

Je charakteristické, že až do vzniku této iniciativy zde žádná podobná nebyla, a pokud se vůbec 
objevila, bylo to v souvislostech buď velmi slabých  nebo vůbec nesouvisejích s duševním zdravím 
(sportovní akce, vědecká dokumentace, prosazování práv, atd.)

Tato skutečnost nás vedla k návrhu strategie, která zahrnuje  všechny nezbytné součásti pro realizaci 
a rozvoj tohoto přístupu na celoevropské úrovni.

A tak hlavními pilíři projektu, který je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programů ERASMUS+ 
/ Sportovní program, jsou: 

1. Vytvořit základy strukturální politiky, jejichž cílem je účinně propojit fyzické aktivity a sport s du-
ševním zdravím.

2. Zvýšit povědomí zúčastněných stran, odborníků a široké veřejnosti a prokázat význam takového 
propojení.

3. Založení institucionálního nástroj pro dosažení hlavního cíle.

Sborník, který právě teď čtete, je naší reakcí na první pilíř. Je to výsledek práce sedmnácti projektových 
partnerů, rozdělený na jednotlivá témata, která jsme považovali za první aspekty, na které je třeba se 
zaměřit, zkoumáme-li propojení mezi fyzickým cvičením, sportem a duševním zdravím. Z toho plyne, 
že to nejsou jediná témata, která by měla být prozkoumána. Jejich obsah nekoresponduje bezezbytku 
s výsledky kompletních vědeckých výzkumů. Jsou to v podstatě podpůrné dokumenty, které naléhavě 
dokladují nejen nutnost dalšího vědeckého výzkumu, ale i poptávku po zpracování specifických strategií 
a politik na evropské úrovni a také po efektivních praktikách jak na národní, tak na místní úrovni. 

 Nicméně musíme zdůraznit, že rozsáhlý seznam bibliografických odkazů, komplexní prezentace 
Evropských strategií a politik a sběr velkého množství relevantních postupů, které jsou zmapovány 
poprvé, to všechno jsou faktory, které mohou významně pomáhat výzkumníkům a odborníkům v této 
oblasti.

Samozřejmě že změna jako fakt nemůže být pouze výsledkem rozšiřování vědeckých poznatků. Tyto 
znalosti musejí být k dispozici široké veřejnosti a zejména každému, kdo je funkčně zapojen do tohoto 
procesu. To je to, co krédo “Život je jako jízda na kole” evropské kampaně znamená; má za cíl dosažení 
druhého výše zmíněného pilíře tohoto projektu.

ÚVODNÍ sLOVO
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Je nesporné, že projekt má omezené trvání a místní dosah. Pokud neexistují žádné nástroje k zajištění 
toho, aby tyto limity byly překročeny, potom ani nejlepší úsilí nemůže splnit očekávání. Strategické 
plánování projektu je tedy kompletní se zřízením Evropské sítě aktivního života pro duševní zdraví 
(ENALMH), která má institucionální roli v trvalé podpoře cílů této iniciativy na evropské úrovni.

Nicméně žádné teoretické zpracování, komunikace, intervence ani institucionální posilování nelze 
srovnat s vnitřní silou a hodnotou přímé zkušenosti, které jako jediné mohou poskytnout požadovanou 
autoritu a odhalit dynamiku tohoto nového přístupu. Jeho nejcharakterističtějším výsledkem je 
organizace 1. Ročníku Evropských sportovních her pro duševní zdraví, které se budou konat v Aténách v 
září 2018 v rámci projektu “EVENTS” a které jsou dvojčetem projektu “MENS” zaměřeného, mimo jiné 
na realizaci jeho úspěchů.

Z těchto úplně prvních kroků je jasné, že se zrodilo širší Hnutí aktivního života pro duševní zdraví 
(www.activelivingmentalhealth.eu). Jsou do něj přizvány všechny zainteresované skupiny, aby se na něm 
podle svých možností mohly podílet a přispívat: příjemci a poskytovatelé služeb duševního zdraví, tvůrci 
politik a strategií, vzdělávací a výzkumné instituce, profesionální i amatérští sportovci a hráči, soukromý 
sektor sportu, veřejně prospěšné organizace pro fyzickou aktivitu a zdraví a konečně také společnost 
jako celek, jak jednotlivci, tak i kolektivy.

Stále se zhoršující statistický obraz narůstajícího počtu duševních onemocnění a současně 
jednoznačný prospěch fyzické aktivity jako jejich prevence, stejně tak jako boj proti stigmatu jsou něčím, 
co by se mělo týkat každého z nás a k čemu je třeba hledat podporu příslušných institucí Evropské unie.

Upřímně doufáme, že jsme odstartovali dobře.

Manažer projektu MENS 

Nicos Andreopoulos

Úřadující generální sekretář sítě ENALMH

PROJEKT M.E.N.S. KONCEPČNÍ DOKUMENTY   |   8



Všichni autoři, kteří pracovali usilovně na psaní příspěvků, jsou uvedeni na začátku každého 
dokumentu. Existuje však několik dalších lidí, jejichž příspěvek pro tuto práci stojí za zmínku.

Především bychom rádi vyjádřili naše upřímné ocenění Emmnanouilovi Skordilisovi, mimořádnému 
profesorovi adaptované fyzické aktivity na Aténské univerzitě, za systematickou a trvalou vědeckou 
podporu, hodnocení a analýzu všech dvanácti strategických příspěvků.

Také bychom chtěli vyjádřit naši vděčnost Antonisovi Zannikosovi, člověku, který dal této práci 
konkrétní formát, přičemž věnoval pozornost i sebemenšímu detailu a prokázal během celého pro-
cesu nesmírnou trpělivost.

Dále uvádím několik dalších osob, kterým chceme poděkovat:

•  Evaldas Kancelkis, sportovní specialista v městském pečovatelském domě v Šiauliai

•  Dr. Gilberto Maiolatesi, psycholog v COOSS Marche, Itálie

•  Laimonas Milinavicius, předseda Olympijské asociace Lotyšska

•  Michalis Papachatzis, psycholog v K.S.D.E.O. “EDRA”, Řecko

•  Dr. Marzia Pennisi, psycholog v  COOSS Marche, Itálie

•  Claudia Erco, překladatelka.

Naše srdečné poděkování všem. 

Tým projektu MENS. 

PODĚKOVÁNÍ
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projekt

Mental European Network of Sport events -“MENS”, což je latinsky „mentis“ a znamená to: mysl, 
duše, myšlenka, záměr a intelekt.

Projekt “MENS” má za cíl vyvinout na evropské úrovni silné institucionální postupy pro spe-
cifický přínos sportu a fyzického cvičení pro prevenci, terapii a rehabilitaci lidí s duševním 
onemocněním.

Kvůli následujícím čtyřem klíčovým důvodům se v současnosti tyto postupy pohybují na hodnotách 
mezi nulou a nízkou hodnotou:

•  Stigma je stále spojováno se současnými postupy a s terapeutickými intervencemi i se 
samotnými lidmi s duševním onemocněním.

•  Nedostatek obecně rozšířené dokumentace o významu a účincích sportu na rehabilitaci lidí  
s duševním onemocněním.

•  Nedostatečné znalosti zdravotnických profesionálů o integraci sportovních aktivit do 
současných léčebných koncepcí.

•  Absence specifických meziresortních politik na podporu integrace sportovních aktivit do 
rehabilitačního procesu lidí s duševním onemocněním.

Celkový cíl
Nový přístup ke vztahu mezi fyzickým cvičením / sportem a duševním zdravím.

Cílem projektu je podporovat dobrovolné aktivity ve sportu společně se sociálním 
začleňováním, rovnými příležitostmi a povědomím o významu zlepšování zdraví prostřednictvím 
fyzické aktivity zvýšenou účastí a rovným přístupem ke sportu pro všechny.

Akce
•  Revize shromážděných informací pro záznam národních strategií a příkladů dobré praxe 

propojující sportovní aktivity a duševní zdraví.

•  Vytvoření modelu sportovních akcí zapojujících lidi s problémy s duševním zdravím na místní/
národní úrovni jako součást hnutí „Sport pro všechny“ a vykročení směrem k Evropským 
sportovním hrám pro duševní zdraví.

•  Vypracování strategických dokumentů pro kritické vědecké otázky o využívání sportu v oblasti 
rehabilitace duševního zdraví, jak je specifikováno níže. 

•  Realizace osvětové kampaně na evropské úrovni s cílem vytvořit základ pro rámec propojení 
sportu a duševního zdraví.

•  Vysoce efektivní šíření a publicita.

Základním cílem projektu bylo vytvořit evropskou síť s cílem propojení duševního zdraví a sportu / 
fyzického cvičení.

ÚVOD
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partnerství

   
Partner  Organizace Země Web

 PP1 K.S.D.E.O. “EDRA” Řecko www.edra-coostr.gr
Koordinátor 

 
 PP2 National and Kapodistrian University of Athens Řecko http://old.phed.uoa.gr/index_en.php
  School of Physical Education 
  and Sport Science (PESS) 

 PP3 University of Kent Velká Británie https://www.kent.ac.uk/ 
  School of Physical Sciences  

 PP4 COOS Sociale Onlus Itálie http://www.cooss.it/  

 PP5 Foundation INTRAS Španělsko http://www.intras.es/ 

 PP6 E.U.F.A.M.I. European Network Belgie http://www.eufami.org/ 

 PP7 Golbasi Sporium Spor Kulübü ve Dernegi Turecko http://www.ankaragolbasi.gov.tr 

 PP8 Asociacija Olimpikas Litva https://www.facebook.com/Olimpikas/ 

 PP9 OZARA Zavod Maribor Slovinsko http://www.ozara.si/ozara-zavod-maribor/ 

 PP10 SSOI – Rijeca, Disability sports Association Chorvatsko http://www.ssoi-rijeka.hr/ 

 PP11 Centro Studi Di Villa Montesca Itálie http://www.montesca.eu/ 

 PP12 ANARP Organization Portugalsko http://www.anarp.org.pt/ 

 PP13 First Fortnight Irsko http://firstfortnight.ie/ 

 PP14 Merseyside Expanding Horizons Velká Británie http://www.expandinghorizons.co.uk/ 

 PP15 Municipality of Galatsi Řecko http://www.galatsi.gov.gr/ 

 PP16 CESIE Itálie http://cesie.org/ 

 PP17 Fokus ČR Česká republika http://www.fokus-cr.cz
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Síť

Síť má právní status mezinárodního neziskového sdružení (International Non-Profit Association  
(AISBL), sídlí v Bruselu, Belgii, a provozuje své aktivity v rámci belgického práva a geografický 
dosah jeho činnosti spadá do zemí, které jsou členskými státy Rady Evropy.

Hlavními cíli sítě jsou:

•  Obohacení terapeutických postupů služeb duševního zdraví o správné využití sportu a fyzic-
kého cvičení pro uživatele služeb péče o duševního zdraví.

•  Posílení sociální koheze bojem proti stigmatu vůči lidem s duševním onemocněním.

•  Vyzdvižení sportu a fyzického cvičení jako zásadního parametru prevence problémů s dušev-
ním zdravím.

•  Podpora a realizace sportovních akcí a fyzických aktivit pro podporu duševního zdraví členy 
sdružení.

•  Podpora výzkumu a vzdělávacích procesů s  cílem vyjasnit a rozšířit propojení mezi oblastmi 
sportu, fyzického cvičení a duševního zdraví.

•  Podpořit práva uživatelů služeb péče o duševní zdraví takovými prostředky, které pramení 
z jeho poslání.

•  Propagovat strategie, které se vztahují k propojení mezi oblastmi sportu a fyzického cvičení 
a duševního zdraví na evropské, tak na národních úrovních.

•  Spolupráce s dalšími specializovanými organizacemi, které jsou aktivní v těchto oblastech, 
přičemž máme na zřeteli fakt, že pouze integrovaný multidisciplinární holistický přístup může 
poskytnout nezbytné výsledky na poli duševního zdraví.
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Koncepční dokumenty

     
   Č.  Koncepční dokument Organizace

 1 Propojení sportu, tělesné aktivity a cvičení KSDEO EDRA
  s duševním zdravím: Řecko
  Stávající politiky a postupy v Evropské unii  

 2 Rozvoj/vytváření modelů fyzických aktivit, sportovních UNIVERSITY OF ATHENS
  akcí a cvičebních programů SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES
   Řecko

 3 Mentální indikátory a fyzická aktivita UNIVERSITY of KENT
   SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES
   Velká Británie

 4 Preventivní úloha fyzické aktivity v péči COOS Marche Cooperativa Sociale Onlus        
  o duševní zdraví   Itálie
 
 5 Začleňování lidí s duševním onemocněním   FOKUS
  pomocí sportu Česká republika

 6 Duševní zdraví a stigma v Evropě FIRST FORTNIGHT
   Irsko

 7 Role místních orgánů v destigmatizaci osob  MUNICIPALITY OF GALATSI 
  s duševním onemocněním pomocí sportu Řecko

 8 Aktivní životní styl a duševní zdraví: MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
  Sociální partnerství mezi veřejným Velká Británie 
  a soukromým sektorem 

 9 Sport jako prostředek nefarmaceutické léčby  INTRAS FOUNDATIONS
  duševních nemocí Španělsko

 10 Fyzická aktivita při léčení pacientů s duševním CENTRO STUDI E INIZIATIVE EUROPEO
  onemocněním: Vzdělávací potřeby odborníků Itálie

 11 Sport a duševní zdraví v rámci běžných  CENTRO STUDI VILLA MONTESCA
  vzdělávacích systémů Itálie

 12 Komparativní přístup ke sportovním aktivitám   SSOI - RIJECA DISABILITY SPORTS
  užívaným pro udržení duševního zdraví a v péči ASSOCIATION, Chorvatsko/ GOLBASI SPORIUM   
  o osoby s fyzickým a mentálním postižením   SPOR KULüBü VE DERNEGI, Turecko / OZARA
    ZAVOD MARIBOR, Slovinsko/ ASOCIACIJAS   
   OLIMPIKAS, Litva
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úvod

Záměr 
Spojení mezi duševním zdravím a fyzickou 

aktivitou se v posledních letech dostává zvýše-
ného zájmu. Tento zájem vychází především ze 
zvyšujícího se počtu lidí potýkajících se s pro-
blémy s duševním zdravím. Tato skutečnost 
dostává duševní zdraví mezi hlavní programové 
priority v Evropě. Studie z poslední doby 
odhadují, že 38,2% populace EU má duševní 
onemocnění oproti 27,4% zmiňovaným v roce 
2015 (Wittchen a kolektiv, 2011). Konkrétněji, 
Wittchen a kol. (2011) uvádí, že jedna třetina 
celkové populace EU trpí psychickými problémy. 
Navíc dle zprávy z roku 2016 o duševním 
zdraví a životní spokojenosti (Mental Health 
and Wellbeing Report, 2016) tvoří duševní 

onemocnění 22% ze zátěže vyplývající ze zdra-
votního postižení EU měřeno roky prožitými 
s postižením (YLD). Navíc se zdá, že sociální 
a ekonomické náklady zdravotní péče orien-
tované na duševní zdraví se zvyšují a přitěžují již 
tak napjaté ekonomice evropských zemí (Liopis 
& Anderson, 2005). Gabriel a Liimatainen (2000) 
é navrhují odhadované náklady na péči o du-
ševní zdraví na 3 až 4% hrubého domácího pro-
duktu, přičemž nezahrnují související náklady 
dalších sektorů (např. dlouhodobá a krátkodobá 
pracovní neschopnost způsobená duševními 
problémy).

Duševní zdraví ovlivňuje nejen emocionální 
stav a sociální stav člověka, ale také finanční 
situaci jeho samotného a jeho rodiny. V roce 
2016 Mental Health and Wellbeing Report 
odhadl, že se v Evropské Unii (EU) každý rok 

01 
PrOPOjENÍ sPOrTU, 
TĚLEsNé aKTiViTy a CViČENÍ 
s DUšEVNÍM zDraVÍM: 
sTÁVajÍCÍ POLiTiKy  
a POsTUPy V EVrOPsKé UNii
AutOŘI:
Eleonora Markou
Pantelis Sarakiniotis

           EDRA
           Řecko
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utratí kolem 450 miliard Eur jako přímé a ne- 
přímé náklady duševních onemocnění, což pod-
trhuje skutečnost, že udržitelnost zdravotního 
systému v členských státech EU souvisí s ře-
šením problémů duševního zdraví. Kromě toho, 
report Světové banky z roku 2002 mimo jiné 
navrhuje, že znevýhodněná ekonomika by mo- 
hla být efektivnější díky lepšímu řešení pro-
blematiky duševního zdraví a považuje tento 
postup jako součást strategie na zlepšení cel-
kové efektivity. 

Všechny tyto alarmující zprávy a zvětšující se 
problémy s duševním zdravím v Evropě vedly EU 
a členské státy ke spolupráci s mezinárodními 
organizacemi, např. se Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO), Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) a dalšími, za účelem 
hledání cest ke zlepšení duševního zdraví 
evropských občanů. Přes veškeré úsilí je však 
stále zapotřebí udělat mnoho, aby bylo možné 
překonat nedostatky v léčbě, zlepšit kvalitu 
služeb, podpořit, posílit a začlenit prevenci du- 
ševních onemocnění a podporovat zdravý ži-
votní styl (Společná akce pro duševní zdraví 
a pohodu).

Potřeba alternativních terapií zlepšujících 
život a blaho lidí, kteří se potýkají s problémy 
duševního zdraví, je naléhavá.  Nutností je sou- 
středění se na rozvoj dalších možností léčby. 
Mnozí spojují fyzickou aktivitu se zlepšováním 
kvality života lidí, které sužují problémy du-
ševního zdraví. (Firth a kol., 2015; Rosenbaum 
a kol., 2014; Evropský týden sportu, 2015). Nic-
méně je třeba udělat mnohem více pro vytvoření 
vztahu mezi fyzickou aktivitou a zlepšováním 
duševního zdraví a propojování politik Evropské 
unie a členských států. 

Cílem tohoto dokumentu je zkoumat a zazna-
menat stávající politiky a postupy s ohledem na 
vztah mezi duševním zdravím, sportem a du- 
ševní aktivitou napříč Evropskou unií. Údaje 
budou získávány od příslušných evropských in-
stitucí, členských států a organizací, které jsou 
v této oblasti aktivní. 

Cílem tohoto dokumentu je také poskytnout 
hlubší přehled o současných postupech týkají-
cích se duševního zdraví, sportu a fyzické akti- 

vity v členských státech EU, vyvodit závěry z pří- 
slušných postupů a poskytnout návrhy a budoucí 
doporučení.

Obecný rámec
Vazba mezi sportem a fyzickým či mentál-

ním postižením je prokazatelná a dobře zdoku-
mentovaná. Nicméně to tak není v případě vazby 
mezi sportem a duševním zdravím. Důvodem 
je, že duševní onemocnění nemusí být nutně 
považována za postižení díky faktu, že mnoho 
lidí s duševním onemocněním je plně funkční 
v širším kontextu společenského života. 

Navíc duševní onemocnění může být dočas-
né a může mu být předcházeno. To často neplatí 
v případě fyzického či mentálního postižení 
Dalším podstatným rozdílem je, že lidé s dušev- 
ním onemocněním jsou často obětmi stigma-
tizace a diskriminace. To přirozeně vede k vyčle- 
nění ze společnosti a vyloučení ze společenského 
života. Naopak, lidé s jinými formami postižení 
jsou obvykle schopni podílet se na společenském 
životě navzdory svému postižení. 

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 
postižením (UNCRPD, 2006) a související před-
pisy zajišťují zapojení osob se zdravotním posti-
žením do společnosti a pracovního prostředí. Tím 
následně zlepšují přijímání a začleňování těchto 
osob do společnosti.

Jedním z nejsilnějších trendů založených na 
komunitní psychiatrii je vytváření sociálních kon- 
struktů, které jsou obvykle součástí léčby lidí 
s duševními problémy. Vývoj těchto konstruktů 
vede k přijetí pozitivních institucionálních a ne-
formálních rolí, které obvykle přesahují rámce 
humanitárního povědomí a solidarity.

Výše uvedené poznámky vedly k rozvoji hnutí 
“Aktivní žití pro duševní zdraví” (http://www.
activelivingmentalhealth.eu), jehož cílem není 
vytvoření další samostatné aktivity (např. spe- 
ciální olympijské a paralympijské hry). Cílem 
hnutí je uznání sportu, cvičení a fyzické aktivity 
pro prevenci, rehabilitaci, osobní rozvoj a sociál- 
ní začlenění lidí s problémy duševního zdraví. 
Toto hnutí “Aktivní život” v duševním zdraví je 
součástí holistického přístupu, který je domi- 
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nantním modelem rozvoje politik v celé Evrop-
ské unii.

Tento holistický přístup považuje duševní 
zdraví za nedělitelný celek, který je přímo spojen 
s vývojem našeho druhu. Se současným sociál-
ním a ekonomickým prostředím, stejně jako 
s environmentálními faktory, které slučují psy-
chologické, duševní a fyziologické podmínky 
člověka.

Dále zahrnuje komplexní a preventivní léčbu, 
rehabilitaci a metody sociální integrace. Hlavním 
rysem tohoto přístupu je interdisciplinarita. 
To znamená, že úspěch tohoto přístupu tvoří 
i umění, sport, zaměstnanost, ochrana práv a re- 
gionální rozvoj. Dále tento přístup vytváří a za- 
jišťuje součinnost mezi národními systémy, 
komunitou, vědci, soukromým sektorem, orga-
nizacemi občanské společnosti a především sa-
motnými lidmi s problémy duševního zdraví a je- 
jich rodinami.

Použití výše uvedeného rámce pro vytvoření 
vědeckého kontextu sportovních aktivit, které 
jsou přímo spojeny s duševním zdravím, mohlo 
vést k formulaci hnutí “Aktivní život”, ve kterém 
nebudeme dělat rozdíly mezi těmi, kteří trpí 
problémy s duševním zdravím a  těmi, kteří jimi 
netrpí. Tento přístup bude upozorňovat na stig- 
ma a bude orientován na posilování sociálního 
začleňování lidí s problémy duševního zdraví. 

Dále tento rámec bude velmi prospěšný 
a přispěje k odlehčení finanční zátěže způso-
bené duševními onemocněními, a to posílením 
preventivního rozměru a začleněním nízkoroz-
počtových parametrů.

Základní definice 
Oficiální opatření/politika (policy)

Tato definice není jednoduchým úkolem, 
neboť obsahuje mnoho komponent a může 
být použita při mnoha různých příležitostech 
a situacích. Podle Právního slovníku (https://
thelawdictionary.org/policy/), politiky jsou 
“Obecné principy, kterými se vláda řídí při 
řízení veřejných záležitostí nebo zákonodárce 
ve svých činnostech“. Slovník Merriam-Webster 
obsahuje řadu souvisejících definic pro politiku, 
jako je: a) “Určitý směr nebo způsob postupu 

akce vybraný (vládou, institucí, skupinou nebo 
jednotlivcem) z alternativ a ve světle daných 
podmínek k vedení a stanovení současných 
a budoucích rozhodnutí“, b) “Konkrétní rozhod-
nutí nebo soubor rozhodnutí určených k péči 
o takovýto postup” nebo c) „Specifické rozhod-
nutí nebo soubor rozhodnutí spolu se souvise-
jícími činnostmi směřující k jejich provedení”.  
Výše zmíněné ukazuje komplexnost termínu „po-
licy“ a jeho použití v různých kontextech. Nic- 
méně, jak konstatuje Organizace OSN pro vý- 
živu a zemědělství, cílem politiky je ovlivnit 
reálný svět a při tvorbě politik by se měla brát 
v úvahu příslušná politická realita (ILRI, 1995).

Pro tento dokument přejímáme prohlášení 
z “Politiky duševního zdraví a praxe v Evropě“, 
2007. (Mental Health Policy and Practice across 
Europe, 2007). Dokument uvádí: “Politika je na- 
konec závislá především na identifikaci potřeb 
obyvatelstva, na pochopení toho, jaké jsou 
stávající struktury a služby a na konečném 
určení jak zvýšit nebo změnit aktuální nabídku 
služeb “ (str. 108). 

Politika péče o duševní zdraví 
(Mental Health Policy)

Dle Světové zdravotnické organizace (2007), 
politika péče o duševní zdraví je oficiálním sdě-
lením vlády týkající se zdravotních priorit, které 
poskytuje celkový směr směřování duševního 
zdraví definováním vize, hodnot, zásad a cílů 
a stanovením širšího modelu opatření k dosa-
žení této vize.

V tomto dokumentu si klademe za cíl su-
marizovat všechny programy a služby, které 
souvisí s duševním zdravím. Cílem tohoto do-
kumentu je stát se oficiálním vládním návodem 
pro vzájemně provázané oblasti činností, které 
jsou potřebné pro zlepšení duševního zdraví.

Duševní zdraví /  
Duševní onemocnění

Světová zdravotnická organizace (WHO) 
v roce 2001 definovala duševní zdraví takto: 
„Stav kompletního fyzického, duševního a so-
ciálního blahobytu a nikoliv pouze absence 
choroby nebo nemoci”(str. 1). Později byla de-
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finice obohacena takto: „Stav blahobytu, při 
kterém jednotlivec uplatňuje své schopnosti, 
dokáže se vypořádat s normálním životním 
napětím, může pracovat produktivně a plodně 
a je přínosný společnosti, ve které žije” (WHO, 
2004, s. 10).  

ICD-10 z roku 1992 (Mezinárodní klasifikace 
nemocí) definuje duševní onemocnění jako “pří- 
tomnost klinicky rozeznatelného souboru pří-
znaků nebo chování, spojených ve většině pří-
padů s utrpením, porušeným vyjadřováním 
pocitů a poruchou osobnosti “(s. 11).

Klasifikace dle DSM-IV (1994) na druhou 
stranu přináší konkrétnější definici duševní 
poruchy: Klinicky významný behaviorální nebo 
psychologický syndrom či vzorec, který se vy-
skytuje u jedince a který je spojen s úzkostí nebo 
s postižením (tj. poškozením v jedné nebo více 
důležitých oblastech fungování) nebo s pod- 
statným zvýšeným rizikem smrti, bolesti, po-
stižení nebo významné ztráty svobody. Navíc 
tento syndrom nebo vzorec nesmí být pouze 
očekávanou a kulturně pochopitelnou reakcí 
na určitou událost, například smrt milovaného 
člověka. Ať už jsou její příčiny jakékoli, musí být 
aktuálně považovány za projev chování nebo 
biologické dysfunkce u jednotlivce. Ani deviant- 
ní chování (např. politické, náboženské či sexuál- 
ní) ani konflikty, které jsou základně mezi je-
dnotlivcem a společností nejsou duševními 
poruchami, pokud deviace nebo konflikt není 
příznakem nebo dysfunkcí jednotlivce, jak je 
popsáno výše.  (p.xxi)

Fyzická aktivita a cvičení 
Světová zdravotnická organizace (WHO) de- 

finuje fyzickou aktivitu jako: „Jakýkoli tělesný 
pohyb spojený se svalovou kontrakcí, která 
zvyšuje výdaj energie – včetně aktivit souvise-
jícím se zaměstnáním, hrou, prováděním domá-
cích prací, cestováním a zapojením se do re-
kreačních aktivit“.

Dále WHO pobízí k tomu, aby fyzická aktivita 
nebyla zaměňována s „cvičením“, které je pod-
kategorií fyzické aktivity. Cvičení je plánované, 
strukturované, opakující se a jeho hlavním cílem 
je zlepšit kondici jednotlivce (WHO, 2018).

Psychická pohoda  
(Mental Well-being)

WHO definuje psychickou pohodu jako: „Stav 
kompletní fyzické, duševní a sociální pohody 
a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či choro- 
by, při kterém jednotlivec uplatňuje své schop-
nosti, dokáže se vypořádat s normálním životním 
napětím, může pracovat produktivně, plodně 
a je přínosný své komunitě“ (WHO, 2001, p. 1).

Cvičení
Podle Oxfordského slovníku (2018), se cvi-

čením rozumí: „Skutečná aplikace nebo použití 
nápadu, víry nebo metody“. Na rozdíl od ostat-
ních teorií, které definují cvičení jako obvy-klý 
nebo očekávaný způsob, jak něco dělat.   

MaPOvání MetODOlOgie
ílem bylo nalézt a prezentovat rámcové poli- 

tiky a postupy Evropské Unie a jejich člen- 
ských států týkající se duševního zdraví a spo- 
jení duševního zdraví a fyzické aktivity.  K do-
sažení tohoto cíle bylo provedeno obecné ma-
pování politik prováděných EU a členskými státy. 
Byla zavedena strategie vyhledávání včetně 
kombinace klíčových slov (např. “Politika dušev- 
ního zdraví”, “duševní zdraví a tělesná aktivita, “ 
duševní zdraví a blahobyt”, “sportovní politika”, 
“fyzická aktivita”, “cvičení”, “zdraví“, „duševní 
zdraví”, “blahobyt” atd.) do příslušných odbor-
ných databází (Web of Science, PsycINFO, Sco-
pus, Google Scholar, Sport Discus) a data-bází 
Evropské komise sloužící k nalezení a iden- 
tifikaci politik v oblasti duševního zdraví, cvičení, 
sportu a fyzické aktivity. 

Byla vytyčena čtyři kritéria obsahující prak-
tiky uváděné v tomto přehledu:

a) Sport, fyzická aktivita, událost nebo Fes-
tival duševního zdraví,

b) Terapeutická schémata a procesy, které 
využívají sportovní a fyzickou aktivitu (probí-
hající v ústavech duševního zdraví, nemocnicích 
apod.)

c) Osvětové kampaně k tématu duševního 
zdraví a fyzické aktivity - propojení obou témat 
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d) Vzdělávací programy spojující duševní 
zdraví, sport a pohybovou aktivitu

Jako výchozí bod pro výzkum existujících 
postupů byl použit proces mapování, který 
se uskutečnil od února do září roku 2017 ve 
všech 28 členských státech EU a Turecku. 
Tento proces hledal informace a data od vy-
braných organizací zabývajících se tématikou 
duševního zdraví s možnými sportovními a fy-
zickými aktivitami. Cílovými skupinami tohoto 
mapování byly: 1) Veřejné nebo soukromé 
subjekty působící v oblasti duševního zdraví, 

2) Organizace a subjekty zaměřující se na 
téma fyzické aktivity a sportu, 3) Výzkumné 
a vzdělávací instituce, 4) Místní instituce, 5) 
Politici a „decision makers“ 6) Státní orgány. 
Všechny vybrané organizace byly prozkoumány 
a ty, jejichž pracovní postupy byly blízké cílům 
a záměrům projektu byly zdokumentovány. 

Stručný obrázek o výsledcích mapování 
naleznete pod následujícím odkazem:

h t tp : / /mensp ro j ec t . eu /wpcon ten t /
uploads/2018/03/MAPPING-FINAL-RESULTS.
pdf. 

Na konec byl proveden rozsáhlý průzkum, 
který využíval příslušná klíčová slova (např. “du- 
ševní zdraví a sportovní činnosti”, “sport a cvi- 
čení u duševních onemocnění”, “sport jako léčba 
duševního zdraví” atd.) v relevantních databá-
zích a internetových zdrojích (databáze výborů 
EU atd.). 

POlitiKy a návrHy 
řešení inStituCí eu 
a členSKýCH Států

V posledních desetiletích se zvýšila pozornost 
zaměřující se na stav duševního zdraví. Stejně 
tak se zvýšil zájem politiků, evropských a mezi-
národních organizací o rozvoj programů, které 
přímo ovlivňují osoby s duševním onemocněním.

Tento dokument se zaměřuje na prezentaci 
politik duševního zdraví v Evropské Unii a v je-
jích členských státech. Důležitost duševního 
zdraví pro širokou veřejnost a pro vývoj a zlep-
šování zdraví občanů EU byla poprvé uznána 

v roce 2001 Světovou zdravotnickou organizací 
(WHO), která věnovala svou Zprávu (World 
Health Report) výhradně duševnímu zdraví. 
Světový den zdraví (2001) s heslem „Stop Ex-
clusion – Dare to Care“ byl – cílený na potřebu 
přestat ignorovat problémy a sociální vyloučení 
lidí, kteří trpí duševními nemocemi. Hlavním 
cílem Zprávy Světové zdravotnické organizace z 
roku 2001 „Duševní zdraví: Nové chápání, nová 
naděje (“Mental Health: New Understanding, 
New Hope”) bylo pomoci všem relevantním 
subjektům pochopit neoddělitelný vztah mezi 
duševním a fyzickým zdravím a jejich vzájemné 
ovlivňování. Je třeba zmínit, že Zpráva informuje 
to tom, že v roce 2001 více než 40% zemí nemá 
politiku zaměřenou na duševní zdraví. Ještě více 
zarážející byl fakt, že více než 90% zemí nemá 
politiku duševního zdraví, která by zahrnovala 
děti a dospívající (str. 3). Zpráva doporučuje 
realizaci politik duševního zdraví s ohledem na 
rezoluci Valného shromáždění OSN z roku 1991 
na ochranu lidí zažívající problémy s duševním 
zdravím. Stojí za zmínku, že ve Zprávě poprvé 
bylo použito spojení mezi duševní pohodou a fy- 
zickým zdravím (str. 115). Aby bylo zajištěno 
pokračování iniciativy, WHO vytvořila „Mental 
Health Gap Action Programme“ (mhGAP). Hlav-
ním cílem tohoto programu bylo uvézt do praxe 
doporučení ze Zprávy WHO z roku 2003. 

Předchozí dvě deklarace přinesly zacílení 
na duševní zdraví. Na jejich základě organizace 
WHO pokračovala ve vydávání dokumentů tak, 
aby byla dále věnována pozornost tématice 
duševního zdraví. Tyto aktivity vedly k formulo-
vání oficiální politiky duševního zdraví Evropskou 
komisí v roce 2005 nazvanou „Zelená kniha“ 
(„Green paper“). V roce 2002 WHO vydala zprávu 
„Prevence a propagace duševního zdraví“ („Pre-
vention and Promotion on mental health“) 
následovanou Zprávou z roku 2003 „Investování 
do duševního zdraví“ (“Investing in mental health”) 
a Zprávou z roku 2004, „Podpora duševního 
zdraví“ (“Promoting Mental Health”). Tyto doku- 
menty zdůrazňují důležitost zaměření se na du-
ševní zdraví, prevenci chorob duševního zdraví 
a propagaci duševního zdraví u široké veřej-
nosti. Dále stojí za zmínku, že v těchto doku-
mentech je duševní zdraví definované jako 
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základ blahobytu, úspěšného fungování ve spo- 
lečnosti a zdůrazňují tak jeho důležitost Násle-
dujíc výše zmíněné trendy a jako pomoc poli-
tikům s vývojem politik duševního zdraví a ak-
čních plánů WHO vydala dokument „Politika 
duševního zdraví, program a plány“ (“Mental 
Health policy, plans and programmes”).

Jak je zmíněno výše, rok 2005 byl důležitým 
rokem pro vytváření politik duševního zdraví. 
V lednu WHO zorganizovala konferenci o dušev-
ním zdraví s názvem „Deklarace o duševním 
zdraví pro Evropu“ (“Mental Health Declaration 
for Europe”), kde se schvaloval „Akční plán 
duševního zdraví pro Evropu“ („Mental Health 
Action Plan for Europe“). Jeho hlavním cílem bylo 
vytvoření základu pro rozvoj politik duševního 
zdraví a návrh aktivit potřebných pro zavedení 
politik, které berou zřetel na zájmy lidí s dušev-
ními chorobami.

Jako bezprostřední odpověď na tyto iniciativy 
Evropská komise vydala „Zelenou knihu“ („Green 
paper“) s názvem „Zlepšení duševního zdraví 
obyvatelstva - Na cestě ke strategii duševního 
zdraví pro Evropskou unii („Improving Mental 
Health of the Population: Toward a strategy 
on mental health for the European Union”) 
s cílem přispět k implementaci rámcových pro- 
gramů vytvořených během konference. Politika 
zdůrazňuje, že při řešení problematiky dušev- 
ního zdraví je třeba využívat mezioborovou spo- 
lupráci zajišťující vytvoření nejvhodnějšího plánu 
 léčby (str. 5). 

Druhotně Evropská komise navrhla uvedení 
„Evropské platformy pro duševní zdraví“ („EU-
platform for Mental Health“), která by měla 
podporovat mezioborovou spolupráci mezi 
různými aktéry (str. 13). WHO vytvořila „Komisi 
pro sociální determinanty zdraví“ („Commission 
on Social Determinant of Health“) k řešení 
sociálních aspektů vedoucích ke zdravotním 
problémům, možným nerovnostem v oblasti 
zdraví, duševního zdraví a blahobytu dívek a žen 
(CSDH, 2008).

„Evropské středisko pro sledování zdravot-
ních systémů a politik“ („European observatory 
on Health System and Policies Services“) v ro-
ce 2007 vydalo ve spolupráci se WHO zprá- 
vu mapující politiky a směrnice týkající se du-

ševního zdraví v Evropě. Jeden z hlavních nálezů 
byl, že ačkoli je zničující efekt špatného duševní 
zdraví zjevný a bylo by tedy na místě domnívat 
se, že politici se soustředí na vývoj legislativy 
řešící duševní zdraví, není tomu tak. Vývoj a ře-
šení tímto směrem byl vcelku pomalý. 

Je třeba zmínit, že kolem roku 2007 37% 
evropských států vůbec nemělo politiku zamě- 
řenou na duševní zdraví (str. 241). Pro podpoření, 
posílení, propagaci a doporučení duševního 
zdraví jako základu blahobytu WHO vydala v roce 
2007 „Fact sheet“. Cílem tohoto dokumentu 
bylo propagovat aktivní přístup všech zemí a za-
pojení všech relevantních subjektů do podpory 
duševního zdraví. Dále organizace “Mental Health 
Europe” vyzvala evropské země a jejich politiky, 
aby investovali do vývoje a poskytování pod-
půrných mechanismů propagací duševního zdra-
ví jako základu blahobytu všech a investovali do 
prevence duševních chorob. Ve stejnou dobu 
byly evropské země urgovány, aby se postaraly 
o práva a příležitosti pro ty, kteří trpí duševním 
onemocněním (str. 1). 

Mezivládní konference EU se konala v Bru-
selu v roce 2008. Vydala: a) Evropskou úmluvu 
o duševním zdraví a životní spokojenosti (well-
being), ve které bylo stanoveno pět oblastí du- 
ševního zdraví, b) zprávu, že je potřebný rozhodný 
politický krok k tomu, aby se duševní zdraví 
a pohoda staly klíčovými prioritami (str. 3). Dále 
roku 2008 byly vydány směrnice EU pro fyzickou 
aktivitu. Směrnice zdůrazňuje klíčový význam 
fyzické aktivity pro udržení kognitivních funkcí, 
snižování rizik deprese a úzkostných stavů, zvy- 
šování sebehodnocení a sebeúcty. Fyzická akti- 
vita neslouží pouze jako podpora fyzické kon-
dice, ale také jako podpora kvality duševní 
stránky života (str. 3). Dále WHO a Evropská 
komise vydaly zprávu o opatřeních týkajících 
se duševního zdraví v Evropě s cílem zhodnotit 
pokrok v členských státech od deklarace a ak- 
čního plánu z roku 2005. Závěry ukázaly di-
verzitu mezi členskými státy EU ve vývoji a im-
plementaci akcí vyhlášených akčním plánem pro 
duševní zdraví („Action plan for mental health“). 
Výsledky ukázaly, že 21 ze 42 zemí zúčastněných 
v průzkumu vytvořilo samostatnou politiku du-
ševního zdraví, více než polovina ze 42 zemí 
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přijala od roku 2005 nové politiky v oblasti 
duševního zdraví a pouze 4 země uváděly, 
že vůbec nemají politiku duševního zdraví (str. 
11-15).

V roce 2009 WHO Europe vydala zprávu o du-
ševním zdraví, psychické odolnosti a nerovnosti 
ve zdraví („Report on Mental Health, Resilience 
and Inequalities“) ve které je duševní zdraví 
představeno jako hlavní prvek pro budování 
odolných občanů a společnosti. Zpráva uvádí, 
že důraz na aktivity zaměřené na zlepšování 
duševního zdraví a blahobytu společnosti je: 
„Důležitou změnou směrem k uznání užitku 
z propagace a prevence duševních onemocnění, 
vedle zlepšování stávajících léčebných postupů 
léčby duševních onemocnění“ (str. 6). Světová 
zdravotnická organizace tvrdí, že zlepšená 
péče o duševní zdraví může významně zlepšit 
kvalitu osobního a společenského života jedince. 
V souvislosti s důležitostí společenského kon-
textu duševního zdraví WHO Europe v roce 2011 
vydala zprávu o efektech ekonomické krize na 
duševní zdraví, poukazující na důležitou roli, kte-
rou duševní zdraví hraje v úspěšném zotavení 
evropské ekonomiky (str. 2). 

V roce 2011 vydala WHO metodiku podpory 
sportu a zlepšení zdraví v zemích Evropské unie 
(„Promoting sport and enhancing health in Eu-
ropean Union countries“) v níž byl kladen dů- 
raz na aktivity upevňující zdraví a důležitost 
sportu pro blahobyt široké veřejnosti. Metodika 
také odkazuje na začleňování lidí s postižením 
do sportu, ale zaměřuje se především na lidi 
s tělesným postižením. 

V roce 2013 množství zpráv způsobilo zvý-
šený zájem zákonodárců o duševní zdraví a bla- 
hobyt. Za prvé, WHO vydala akční plán pro 
duševní zdraví uznávající důležitou roli, kterou 
duševní zdraví hraje v celkovém zdravotním 
stavu obyvatel společně s cílem dosáhnout rov- 
noprávnosti prostřednictvím všeobecného zdra- 
votního krytí a zdůrazňování významu prevence. 
Za druhé, zpráva o investování do duševního 
zdraví (“Evidence for action”) byla publikována 
WHO. Prostřednictvím této zprávy byla obnovena 
zásadní role duševního zdraví nejen pro jedince, 
ale také pro společnost (str. 5). Dále zpráva 
tvrdila, že investování do duševního zdraví dokáže 

zlepšit zdraví a blahobyt jedince i společnosti, 
chránit lidská práva a zlepšit ekonomickou vý-
konnost. Stojí za zmínku, že autoři považují le-
gislativu evropských zemí týkající se duševního 
zdraví za buď zcela chybějící, nebo zastaralou. 
Dle jejich názoru jsou tak porušována práva lidí 
s duševním onemocněním (str. 16). Za třetí, na 
litevské konferenci roku 2013 byla opětovně 
uznána důležitost psychického zdraví pro bla-
hobyt široké veřejnosti. Během konference byla 
uznána absence efektivních akcí vedoucí ke 
zlepšení blahobytu obyvatelstva, dostatečné 
prevence duševních onemocnění v evropských 
zemích a podpory mezioborové spolupráce 
(str. 2). Důležitost fyzické aktivity při udržování 
dobrého psychického zdraví a propagace bla-
hobytu byla podpořena doporučením Rady o pod- 
poře fyzických aktivit napříč odvětvími. Evropská 
komise vydala přehled systémů zdravotní péče 
v členských státech EU, ve kterých byl zazna-
menán zvýšený důraz na politiky podporující 
duševní zdraví obyvatel. Výzkum provedený pro 
účely zprávy ukázal velmi zajímavé informace 
týkající se vývoje politik duševního zdraví v Evro- 
pě. Např. všech dvacet devět zemí uvedlo, že 
má nějakou formu právních předpisů v oblasti 
duševního zdraví. Estonsko uvedlo, že nemá spe- 
ciální politiku zaměřenou na duševní zdraví, 
ačkoli jejich zdravotní legislativa obsahuje 
nějaké odkazy na duševní zdraví. Švédsko a Es-
tonsko neměly samostatné politiky duševního 
zdraví. Některé země právě začaly rozvíjet 
politiku duševního zdraví, například Slovinsko. 
Další země oznámily, že nemají duševní zdraví 
zařazené mezi priority (Bulharsko a Česká re-
publika). Nicméně stojí za zmínku, že v době 
vypracování zprávy byla životní spokojenost 
(well-being) a duševní zdraví prioritní pro dvě 
třetiny zúčastněných zemí (str. 456). V reakci na 
zvýšený zájem a pozornost věnovanou dušev-
nímu zdraví nakonec 25 členských států, Island 
a Norsko v roce 2013 zahájilo Společnou akci pro 
duševní zdraví a životní spokojenost “Joint Action 
on Mental Health and Wellbeing”. Cílem společné 
akce bylo přispět k propagaci duševního zdraví 
a spokojenosti (well-being), prevenci duševních 
poruch a zlepšení péče a propagace sociálního 
začleňování lidí s duševním onemocněním.  
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(https://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_
compass/jamhwb_en).

V roce 2015 byla bezprostředně po ukončení 
Evropského týdne sportů vydána hodnotící zprá- 
va. V té byla zmíněna důležitost fyzické aktivity 
a cvičení pro well-being Evropanů ve snaze pod-
pořit zapojení všech občanů do sportovních 
aktivit. Kromě toho WHO vydala zprávu o akčním 
plánu v oblasti duševního zdraví, v němž bylo 
duševní zdraví označeno za jednu z největších 
výzev veřejného zdraví mezi evropskými zeměmi.

Po založení „Společné akce pro duševní zdraví 
a pohodu“ byl vytvořen webový portál nazvaný 
„EU kompas pro činnost v oblasti duševního zdra- 
ví“ za účelem shromažďování, výměny, analyzo-
vání, sledování vývoje politik, činností a osvědče-
ných postupů v oblasti duševního zdraví a spo-
kojenosti (well-being) mezi členskými státy. 
(https://ec.europa.eu/health/mental_health/
eu_compass_en). 

V roce 2016 byl vydán „Evropský rámcový 
program pro činnost v oblasti duševního zdraví 
a spokojenosti“ („European framework for Action 
on Mental Health and Wellbeing“), který pod- 
poruje přístup a účast v kulturních a společen-
ských činnostech a ve venkovních rekreačních 
aktivitách (str. 7).

Evropská rámcová politika navrhuje, aby du-
ševní zdraví bylo zahrnuto ve všech politikách 
na všech úrovních, tj. na mezinárodní, národní, 
regionální a lokální (str. 16). Výroční zpráva EU 
o činnosti v oblasti duševního zdraví a pohody 
z roku 2016 („EU Compass for Action on Mental 
Health and Wellbeing Annual report“) řešila 
jako jednu z nejdůležitějších otázek v členských 
státech nedostatečnou odezvu na potřeby osob 
s duševními poruchami (str. 5). Navíc autoři 
zmiňují, že komunitní služby byly spojeny s vět-
ším uspokojením, lepší účastí v sociálním živo-
tě a s větším dodržováním léčebných postupů 
(str. 5). Stojí za zmínku, že v analýzách činností, 
které členské státy vyvinuly v loňském roce 
(2015-2016), byl zaznamenán významný pokrok 
směrem k cíli stanovenému Evropským paktem 

a akčním rámcem. Několik zemí vyvinulo nebo 
aktualizovalo své právní předpisy v oblasti du-
ševního zdraví, ale autoři poukazují, že v této 
oblasti stále zůstává mnoho legislativních výzev 
(p. 6). V některých zemích bylo hodnocení zamě-
řeno na reformu stávajících právních předpisů 
v oblasti duševního zdraví (např. Finsko, Dánsko, 
Slovinsko, Itálie, Nizozemsko), jiné země více 
řešily přípravu nových právních předpisů (např. 
Slovensko). V dalších zemích bylo zacíleno na 
integraci nových konceptů do stávající legislativy 
(např. Litva, Estonsko, Portugalsko, Španělsko 
a Turecko).

Grafické znázornění vývoje politiky v Evrop-
ské unii lze nalézt níže v grafu č. 1.

Výše uvedená prezentace byla zaměřená na 
vývoj politik v evropských institucích. Předsta-
vení vývoje politik zaměřených na duševní zdraví 
a wellbeing ve členských státech je velmi kom-
plikovaný a náročný úkol, který převyšuje rámec 
tohoto dokumentu. V příloze č. 1 však uvádíme 
seznam politik členských států zaměřených na 
duševní zdraví. Dále je z výše uvedeného textu 
zřejmé, že i přes kladení velkého důrazu na spo-
jení a přínosy sportu, cvičení a fyzické aktivity 
na duševní zdraví, na politické úrovni se toho 
neudálo moc. Některé evropské země však vy- 
pracovaly pokyny a některé z nich začlenily fy-
zickou aktivitu jako součást léčby osob trpících 
onemocněním duševního zdraví.

Praxe evrOPSKýCH 
inStituCí a členSKýCH 
Států eu

Úkolem této části dokumentu je najít a sbírat 
dostupné informace o praktikách užívaných 
v oblasti fyzických aktivit a duševního zdraví 
– tak, aby bylo splněno alespoň jedno z krité-
rií určených v metodologické části tohoto do-
kumentu. Neklademe si zde za cíl jednotlivé prak- 
tiky vyhodnocovat, pouze chceme dát k dispozici 
soupis možných praxí, tak jak jsou prováděny 
v jednotlivých členských státech EU. Naším 
záměrem je poskytnout tato data odborníkům z 
oboru tělesné výchovy a sportu i z oblasti péče 
o duševní zdraví. Popis rozvoje, dávkování nebo 
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dalšího vývoje existující praxe je ambiciózní úkol, 
který by vyžadoval jednotnou práci odborníků z 
mnoha vědeckých oblastí.

Navíc kvůli nedostatku rozlišení mezi těles-
ným a mentálním postižením je těžké určit praxi, 
která byla uplatňována u osob trpících duševním 
onemocněním a která by zároveň zahrnovala 
všechna čtyři kritéria vytyčená v metodologické 
části. Je na místě zmínit, že mimoevropské státy 
jako Austrálie a Kanada užívají jasnější rozlišení 
v péči s ohledem na to, jde-li o lidi s tělesným 
postižením anebo s duševním onemocněním. 
V Evropě se na tomto rozlišování teprve pracuje. 
Pro účely této studie byly použity pouze praxe 
užívané v členských státech Evropské Unie. Budou 
uvedeny v dodatku č. 2.

Jak je uvedeno v tabulce dodatku č. 2, uvá-
díme zde 95 příkladů z praxe. Největší počet po-
psaných případů spadá do Velké Británie (13), 
Španělska (9) a Irska (8), následuje Itálie (7), 
Nizozemsko (7), Portugalsko (6), Německo (5), 
Dánsko (5). U 5 států se nám nepodařilo záznamy 
dohledat (Kypr, Estonsko, Lucembursko, Malta 
a Švédsko). U zbývajících zemí uvádíme od 4 do 
1 záznamu. Fakt, že nejvíce popsaných případů 
z praxe pochází z Velké Británie, není nijak 
překvapivý, neboť je jednou z mála zemí, která 
uvádí v doporučeních pro lékaře a zdravotníky 
z oblasti péče o duševní zdraví fyzickou aktivitu 
jako součást léčebného schématu. (Royal Co- 
llege of Psychiatrist, April 2018 “Physical ac-
tivity and Mental Health; Ministry of Health 
(2018) Guidance Wellbeing and Mental health; 
Applying our health”).

Dalším poznatkem hodným pozornosti je 
skutečnost, že jižní země (Španělsko, Itálie, Por- 
tugalsko, Řecko), jejichž společnosti jsou obec-
ně v tematizaci duševního zdraví vnímány spíše 
jako zdrženlivé, vykazují středně dobrou až vy-
sokou úroveň péče o tuto oblast.

Rádi bychom na tomto místě zdůraznili, že 
závěry, které v této studii zveřejňujeme, jsou 
omezeny kritérii, jež jsme pro naše účely vytyčili, 
a tudíž je možné, že existují jiné praxe, které jen 
nezapadaly do našeho metodologického mo-
delu.
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PřílOHa 1 – OPatření

Co Kdo Odkaz

Mental health: new understanding, new 
Hope. The World Health Report

World Health 
Organization

http://www.who.int/whr/2001/en/
whr01_en.pdf?ua=1

Stop Exclusion - Dare to care. World Health 
Organization

http://www.who.int/world-health-day/
previous/2001/files/whd2001_dare_to_
care_en.pdf

Prevention and Promotion in Mental Health. World Health 
Organization

http://www.who.int/mental_health/me-
dia/en/545.pdf

Investing in Mental Health World Health 
Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/87232/9789241564618_
eng.pdf?sequence=1

Mental Health Gap Action Program World Health 
Organization

http://www.who.int/mental_health/
mhgap/en/

Promoting Mental Health: Concepts, 
Emerging Evidence, and Practice.

World Health 
Organization

http://www.who.int/mental_health/evi-
dence/en/promoting_mhh.pdf

Mental Health Policy, Plan and Programmes. World Health 
Organization

http://www.who.int/mental_health/
policy/en/policy_plans_revision.pdf

Mental Health Declaration for Europe: 
Facing Challenges, Building Solutions

World Health 
Organization Regional 
Office for Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0013/100822/edoc07.pdf 

Mental health: strengthening mental 
health promotion.

World Health 
Organization 

https://mindyourmindproject.org/wp-
content/uploads/2014/11/WHO-State-
ment-on-Mental-Health-Promotion.pdf
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Mental health policy, Planning & Service 
Development info Sheet

World Health 
Organization

http://www.who.int/mental_health/
policy/services/1_MHPolicyPlan_Infos-
heet.pdf

Closing the gap in a generation: Health 
equity through action on the social 
determinants of health : Commission on 
Social Determinants of Health final report

World Health 
Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/43943/9789241563703_
eng.pdf;jsessionid=D9BA7894B79DCF6
8249D48E5D9F70944?sequence=1

Policies and practices for mental health in 
Europe - meeting the challenges.

World Health 
Organization Regional 
Office for Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0006/96450/E91732.pdf

Integrating mental health into primary 
care: a global perspective

World Health 
Organization 
WONCA

http://www.who.int/mental_health/re-
sources/mentalhealth_PHC_2008.pdf

Mental health, resilience and Inequalities World Health 
Organization Regional 
Office for Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0012/100821/E92227.pdf

Impact of economic crises on mental health. World Health 
Organization Regional 
Office for Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0008/134999/e94837.pdf

Promoting sport and enhancing health in 
European Union countries: a policy content 
analysis to support action

World Health 
Organization- 
Regional Office for 
Europe

http://www.euro.who.int/data/asset s/
pdf file/0006/147237/e95168.pdf

Mental health action plan 2013-2020 World Health 
Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/89966/9789241506021_
eng.pdf?sequence=1

The European Mental Health Action Plan 
2013-2020. (2013)

World Health 
Organization- 
Regional Office for 
Europe

http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0020/280604/
WHO-Europe-Mental-Health-Acion-
Plan-2013-2020.pdf

Investing in Mental Health: Evidence for 
Action

World Health 
Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/87232/9789241564618_
eng.pdf?sequence=1

The European Mental Health Action Plan 
2013-2020. (2015)

World Health 
Organization- 
Regional Office for 
Europe

http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0020/280604/
WHO-Europe-Mental-Health-Acion-
Plan-2013-2020.pdf

Physical Activity, Key facts. World Health 
Organization

http://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/physical-activity

Physical activity and health in Europe: 
evidence for action

World Health 
Organization- 
Regional Office for 
Europe

http://www.euro.who.int/ data/asset  
s/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf

Recommendation on policies promoting 
health-enhancing physical activity across 
sectors

Council of Europe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2013
%3A354%3A0001%3A0005%3AEN%
3APDF
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Recommended Policy Actions in Support
of Health-Enhancing Physical Activity

European Union 
Guidelines- EU 
Working Group “Sport
& Health”

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/
li  brary/policy_documents/eu-physical-  
activity-guidelines-2008_en.pdf

European Pact for Mental health and Well-
being

European Commission http://ec.europa.eu/health/ph_determi  
nants/life_style/mental/docs/pact_
en.pdf

Joint action on Mental Health and Wellbeing European Commission https://ec.europa.eu/health/mental_
health/eu_compass/jamhwb_en

European Week of Sport- Evaluation Report European Commission http://ec.europa.eu/assets/eac/
sport/library/documents/ewos-2015-
evaluation-report_en.pdf

European Framework for Action on Mental 
Health and Wellbeing

Join Action – Mental 
health and Wellbeing 
– European Union

https://www.
mentalhealthandwellbeing.eu/assets/
docs/publications/Framework%20
for%20action_19jan%20(1)-
20160119192639.pdf 

EU Joint Action on Mental Health and 
Wellbeing

Join Action – Mental 
health and Wellbeing 
– European Union

https://www.
mentalhealthandwellbeing.eu/assets/
docs/publications/MHiAP%20Final.pdf 

Green Paper - Improving the mental health 
of the population: Towards a strategy on 
mental health for the European Union

European Commission https://ec.europa.eu/health/ph_
determinants/life_style/mental/green_
paper/mental_gp_en.pdf 

Council conclusions on ‘The European Pact 
for Mental Health and Well-being: 
results and future action

Council Of The 
European Union

https://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
lsa/122389.pdf

Mental health Systems in the European 
Union Member States, Status of Mental 
Health in Populations and Benefits to be 
Expected from Investments into Mental 
Health European profile of prevention and 
promotion of mental health (EuroPoPP-MH).

European Commission https://ec.europa.eu/health//sites/
health/files/mental_health/docs/
europopp_full_en.pdf

White Paper on Sport European Commission http://eur-lex.europa.eu/legal-  content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007  
DC0391&from=EN

European Disability Strategy 2010- 2020: 
A Renewed Commitment to a Barrier- Free 
Europe

European Commission http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A
0636%3AFIN%3Aen%3APDF

Developing the European Dimension in 
Sport

European Commission http://eur-  lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do
?uri=COM:2011:0012:FIN:EN:PDF

Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and Optional Protocol

United Nations http://www.un.org/disabilities/docume  
nts/convention/convoptprot-e.pdf

The role of sport as a source of and a driver 
for active social inclusion

Council of Europe http://eur-  lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2010:326:0005:0008:EN:PDF
%20
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Mental Health Policy and Practice across 
Europe The future direction of mental 
health care

European Observatory http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/107811/E89814.
pdf?sequence=1

Health policy in Austria

Health targets for Austria

Public Health in Austria

Austria

OECD

Federal Ministry of 
Health Family and 
Youth

European Observatory

https://www.oecd.org/els/health-
systems/Health-Policy-in-Austria-
March-2017.pdf
https://gesundheitsziele-oesterreich.
at/website2017/wp-content/
uploads/2017/05/health-targets-
austria.pdf

http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0004/153868/e95955.
pdf

Health Policy in Belgium 

The Belgian National Strategy for 
Wellbeing at Work 2016-2020

Belgium
http://www.oecd.org/belgium/Health-
Policy-in-Belgium-February-2016.pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/05_
NatStrat_finaal_EN.pdf

Bulgaria Health 2020 Bulgaria
https://gateway.euro.who.int/en/
country-profiles/bulgaria/

Croatia

“Sports for all” program  
Cyprus
Cyprus Sports 
Organization

http://ago.org.cy/archiki-selida/ago/

 
National strategies for health protection 
and support and disease prevention

Czech Republic
http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/
files/5/ak%C4%8Dn%C3%AD%20
pl%C3%A1ny%20-%20
p%C5%99%C3%ADlohy/AP%2003_
dusevni%20zdravi_.pdf

Healthcare In Denmark
Denmark

https://www.sum.dk/English/~/
media/Filer%20-%20Publikationer_i_
pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/
Healthcare-english-V16-dec.ashx

file:///C:/Users/user/Downloads/
DNK--Denmark_GR_Ministry_of_the_
Interior_and_Health_2003-2003.pdf
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Estonian Mental Health and Well-Being 
Coalition (VATEK)

Sport Policy

Estonia  
http://vatek.ee/wp-content/
uploads/2016/05/WHO_et-en_05689_
Vaimse-tervise-strateegia_en_ED_C.
pdf

http://www.kul.ee/en/activities/sport

Sports Club for Health (ACforH) – updated 
guidelines for health-enhancing sports 
activities in a club setting.

Policies and development.

Finland                               

Ministry of Education 
and Culture

https://www.scforh.info

http://minedu.fi/en/policies-and-
development-sport

Mental Health in France. 

State of Health in the EU France 

France
https://santefrancais.ca/wp-content/
uploads/Argumentaire-sant---mentale-
SK-EN.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/
health/files/state/docs/chp_fr_english.
pdf

National Recommendations for Physical 
Activity and Physical Activity Promotion.

Government Report on Wellbeing in 
Germany.

Health in Germany – the most important 
developments.

Germany
Federal Ministry of 
Health 

German Government 

https://www.sport.fau.de/
files/2015/05/National-
Recommendations-for-Physical-
Activity-and-Physical-Activity-
Promotion.pdf

https://buergerdialog.gut-leben-
in-deutschland.de/SharedDocs/
Downloads/EN/LB/Government-
Report-on-Wellbeing-in-Germany.
pdf?__blob=publicationFile

https://www.rki.de/EN/Content/
Health_Monitoring/Health_Reporting/
HealthInGermany/Health-in-Germany_
most_important_developments.pdf?__
blob=publicationFile 

“Sports for all”

Ψυχική & Δημόσια Υγεία
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 
- 2008 - 2012

Greece
University of Thessaly 
 
Ministry of Labor, 
Social Security and 
Welfare

Ministry of Health and 
Social Solidarity

http://www.athlisigiaolous.gr/uploads/
Odigos%20diaxeirisis%20PAGO.pdf 

http://www.epanad.gov.gr/default.
asp?pID=37&

file:///C:/Users/user/Downloads/
ethniko%20drasis.pdf

Hungary
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Get Ireland Walking – Strategy & Action 
plan 2017-2020

Mental Health in Ireland: Awareness and 
Attitudes

“Hi Healthy Ireland” A framework for 
improves health and wellbeing.

Get Ireland Active! National Physical 
Activity Plan for Ireland

Ireland

Sport Ireland

Health Service 
Executive

Ministry of Health and 
Ministry of Transport, 
Tourism and Sport 

https://www.getirelandwalking.ie/_
files/2017103145513_626b84f6.pdf
 

https://www.healthpromotion.ie/hp-
files/docs/HSP00612.pdf

https://health.gov.ie/wp-
content/uploads/2014/03/
HealthyIrelandBrochureWA2.pdf

https://health.gov.ie/wp-content/
uploads/2016/01/Get-Ireland-Active-
the-National-Physical-Activity-Plan.pdf

Italy

Sports Policy Guidelines 2004-2009

Latvia

Republic of Latvia
http://vvc.gov.lv/index.
php?route=product/
search&search=Sports%20Policy%20
Guidelines%20&category_id=60&sub_
category=true&description=true

Lithuania

Luxemburg

Malta

National policy document on health Health 
close to people

Netherlands

Ministry of Health, 
Welfare and Sport 
(VWS)

file:///C:/Users/user/Downloads/health-
close-to-people.pdf

Wellbeing and public mental health on local 
level Norwegian policy.

Working together for physical activity

Norway

Norwegian Ministry 
of Health and Care 
Services

Ministries 

 

http://www.
nordiskfolkesundhedskonference.dk/
media/1471/w1-arne-marius-fosse.pdf

https://www.regjeringen.no/
globalassets/upload/kilde/hod/
red/2006/0002/ddd/pdfv/269037-
hod_kortversjon_engelsk.pdf

Poland
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Portugal

Romania

Slovakia

National Health Enhancing Physical Activity 
Programme 2007-2012

Physical activity for health

Slovenia

Ministry of Health 

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.
si/pageuploads/angleska_verzija_MZ/
HEPA-Slovenia-prevod_ang.pdf

http://www.mz.gov.si/en/areas_of_
work/public_health/healthy_lifestyle/
physical_activity_for_health/

Plan Integral para la Actividad  Fisica Y El 
Deporte

Spain
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/
plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf

Public health and Sport objectives

Sweden

Government Offices
 of Sweden 

http://www.government.se/
government-policy/public-health-
and-sport/public-health-and-sport-
objectives/

Health Guide to Switzerland

Health-Enhancing Physical
Activity in Adults
Recommendations for Switzerland

Non commutable disease and physical 
activity

Switzerland

Federal Office of 
Public Health FOPH

Federal office of 
Sports

Swiss Tropical and 
Public Health Institute 

http://www.migesplus.ch/fileadmin/
Publikationen/eng_GWW_web_1_.pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/hepa_
Merkblatt_Gesundheitswirksame_
Bewegung_Erwachsene_EN.pdf

https://www.swisstph.ch/de/topics/
non-communicable-diseases/physical-
activity/

A manifesto for better mental health United Kingdom 
The Mental Health 
Policy Group  

https://www.mind.org.uk/
media/1113989/a-manifesto-for-
better-mental-health.pdf

Mental Health Charter for Sport and 
Recreation

United Kingdom 
U.K. Deputy Prime 
Minister’s Office,
U.K. Department 
for Culture, Media 
& Sport, U.K. 
Department of Health

https://www.gov.uk/government/news/
deputy-prime-minister-launches-
mental-health-in-sport-initiative

https://www.nhsinform.scot/healthy-
living/mental-wellbeing/five-steps-to-
mental-wellbeing
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Mental Wellbeing U.K. National Health 
Service 

https://www.nhsinform.scot/healthy-
living/mental-wellbeing/five-steps-to-
mental-wellbeing

https://www.gov.uk/government/
consultations/changes-to-mental-
health-act-1983-code-of-practice

Wellbeing and mental health: Applying All 
Our Health

U.K. Public Health https://www.gov.uk/government/
publications/wellbeing-in-mental-
health-applying-all-our-health/
wellbeing-in-mental-health-applying-
all-our-health

Physical Activity and Mental Health U.K. Royal college of 
Psychiatrists 

https://www.rcpsych.ac.uk/
mentalhealthinfo/treatments/
physicalactivity.aspx

Five steps to mental wellbeing U.K. NHS Scottish 
Government 

https://www.nhsinform.scot/healthy-
living/mental-wellbeing/five-steps-
to-mental-wellbeing#get-active-for-
mental-wellbeing

Towards a Mentally Flourishing Scotland: 
Policy and Action Plan 2009-2011

Mental Health in Scotland: Improving the 
Physical Health and Well Being of those 
Experiencing Mental Illness

U.K. Scottish 
Government

http://www.gov.scot/
Publications/2009/05/06154655/0

http://www.gov.scot/
Publications/2008/11/28152218/16

Introduction to the Mental Health Charter 
for Sport and Recreation

U.K. – Sport and 
Recreation Alliance 

https://www.sportandrecreation.org.
uk/policy/the-mental-health-charter/
introduction-to-the-mental-health-
charter-for

Exercise for depression U.K.- NHS https://www.nhs.uk/conditions/stress-
anxiety-depression/exercise-for-
depression/

Constitution Article 59  “Development of 
sports and arbitration”

Turkey 
The Turkish 
Constitution

https://global.tbmm.gov.tr/docs/
constitution_en.pdf
http://www.turkishculture.org/
lifestyles/sports-228.htm
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PřílOHa 2:  tabulKa POStuPů a Praxí
Poznámka: Podrobnou verzi tabulky s popisem praxí a příslušnými hypertextovými odkazy naleznete na webové stránce 
projektu (www.mensproject.eu)

Země Organizace Název praxe - kategorie

Rakousko Pro Mente Charity Football Tournament – Sport Event

Belgie Department of Movement and
Sports Sciences, Ghent University,

Ghent 

Interrelation of Sport Participation, Physical
Activity, Social Capital and Mental Health in

Disadvantaged Communities: 
-

Research
Te Gek! From prison to CARE campaign internment

-
Awareness Campaign

Ups&Downs Walks – Physical Activity

Parantee- Psylos Move  it -Physical Activity

Parantee- Psylos Provincial Football competition – Sport Event
Calendar & Other Practices

Bulharsko My World Sport Event for people with mental disabilities
– Sport Event

Chorvatsko PK Forca Therapy Swimming – Physical Activity

Kypr Cyprus Sports for all (AGO) Sport Programme for People with Special
Needs – Sport Activities

Česká
republika

Bohnice Psychiatric Hospital. Urban Challenge 2018 – Physical Activity

Bohnice Psychiatric Hospital. Color Run – Physical Activity

Vida “How to go with us” – Physical Exercise
Workshop

Czech Union of Sport Come and Sport with Us – Sport Events

Dánsko Opus Use the Body in Psychiatry – Physical Exercise
program

DAI-Sport Several Practices- Sport activities & Physical
Exercise program

DAI-Sport in cooperation with
Municipalities

Sport for the Mind-Awareness Project  

Sports Festival for the Mind Sports Festival for the Mind –  Sport &
Physical Exercise program

IFK98/Fighters Idrætsfestiva Several practices -  Sport & Physical Exercise
program

Estonsko

Finsko Finnish Confederation of Mental
Health

Mental Health Championship – Sport Event

Francie UNAFAM Psycyclette – Sport Event

French Federation of Adapted
Sport

Sport Calendar-  Sport & Physical Exercise
program

Schizo Espoir The Strides – Sport Event 

Bicyle Bicycle in the region – Physical Exercise
Program
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Německo Don Bosco Aschau am Inn Sport Therapy Groups – Sport as
complimentary treatment

VGS Coping with Stress – Physical Exercise
workshops

Disabled Rehabilitation Sports
Club Lölrrach

Sports for mentally disabled people – Sport
Activities

Řecko

KSDEO EDRA Panattica Sport Event for Mentally Ill– Sport
Event

EPAPSY Three-point Shot against Stigma – Sport
Event

NGO “Regeneration & Progress,”
with the exclusive support of the

Stavros Niarchos Foundation

Sport Paths Program – Sport & Educative
Awareness Activities

Maďarsko A Revolution Hospital Sport Therapy – Sport as complimentary
treatment

Itálie Psychologists and
Psychotherapeutes in Vicenza and

Thiene.

Sport & Mental Training/EMDR Method –
Sport activities

Italian Sports Centre Commission for Sport and Marginality – Sport
Activities

Francesko Pisco Awareness in Motion – Physical Exercise
program

Psychiatric Users Association in
Ferrara, in collaboration with

public Mental r Department, the
Municipality of Ferrara and UISP,
the Italian Union Promoting Sport

for All

Sport: A Possible Road toward Social Inclusion
and Quality of Life

-
Sport Activities as part of study and research

Italian Union of Sport for All -
UISP

Matti per il calcio – Sport Event

Italian Union of Sport for All
(UISP) – Volleyball, and UISP

Valle d’Aosta

Palio di Sant’Orso – Sport Event

Servizio Sanitario Regionale
(Emilia-Romagna)

MÀT – Settimana della Salute Mentale – Sport
Activities as part of Mental Health week

Irsko Mental Health Ireland Woodlands for Health – Physical Exercise
program

The Gaelic Athletic Association Healthy Clubs Project (HCP) –Sport &
Awareness Activities

The Irish Sports Council Sports Council Challenge – Physical Exercise
program

the National Centre for Youth
Mental Health

“Think Big” – Awareness project

The Irish Rugby Football Union,
Rugby Players Ireland

Tackle Your Feelings– Awareness project

State of Mind Ireland State of Mind – Education & Awareness
project

Cycle Against Suicide Cycle Against Suicide- Sport Event
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Ulster University, in partnership
with leading charity State of Mind

Ireland

Sport &Mental Health program - Sport
Activities

Several Authors Mental Health and Wellbeing Interventions in
Sport - Peper

Lotyšsko Solvita Zemīte Spiritual Growth or Meditation for the
Movemement – Physical Exercise Session

Litva Zarasai Social Care Home Sporting Activities – Sport as complimentary
treatment

Lucembursko

Malta

Nizozemsko SportGGZ I am a Mindrunner- Physical Exercise program

Stap Uit De Burnout Get out of your Burn-Out- Physical Exercise
program

Bewegen voor je Brein Moving for your brain – Communication and
Awareness Platform

Various Rotterdam Organizations Move your fit, become visibly active - -
Physical Exercise program

Dennis Timp Better in the saddle - Physical Exercise as
complimentary therapy

GGz Centraal Limitless – Sport Activities

Professional Association Running
Therapy Netherlands

Running to feel better - Physical Exercise
program

Polsko Foundation “Disabled and
Awaiting Help”

IX Integrative Sports Competition – Sport
Event

Portugalsko ANARP Project “Tackle Stigma” – Sport Event

AFUA Socio-Occupational Units – Sport as a
Complimentary therapy

National Federation of Mental
Illness Rehabilitation Entities

Walk for Mental Health -  Physical Exercise
program

Association for  the Support of
Depressive and Bipolar Patients

Activities Espaço d'Arte – Physical Exercise
Sessions

GIS – Irmãs Hospitaleiras “Stigma out of play” – Sport Event

Fundação S. João de Deus - Casa
de Saúde do Telhal

Golf Activities – Sport Activities

Rumunsko National University of Physical
Education and Sport

‘Design and planning of leisure
activities’ – Education Course

Slovensko ZPP Radost Dance and movement elements – Physical
Exercise as complimentary therapy

ZPP Radost Ping pong Tournament – Sport Event

Slovinsko Slovenian Association for Mental
Health

Sport Activities – Sport as complimentary
therapy

ALTRA-Committee for Mental
Health News

Sport Activities– Sport as complimentary
therapy

Society for Mental Health and
Creative Spent Free Time "VEZI"

Sport-Recreational Activities– Sport as
complimentary therapy
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Španělsko Fundacion INTRAS CLUB DUERO – Sport Activities

FAISEM Andalusian Sports and Mental Health
Championship – Sport Event

Association of Mental Health-
FEAFES-HUELVA

“Mental Health with Sports” Race – Sport
Event

AEDIR- Spanish Sports Association
for Integration and Recovery

Sport & Mental Health Events – Sport and
Physical Exercise as complimentary therapies

FAISEM Tiquitaca for Mental Health- Sport Event

FEAFES- FAISEM “Crazy for the Shot”- Sport Event

Nueva Luz “Walking” – Physical Exercise Program

Clubojanco Climbing -  Physical Exercise Program

Švédsko

Turecko Artvin Coruh University Sport Activities 

Capoeira4Refugees Capoeira program for refuge children –
Velká Británie Mental Health Foundation How to look after your mental health using

exercise - Guidelines

Edge Hill University MSc Sport, Physical Exercise programand
Mental Health – Education Course

Sport England Mental Health and Physical Activity – Sport
Activities and Physical Exercise programs

UK Coaching (in alliance with
MIND)

Sport and Recreational Alliance (SRA) Mental
Health Charter for Sport and Recreation –

Sport activities and Physical Exercise
programs

MIND- For Better Mental Health Several Practices – Sport Events and  Physical
Exercise programs

England Athletics (in cooperation
with MIND)

17 Minutes for me – Awareness Campaign

England Athletics (in cooperation
with MIND)

Run and Talk -  Physical Exercise programs
and Awareness project

Physical Exercise program and
health alliance

Mental Health Football UK – Sport Event

Heads Together Org. Several Practices – Sport Activities and
Physical Exercise programs

Sport in Mind Org. Several Practices – Sport Events and
Educational workshops & seminars

British University and College
Sports

Student Minds – Guidelines & Planning

MeUnited MeUnited – Sport Activities

Sport England Case Studies – Exchange of Knowledge &
Awareness

Orientační - EU In sport Project In Sport+ - Several Sport Events & Activities

MENS Project “Life is Like A Bike” – EU Awareness
Campaign

EVENTS Project 1st European Sport & Physical Exercise Event

PROJEKT M.E.N.S. KONCEPČNÍ DOKUMENTY   |   38



Zdroje

American Psychiatric Association (1994) Dia- 
gnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, DSM-IV. Washington, DC: Ame-
rican Psychiatric Association. p. xxi

Caldas de Almeida, J.M., Mateus P., Frasquilho, 
D. &Parkkonen, J. (2016). EU Compass for 
Action on Mental Health and Wellbeing, 
An-nual report 2016: Summary and Analysis 
of Key Developments in Member States and 
Stakeholders. Funded by European Union 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/
files/mental_health/docs/ev_20161006_
co06_en.pdf.

Council Of The European Union (2013). Council 
Recommendations on promoting health-
enhancing physical activity across sectors. 
EU, Brussels

CSDH (2008). Closing the gap in a generation: 
health equity through action on the social 
Determinants of health. Final Report of the 
Commission on Social Determinants of He-
alth. Geneva:World Health Organization.

EU Joint Action on Mental Health and 
Wellbeing (2016). European Framework for 
Action on Mental Health and Wellbeing.

European Commission, (2005). Green Paper 
- Improving the mental health of the 
population: Towards a strategy on mental 
health for the European Union. Brussels.

European Commission, (2008). EU High-level 
Conference “Together for Mental Health 
and Wellbeing” - European pact for mental 
health and well-being. Brussels

European Commission, (2008). Mental health 

Systems in the European Union Member 
States, Status of Mental Health in Popula-
tions and Benefits to be Expected from In- 
vestments into Mental Health European 
profile of prevention and promotion of 
men-tal health (EuroPoPP-MH). Brussels

European Commission (2008). EU Physical 
Acti-vity Guidelines, Recommended Policy 
Actions in Support of Health-Enhancing 
Physical Acti-vity. Brussels.

European Commission, (2013). Joint action on 
Mental Health and Wellbeing. Retrieved 
from: https://ec.europa.eu/health/mental_
health/eu_compass/jamhwb_en

European Commission (2015). European Week 
of Sport- Evaluation Report. Brussels, 
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/
library/documents/ewos-2015-evaluation-
report_en.pdf.

European Commission (2016). European 
Framework for Action on Mental Health 
and Well-being. 2016. Luxembourg.  
Retrieved from:   http://www.
mentalhealthandwellbeing.eu/publications.

European Observatory on Health Systems and 
Policies series (2017). Mental Health Policy 
and Practice across Europe. The future 
di-rection of mental health care. Edited 
by Mar-tin Knapp, David McDaid, Elias 
Mossialos & Graham Thornicroft. Published 
by Open Uni-versity Press.

Firth, J., Cotter, J., Elliott, R., French, P., & 
Young, A. (2015). A systematic review and 
metaanalysis of exercise interventions 
in schizo-phrenic patients. Psychological 
Medicine, 45, 1343-1361.

Gabriel, P. and Liimatainen, M.-R.(2000) 

for Mental Health in Athens, hosting patients
from 15 countries

1st European Sports Festival Sport Events & Physical Exercise Programs in
five countries

European Culture and Sport
Organization

Dream World Cup 2018 – Sport Event

39  |    PROJEKT M.E.N.S. KONCEPČNÍ DOKUMENTY  



Mental Health in the Workplace. Geneva: 
Internatio-nal Labour Organization.

International Livestock Research Institute 
(ILRL) (1995). Livestock Policy Analysis. 
ILRI training manual 2.ILRI, Nairobi, Kenya, 
pp.264.

Jané-Llopis, E. and Anderson, P. (2005). Mental 
Health Promotion and Mental Disorder Pre- 
vention: A Policy for Europe. Nijmegen: 
Rad-boud University Nijmegen.

Lithuanian Presidency conference (2011). 
Men-tal health: Challenges and 
Possibilities, Con-clusions. Vilnius, 
Lithuania, October 10-11, 2013.

Merriam-Webster Dictionary (2018, April,18). 
Policy Definition. merriam-webster.com. 
Retrieved April 18, 2018, from https://www.
me-rriam-webster.com/dictionary/policy.

Oxford Dictionary (2018, April, 18). Practice 
Definition. en.oxforddictionaries.com Retrie- 
ved April 18, 2018, from https://en.oxford-
dictionaries.com/definition/practice.

Public Health England (2018). Wellbeing and 
mental health applying all our Health. Re- 
trieved from: https://www.gov.uk/govern-
ment/publications/wellbeing-in-mental-
health-applying-all-our-health/wellbeing-
in-mental-health-applying-all-our-health.

Rosenbaum, S., Tiedemann, A., Sherrington,  
C., Curtis, J., & Ward, P.B. (2014). Physical 
acti-vity interventions for people with 
mental illness: A systematic review and 
metaana-lysis. Journal of Clinical Psychiatry, 
75, 964-974.

Royal College of Psychiatrists (2018). Physical 
Activity and Mental health. Retrieved from: 
https://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/
treatments/physicalactivity.aspx.

The law dictionary (2018, April, 18). Policy 
Defi-nition. thelawdictionary.org. 
Retrieved April 18, 2018, from https://
thelawdictionary.org/policy/.

Withaker, R. (2017). The door to a Revolution in 
Psychiatry Cracks Open, A MIA Report: Nor-
way’s Health Ministry Orders Medication-
Free Treatment.  Retrieved May 10 
2018, from https://www.madinamerica.
com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-
psychiatry-cracks-open/

Wittchen, H.U., Jacobi, F., Rehm, J., et al. (2011). 
The size and burden of mental disorders 
and other disorders of the brain in Europe 
2010. European Neuropsychopharmacology, 
21, 655-679.

World Bank (2002). World Development Report 
2002: Building Institutions for Markets. 
Washington, DC: World Bank.

World Health Organization (1992). The ICD-10 
Classification of Mental and Behavioral 
Disorders: Clinical Descriptions and Clinical 
Guidelines. Geneva: WHO.

World Health Organization (2001). Mental 
health: new understanding, new Hope. The 
World Health Report. Geneva: WHO.

World Health Organization (2001). Stop Ex-
clusion - Dare to care. Geneva: WHO.

World Health Organization (2002). Prevention 
and Promotion in Mental Health. Geneva: 
World Health Organization.

World Health Organization (2003). Investing 
in Mental Health. Geneva: World Health 
Organization.

World Health Organization, (2003). Mental 
Health Gap Action Program. Retrieved 
from: http://www.who.int/mental_health/
mhgap/en/.

World Health Organization (2004). Promoting 
Mental Health: Concepts, Emerging Eviden-
ce, Practice. A report from the World Health 
Organization, Department of Mental Health 
and Substance Abuse in collaboration with 
the Victorian Health Promotion Foundation 
and the University of Melbourne. Geneva: 
WHO.

World Health Organization (2004). Mental 
Health Policy, Plan and Programmes. 
Mental health and policy service guidance 
package. Geneva: WHO.

World Health Organization (2005). Mental 
Health Declaration for Europe: Facing 
Challen-ges, Building Solutions. Copen-
hagen: WHO Regional Office for Europe.

World Health Organization (2007). Mental 
health: strengthening mental health 
promotion. Fact Sheet 220.WHO; 2007.

World Health Organization (2007). Mental 
health policy, Planning & Service 
Development info Sheet. Retrieved from:  
http://www.portal.pmnch.org/mental_
health/policy/services/1_MHPolicyPlan_
Infosheet.pdf.

World Health Organization Commission on 
Social Determinants of Health, & World 
Health Organization. (2008). Closing the 
gap in a generation: Health equity through 
action on the social determinants of health: 
Co-mmission on Social Determinants of 

PROJEKT M.E.N.S. KONCEPČNÍ DOKUMENTY   |   40



He-alth final report. Geneva, Switzerland: 
World Health Organization, Commission on 
Social Determinants of Health.

World Health Organization (2008). Policies and 
practices for mental health in Europe 
- meeting the challenges. World Health 
Or-ganization Regional Office for Europe. 
Co-penhagen.

World Health Organization& WONCA (2008). 
Integrating mental health into primary 
care: a global perspective. Geneva.

World Health Organization (2009). Mental 
health, resilience and Inequalities. World 
Health Or-ganization. Denmark.

World Health Organization (2011). Impact 
of economic crises on mental health. 
Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe.

World Health Organization (2011). Promoting 
sport and enhancing health in European 
Union countries: a policy content analysis 
to support action. Copenhagen: WHO

World Health Organization (2013). Mental 
health action plan 2013-2020. World 
Health Organization. Geneva.

World Health Organization (2013). The Euro-
pean Mental Health Action Plan 2013-
2020. World Health Organization Regional 
Office for Europe. Copenhagen.

World Health Organization (2013). Investing in 
Mental Health: Evidence for Action. World 
Health Organization, Geneva.

World Health Organization (2015). The Euro-
pean Mental Health Action Plan 2013-
2020. WHO Regional Office for Europe, 
Copenhagen, Denmark.

World Health Organization (2018). Physical 
Activity, Key facts. Access through: http://
www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/physical-activity.

UN (2016) United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities. Retrie-
ved from:http://www.un.org/disabilities/
documents/convention/convention_
accessible_pdf.pdf

41  |    PROJEKT M.E.N.S. KONCEPČNÍ DOKUMENTY  



úvod

V posledních desetiletích Evropa čelí rapid-
nímu nárůstu výskytu duševních onemocnění. Pro 
upřesnění: v Evropě tvoří duševní onemocnění 
20% ze všech chorob a s problémy s duševním 
zdravím se v průběhu svého života setká každý 
čtvrtý člověk. 6 z 20 zemí s největším počtem 
sebevražd se nachází na území evropského 
kontinentu (WHO, 2017).

Lidé trpící problémy s duševním zdravím, na 
příklad úzkostí, depresí, schizofrenií a bipolární 
poruchou, se snaží zlepšit kvalitu svého života 
s pomocí různých druhů léčby. Přestože řada 
současných studií a klinických hodnocení pou-
kazuje na prospěšnost vlivu fyzické aktivity při 
léčbě duševních onemocnění - jakožto alter- 
nativní preventivní strategie i v podobě suple-
mentární a komplementární (Firth a kol., 2015; 

Rosenbaum a kol., 2014) - většina zdravotníků 
tuto myšlenku nezastává. Tvrdí, že fyzické cvi-
čení, s výjimkou deprese, nelze považovat u du-
ševních onemocnění za účinnou léčbu.

Nedávné výzkumné intervence nicméně ja- 
sně ukazují, že fyzická aktivita/cvičení má poten-
ciál zlepšit duševní a fyzické zdraví u lidí trpících 
silnou depresí a psychotickými poruchami (Firth 
a kol., 2015; Rosenbaum a kol., 2014). Také uká- 
zaly, že fyzické aktivity/cvičení přispívají u lidí 
diagnostikovaných schizofrenií ke snížení vý- 
skytu zvukových halucinací, pomáhají při spán-
kových poruchách a přispívají ke zlepšení sebe-
vědomí (Firth a kol., 2015, Kimhy a kol., 2015). 

Další výzkum, provedený u lidí s problémy 
s duševním zdravím ukázal, že fyzické aktivity 
a cvičební programy mají pozitivní vliv na zlep-
šení tělesného zdraví. Podle tohoto zdroje mají 
tito lidé o 16 až 20 let nižší délku dožití než je 
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tomu u zástupců obecné populace, kteří trpí 
problémy spojenými se špatným přístupem k lé-
kařské péči, nedostatečnou stravou, nadváhou 
– jak obecnou, tak nadváhou způsobenou me-
dikací, kouřením anebo nedostatkem či úplnou 
absencí pohybových aktivit (Saha a kol., 2007).

A konečně - fyzické aktivity jsou považovány 
za efektivní nástroj pro léčbu duševních one-
mocnění, neboť: (a) představují finančně dostup- 
nou alternativní strategii pro ty, kteří upřed-
nostňují zůstat bez medikace anebo je pro ně 
terapie nedostupná (b) je s nimi spojeno mini-
mum nežádoucích vedlejších účinků (c) jedinec 
při nich nemusí být na nikom závislý (d) zlepšují 
tělesné i duševní zdraví a pomáhají vypořádat 
se s duševním onemocněním (Taylor & Faulkner, 
2010).

vyMeZení PrObléMu
Záměrem této kapitoly je otevřít diskuzi na 

téma účinků fyzické aktivity/cvičení (aerobní 
cvičení, chůze, jóga a další) a jejich pozitivní 
dopad na osoby s problémy s duševním zdravím. 
Výzkum a klinické studie naznačují, že fyzické 
aktivity a cvičení mají pozitivní vliv na řadu 
psychologických kategorií, jako jsou zdravé 
sebevědomí, pocit zvládání životní situace, 
úzkost a deprese, stejně jako na řadu vážných 
psychických onemocnění, např. schizofrenie, 
schizo-aktivní poruchy a bipolární poruchy. Na-
víc existují doklady o tom, že lidé s duševním 
onemocněním4, kteří se systematicky věnují 
fyzickým aktivitám/cvičení, mají lepší zdravotní 
stav i větší kvalitu života. 

Pro účely našeho dokumentu jsme mimo jiné 
využili studii F. Kahna a J. Pallanta (Khan & Pallant, 
2011), která odkazuje k Mezinárodní klasifikaci 
funkčních schopností, disability a zdraví (WHO 
2001). Tato klasifikace byla vytvořena Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) proto, aby na-
hradila již zastaralý dokument (International 
Classification of Impairment, Disability and 
Handicap). K vytvoření nové klasifikace došlo 
s přispěním mnoha odborníků z řady zemí 
a kultur (Jelsma, 2009). Nový koncept kombinuje 
faktory medicínské a sociální a vytváří tak tzv. 
“bio-psychosociální model”. Ten nahlíží disa-
bilitu skrze interakci biologických, osobních 

a sociálních faktorů (Li a kol. 2016). Disabilita 
je vnímána jako pokles funkčního chování spo-
jeného s nemocí (duševní onemocnění, úrazy 
páteře a míchy), které mohou interagovat s dal- 
šími faktory (prostředí a osobnostní typ) a ve- 
dou k tomu, že osoba zažívá omezenost v akti-
vitách a schopnosti participovat na vedení své-
ho každodenního života.

ZáKlaDní DeFiniCe
Duševní zdraví

Duševní zdraví je definováno jako pocit ži-
votní pohody a spokojenosti, stav, ve kterém je-
dinec dokáže realizovat svůj potenciál, zvládat 
běžný životní stres, pracovat produktivně a plo- 
dně a je schopen být prospěšný své komunitě 
(WHO, 2004).

Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje 
ve své definici pozitivní dimenzi duševního 
zdra-ví následovně: “Zdraví je stavem úplné 
fyzické, duševní a sociální pohody a nikoli pouze 
absencí nemoci či nemohoucnosti”. Duševní 
zdraví je základem pro myšlení, komunikaci, 
učení, odolnost a sebevědomí jedince. Dušev-
ní zdraví je tedy klíčovým faktorem pro oblast 
mezilidských vztahů, udržení osobní a emocio-
nální pohody a schopnost být prospěšný komu-
nitě a společnosti.

Duševní zdraví se promítá do naší efektivity 
v jednání v každodenních situacích (práce, škola, 
péče o druhé) a zahrnuje též schopnost pěsto-
vat zdravé mezilidské vztahy, adaptovat se na 
změnu a vyrovnávat se s těžkostmi a překáž-
kami, které život přináší. 

Fyzická aktivita  
– fyzické cvičení

Světová zdravotnická organizace definuje fy- 
zickou aktivitu jako jakýkoli tělesný pohyb spo- 
jený se svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdaj 
energie – včetně aktivit souvisejícím se zaměst-
náním, hrou, prováděním domácích prací, cesto-
váním a zapojením se do rekreačních aktivit. Pra- 
videlná fyzická aktivita přiměřené intenzity – 
jako chůze, jízda na kole, sport – má na zdraví 
výrazně blahodárný účinek. (WHO, 2017).
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Termín “fyzická aktivita” by neměl být zamě-
ňován za termín “cvičení” - to je podkategorií fy- 
zické aktivity, je plánovanou, strukturovanou, 
opakující se činností a cílí na zlepšení a udržení 
alespoň jedné nebo více složek fyzické kondice. 
Pozitivní vliv na zdraví má kromě cvičení i jaká-
koli jiná fyzická aktivita, vykonávaná, i coby ak- 
tivita rekreační, za účelem transportu anebo 
jako součást pracovní činnosti. Pozitivní účinek 
má na organismus jak střídmá, tak intenzivní 
tělesná zátěž (WHO, 2017).

Fyzická aktivita přispívá k udržení životní po- 
hody, tělesného i duševního zdraví, působí pre-
ventivně proti vzniku zdravotních obtíží, zlepšuje 
kvalitu společenského soužití, jakož i obecně 
kvalitu života. Přináší výhody ekonomické a při- 
spívá k udržování lepšího životního prostředí. 
Komunity, které podporují různorodé a dostupné 
fyzické aktivity, jimž se lze věnovat za rozličných 
okolností a v každém věku, těží z jejich pozitivních 
vlivů nejvíce. Torontská Charta Fyzické aktivity 
(2010), která je výzvou pro všechny země, re-
giony a komunity k tomu, aby zvýšily politický 
a sociální závazek na podporu zdravé fyzické 
aktivity, předkládá akční plán o čtyřech bodech 
a uvádí devět doporučení, s jejichž pomocí lze 
iniciativu realizovat (Bull, Gauven, Bauman, 
Shilton, Kohl & Salmon, 2010).

Sport
Aktivita zahrnující fyzický výkon a doved-

nost, v níž spolu soutěží jednotlivci anebo tým 
– za účelem společné zábavy. Událost, při níž 
lidé soutěží v různých sportovních aktivitách 
(Oxford Living Dictionary).

Sport v UK a v USA je obvykle formou fyzické 
aktivity nebo hry skrze neformální anebo orga-
nizovanou participaci. Cílí k použití, udržení 
anebo zlepšení fyzické kondice a dovedností 
a zároveň obstarává fyzické vyžití účastníků hry 
- a v některých případech i zábavu pro diváky 
(Wikipedia).

MOtivaCe
Pravidelné zapojování se do fyzických aktivit 

nebo cvičení může osobám trpícím lehkými i těž- 
kými formami duševních problémů pomoci ve 
zlepšení tělesného i duševního zdraví a přispět 
tak k celkovému zvýšení kvality jejich života.

MetODy/POStuP/PříStuP
Cílem této části je nabídnout základní do-

poručení, založená na nedávných vědeckých 
důkazech, potvrzujících pozitivní dopad fyzické 
aktivity a cvičení na jedince s duševními pro- 
blémy. Za tím účelem byla provedena přehle-
dová studie autorů Ackley, Swan, Ludwig a Tuc- 
ker (2008). Podle Ackleyho slov (Ackley a kol., 
2008) mohou být pro různé typy vědeckých 
otázek použity různé druhy výzkumů. Základní 
(stěžejní) úroveň důkazů (ÚD), o níž se často 
mluví jako o hierarchii důkazů, bývá podložena 
studiemi různých metodologických kvalit. Nej-
vyšší úroveň důkazů bývá zajišťována systema- 
tickými výzkumy nebo meta-analýzou a násled-
ně je třeba je podložit randomizovanými kontrol-
ními studiemi (randomized controled trials) či 
kontrolovanými studiemi bez randomizace (quasi 
experimentálními) atd. S ohledem na naše téma 
byly použity výzkumy, které pro studium léčby 
pacientů s duševními problémy zahrnovaly inter- 
vence ve formě fyzické aktivity a cvičení. Použili 
jsme širokou rešeršní strategii, která zahrnovala 
i kombinaci klíčových slov (tj. „fyzická aktivita“, 
„cvičení“, „zdraví“, „rekreace“, „duševní zdraví“, 
„pacienti s duševními problémy“, „přehledová 
studie“, „demence“, „bipolární porucha“, „úzkost“, 
„deprese“) pro výzkum jsme použili databáze 
Scopus, PubMed a Cochrane Library. 
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ODKaZy 
na věDeCKé StuDie

vztah deprese a cvičení: 
Důkazní materiál

Studium vlivu cvičení na depresi je před-
mětem vědeckých studií již po několik desetiletí 
- a zvláště v posledních letech literatury na toto 
téma přibývá. 

Fyzická aktivita a cvičení bývají uváděny 
v doporučeních klinické léčby jako jedna z po- 
tenciálních možností, jež by měly být dopo-
ručovány pacientům se subdepresí nebo lehkou 
až střední depresí (Cleare, Pariante, Young, 
Anderson, Christmas, Cowen et al., 2015; Ekke- 
kakis, 2015). Toto doporučení je založeno na 
předpokladu, že cvičení může sloužit jako psy-
cho-profylaktivní faktor při léčbě pacientů, kteří 
trpí kombinací duševních a fyzických zdravotních 
problémů. Terapie cvičením také napomáhá 
vylepšovat sebeobraz, skrze nějž pacient vnímá 
své tělo, posiluje strategie zvládání negativních 
emocí, kvalitu rodinného a pracovního života, 
a míru nezávislosti v aktivitách každodenního 
života (Knapen, Vancamfort, Morien, & Marchal, 
2015). Stubbs, Vancampfort, Firth, Schuch, 
Hallgren, Smith et al. (2018) s použitím jiného 
přístupu zkoumali spojitost mezi sedavým 
způsobem života a depresí na vzorku 42,469 
lidí. Použili průřezové údaje, které analyzovali 
pro studii Světové zdravotnické organizace na 
téma Globální stárnutí a zdraví v dospělém 
věku. Z výsledků této studie vyplývá, že existuje 
evidentní vztah mezi sedavým způsobem života 
a osobami trpícími depresí. Konkrétně, lidé trpící 
depresí strávili přibližně o 30 min denně méně 
času fyzickou aktivitou, než účastníci studie, 
kteří depresí netrpěli. Toto číslo se zvyšovalo na 
35 min u jedinců nad 65 let věku. Spojitost mezi 
sedavým chováním a depresí se ukazovala jako 
ještě zjevnější u osob, jež uváděly vysokou míru 
sedavosti, specificky v případech, kdy uváděli 
dobu delší než 8 hodin denně.

V návaznosti na tyto závěry vydalo Královské 
kolegium australských a novozélandských psy-
chiatrů prohlášení, že “nedostatek cvičení se 
považuje za faktor, který potenciálně vede k po- 

klesu nálady”. Tato skutečnost by měla být uvá- 
žena jako “počáteční krok” (step zero) při po-
stupné léčbě (stepped treatment): “Je přirozeně 
pochopitelné, že pacientům trpícím sedavým 
způsobem života by měl být pro zlepšení nálady 
i celkového zdravotního stavu doporučován pra- 
videlný pohyb” (s. 1119). Doporučená léčba v prv- 
ním kroku (“step one treatment”), tedy psy-
chologická či farmakoterapeutická péče, by 
měla být zaváděna až poté, co “počáteční krok” 
léčby nepřinese kýžený efekt (Ekkekakis & Murri, 
2017, p. A2).

Díky mnohým klinickým a teoretickým zna-
lostem, jimiž dnes vědci v této oblasti disponují, 
je zjevné, že vliv cvičení a jeho dopad na zdraví 
pacientů s depresí bude mít v různých stupních 
pacientovy deprese různé podoby. Pozitivní do-
pad cvičení byl prokázán u pacientů s diagnózou 
subdeprese nebo lehké a středně těžké depre- 
sivní fáze. Nedávné meta-analytické studie na- 
víc ukazují, že pohyb může snížit stupeň vážnos- 
ti onemocnění mezi dospělými lidmi trpícími 
závažnou depresivní poruchou (Nasstasia, Baker, 
Halpin, Hides, Lewin, Kelly & Callister, 2018)

Vzhledem k omezením v dostupnosti sou-
časných psychologických a farmakologických 
léčebných postupů, je nezbytné rozšířit léčebné 
možnosti pro mladé lidi trpící závažnou de-
presivní poruchou. A jelikož mezi jednotlivými 
případy onemocnění existují zásadní rozdíly, 
dané i momentálním stupněm závažnosti, Ka-
nadská společnost pro léčby úzkosti a poruch 
nálad (Ravindran, Balneaves, Faulkner, Ortiz, 
McIntosh, Morehouse, at al., 2016) doporučuje 
cvičení jako “první monoterapii pro léčbu lehké 
a středně těžké deprese a jako druhotnou pod-
půrnou léčbu pro případy výskytu středně těžké 
až velmi závažné depresivní poruchy” (s. 579).

Kromě výše uvedeného, meta-analytická 
data silně podporují tvrzení, že cvičení lze pova- 
žovat za evidence-based treatment  pro nižší, 
střední i silné depresivní poruchy (Schuch, 
Vancamproft, Richards, Rosenbaum, Ward, & 
Stubbs, 2016). Silnější dopad intervencí u lidí 
se silnými depresivními poruchami ve formě 
fyzického cvičení byl zaznamenán v případě 
použití aerobního cvičení v mírné i silnější 
intenzitě - a to v případech nesupervidovaného 
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cvičení i cvičení prováděného pod vedením 
profesionálního cvičitele. Ve světle těchto dů-
kazů lze říci, že cvičení můžeme mít důležitý 
a nezanedbatelný antidepresivní efekt, a to 
i u osob se silnými depresivními poruchami. 
V některých předchozích případech studie ký-
žený efekt cvičení nezaznamenaly, nicméně 
tyto meta-anylýzy mohly podcenit přínos cvi-
čení z důvodu publikační politiky (Ekkekakis, 
2015). Výsledky studií dokládají, že i pravidelné 
rekreační cvičení přispívá ke snížení výskytu 
anticipované deprese (Harvey, Øverland, Hatch, 
Wessely, Mykletun, & Hotopf, 2018). Z velké 
většiny byl ochranný efekt pozorovatelný už 
při nízké úrovni cvičební zátěže a bylo možné 
ho vysledovat u depresivních symptomů každé 
intenzity. Po zohlednění současně působících 
faktorů a kalkulaci PAF (vyčíslení rizikových 
faktorů pro vznik onemocnění), byl určen možný 
12% úbytek ve výskytu depresí – v případě, že 
účastníci věnují fyzické aktivitě alespoň jednu 
hodinu týdně. 

vztah cvičení a úzkosti: 
důkazní materiál 

Přesto, že máme k dispozici málo populač-
ních studií, jež by se zabývaly úzkostnými po-
ruchami, lze se domnívat, že změny v životním 
stylu, jako navýšení fyzické aktivity, by mohly 
představovat účinnou doplňkovou léčbu. Meta-
analýza zkoumající vztah mezi cvičením a sni- 
žováním úzkosti (Petruzzelo a kol., 1991) doklá-
dá mírně až středně efektivní přínos fyzických 
aktivit na snižování rysů úzkostného chování. 
Další meta-analýza (Wipfli, Rethorst a Landers, 
2008) zkoumala dopady cvičení na úzkost. 
Zaznamenala významně silnější snížení úzkosti 
u kontrolní skupiny, která praktikovala fyzické 
cvičení než u skupiny, která nebyla podrobena 
žádné léčbě. A navíc skupiny, ve kterých se cvičilo, 
vykazovaly výrazné snížení úzkosti i ve srovnání 
s kontrolními skupinami, v nichž byla aplikována 
jiná léčba snižující úzkost. Aktivní jedinci vykazují 
méně příznaků úzkosti než osoby neaktivní, jak 
se dozvídáme z výzkumů od Azeveda da Silvy 
a kol. (2012). Jayakodya Hosker (2014) zjistil, že 
cvičení pomáhá redukovat symptomy úzkostné 
poruchy, jmenovitě záchvaty paniky a sociální 

fobii. Nebyl nicméně schopen poskytnout 
závěry ohledně optimálního způsobu a intenzity 
cvičení.

V rámci Národní studie komorbidity v USA, 
kterou provedl Goodwin (2003) bylo měřeno 
rozpětí úzkostných poruch a jejich vztah k fy- 
zickým aktivitám. Výsledky prokázaly prokaza-
telnou spojitost mezi pravidelnou fyzickou akti- 
vitou a nižším výskytem silné deprese, panic-
kých ataků, sociální fobie, specifických fobií 
a agorafobie. Navíc nám tato studie zajistila 
důkaz o vztahu mezi dávkou a odezvou, neboť 
osoby věnující se cvičení nejintenzivněji také 
vykazovaly nejnižší výskyt duševních onemoc-
nění.

Herring, O’Connor a Dishman (2010) provedli 
systematický výzkum studií využívajících cvi- 
čebních tréninků jako léčby úzkostných sym-
ptomů u pacientů, kteří těmito obtížemi trpí 
chronicky. Podařilo se jim objevit novou linii 
výzkumu, která slibuje možné ulehčení mnoha 
pacientům, potýkajícími se s projevy úzkosti. 
Navíc Herring, Jacob, Suve, Dishman a O´Connor 
 (2012) provedli intervenční studii s pacienty 
diagnostikovanými obecnou úzkostnou poru-
chou. Výzkumníci potvrdili, že u pacientů ze 
cvičící skupiny (odolnostní a aerobní trénink) 
došlo k prokazatelnému snížení symptomů 
obav, ve srovnání s pacienty z necvičící skupiny.

Z literatury o psychologii sportu se dozví-
dáme, že snížení stresu vlivem fyzické aktivity 
má déle trvající účinek než dojde-li k jejímu 
snížení s pomocí terapie či medikace. Cvičení 
zvyšuje odolnost vůči stresu a osoby, které vy- 
víjejí fyzickou aktivitu, se lépe vyrovnávají s ka-
ždodenními těžkostmi a stresovými situacemi. 

vztah cvičení a schizorenie: 
důkazy z výzkumů

Fyzická aktivita a cvičení jsou považovány 
za základní stavební kameny prevence kardio-
vaskulárních onemocnění a úmrtností spojenou 
s nezdravými dietetickými návyky, sedavým způ-
sobem života, nárůstem tělesné váhy, diabetem, 
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metabolickým syndromem, konzumací alkoholu 
a tabáku, atd. Nejrozšířenější formu fyzické ak- 
tivity představuje aerobní cvičení a k dispozici 
je velké množství literatury zkoumající jeho po-
zitivní efekt na osoby se schizofrenií. Teoreticky 
je tento koncept podepřen výstupy z výzkumu, 
který dokládá, že aerobní cvičení má blahodárný 
vliv na pozornost, paměť a exekutivní funkce skrze 
stimulaci neuroplasticity mozku. Cvičení zvět- 
šuje objem hippocampu a propojenost bílé kůry 
mozkové. Z dalšího výzkumu zase vyplynulo, 
že fyzická aktivita/cvičení zlepšuje kognitivní 
schopnosti, přispívá k navýšení bílé a šedé kůry 
mozkové a také vylepšuje neurotrofický faktor, 
čímž zajišťuje vyšší neuroplasticitu mozku.

V této souvislosti byla provedena meta-
analýza studií, rešerše a randomizované kon-
trolní studie léčby pacientů se schizofrenií, pro- 
váděné za pomoci cvičení a fyzické aktivity. Cí-
lem bylo shrnout výsledky současné vědecké li- 
teratury a zajistit tím návodná doporučení vý-
zkumníkům, klinickým a praktickým lékařům, kte- 
ří pečují o potřeby osob trpících schizofrenií.

Firth a kol. (2017) dokládá ve své studii, že 
cvičení má tento pozitivní dopad a že aby bylo 
možné dojít k většímu zlepšení stavu, je třeba 
intervencí používajících vyšší dávkování (více 
minut týdně) pod dohledem profesionálního 
cvičitele. Pozitivní výsledky hlásí i řada ran-
domizovaných studií s rozličnou délkou, po níž 
byly prováděny (tj. 6 týdnů, 8 týdnů, 12 týdnů, 
6 měsíců), rozličnými typy cvičení (běžecký pás, 
cvičení aerobní i anaerobní – posilovací cvi-
čení, kondiční cvičení) i rozličnou frekvencí (tj. 
2 krát anebo 3 krát týdně) a s různou úrovní 
intenzity (Heggelund a kol., 2011; Scheewe 
a kol., 2012; Strassing a kol., 2012). Zdá se tedy, 
že pozitivní dopad má každá forma cvičení. 
Zvláštní pozornost by však měla být věnována 
doporučením vzešlým ze studie Vancampfa a 
kol. (2015) – tento program byl vytvořen na 
míru pacientům se schizofrenií. Podle těchto 
doporučení hraje klíčovou roli empatie a po-
vzbuzování, neboť pacienti se mnohdy potýkají 
s ambivalencí a pochybují, zda dokáží vytrvat 
v programu a dostát jeho požadavkům. Je zcela 
zásadní, aby byl program vždy vytvořen na 
základě osobních preferencí jednotlivých pa-

cientů a v individualizovaném plánu je také 
třeba vždy zohlednit osobní limity pacienta 
(fyzické, kognitivní a emocionální). Pacienti si 
musí individuálně vytyčit dosažitelné cíle, uzpů-
sobené jejich fyzické kondici, vedlejším účinkům 
psychotropní medikace, odolnosti vůči zátěži 
a celkové snášenlivosti/návyku na cvičení. Uká-
zalo se, že zatímco doporučování mezi přáteli 
není efektivní, specialista se může zaměřit na 
formulování osobních důfvodů k setrvání a na 
vyzdvižení okamžitých účinků pohybu, namísto 
zaměřování se na dlouhodobý a vzdálený cíl (tj. 
váhový úbytek). Podtržení krátkodobých výhod 
je vhodnější přístup, a to ideálně po každé lekci. 
Klíčové je napomoci klientovi rozvíjet sebeiden-
titu aktivního a zdravého člověka a k tomu je 
někdy zapotřebí modifikovat vytyčený cíl. Od-
borník by také měl mít možnost požádat o pod-
poru (např. rodiny nebo přátel klienta) a hovořit 
s nimi o klientových problémech, které vytváří 
bariéry.

vztah cvičení a bipolární 
poruchy: Důkazy z výzkumů

Vedle obvyklé farmakologické léčby je fyzic-
ká aktivita užívána jako nefarmakologická inter-
vence, a to díky protizánětlivým účinkům, které 
má na pacienty s bipolární poruchou. Podle me- 
todických pokynů ASCM jsou si odborníci v této 
oblasti vědomi toho, že osoby s bipolární po-
ruchou vyvíjejí výrazně nízkou denní fyzickou 
aktivitu. Snížená fyzická aktivita může být pří- 
činou mnoha sekundárních zdravotních problé-
mů, např. diabetes 2. stupně, metabolický syn-
drom, kardiovaskulární onemocnění, nadváha 
a mrtvice. Sekundární zdravotní problémy a vyšší 
riziko fyzických onemocnění mívá na průběh 
nemoci neblahý účinek a umocňuje tak čas-
tější výskyt depresivních epizod, častější hos-
pitalizace, nezdravé dietetické návyky, fyzickou 
pasivitu, opakující se výskyt deprese, kouření, 
užívání návykových látek, nižší výkonnost a cel-
kový pokles finanční efektivity terapeutických 
intervencí.

Výsledky meta-analytických studií a pře-
hledových studií nám poskytují možnost vytvá-
řet pokyny a doporučení pro výzkumníky a kli- 
nické a praktické lékaře, setkávajících se ve své 
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praxi s pacienty s bipolární poruchou. Bauer a kol. 
(2016) ve své studii popisuje terapeutické 
intervence, zaměřující se na stravu, fyzické 
aktivity, a celkový stav prospívání osob s bi- 
polární poruchou. Délka intervencí se pohy-
bovala v rozpětí 12 týdnů až 24 měsíců. Výsledky 
sledovaly Body Mass Index (BMI), fyziologické 
funkce (krevní tlak), hladinu cukru a cholesterolu, 
kvalitu života, kvalitu spánku, cvičení, témata 
diety a hubnutí, náladu, zánětlivost (CRP), a další. 
Vědci odhalili, že intervence vedly k úbytku 
tělesné váhy, diastolického tlaku, snížení inten- 
zity manických epizod, zvýšení energie i inten-
zity cvičení, lepším stravovacím návykům, atd. 
K těmto povzbudivým výsledkům přispěla i sku- 
tečnost, že pacientům byla věnována indivi-
duální péče, koučing, byli podporováni ke změně 
a udržování nových životních návyků (behavio-
ral changes) a pacienti byli plně zapojeni v lé- 
čebném procesu i ve vytyčování primárních 
cílů (Life Goals Collaborative Care – LGCC).

Pozitivní výsledky dokládají i randomizované 
kontrolní studie zkoumající zapojení fyzické ak- 
tivity při sledování hodnot BMI, tělesné váhy, 
cholesterolu, hladiny cukru, obvodu pasu, trva- 
lejší zlepšení nálady, manických epizod, depre-
sivních symptomů, kvality spánku, schopností 
dlouhodobého zapojení se do fyzických aktivit, 
pocit spokojenosti, zdravé stravování, atd. (Gill-
hof a kol., 2010; Goldstein a kol., 2011; Kilbourne 
a kol., 2013). Pro účel těchto studií byly použity 
různé intervence s ohledem na charakter stu-
dovaného fenoménu (motivační intervence, pa- 
cientův self-management fyzického zdraví a sle- 
dování cílů k němu vedoucích - Life Goals Co-
llaborative Care, LGCC) a délka jejich trvání se 
pohybovala od 3 do 24 měsíců.

vztah cvičení a demence: 
důkazy z výzkumů

Podle vědeckých tvrzení mohou být i nefar-
makologické intervence v podobě fyzické aktivity 
a cvičení považovány za alternativní léčbu pa-
cientů s demencí. Blahodárné účinky fyzické 
aktivity na kognitivní a tělesné funkce lze popsat 

na základě proběhlých neurologických změn ve 
struktuře mozku. Zvýšení množství neurotrofinů, 
zlepšená neurogeneze, vaskularizace, zvětšený 
objem prefrontálního kortexu a anteriorního hi-
pokampu mohou sloužit jako vysvětlení těchto 
jevů. Navíc může fyzická aktivita zmírnit neuro- 
inflamaci, snižovat neuronální dysfunkci a do- 
konce redukovat hromadění patogeních pro-
teinů zodpovědných za toto onemocnění. 

Naší snahou je sumarizovat výstupy z ne-
dávných vědeckých výzkumů a poskytnout tak 
důkazy pozitivních dopadů fyzické aktivity a cvi- 
čení na léčbu osob trpících demencí a při- 
druženými duševními onemocněními (Alzhei-
merova a Parkinsonova choroba a jiná závažná 
duševní onemocnění). Máme tedy k dispozici 
řadu pozitivních nálezů, které vzešly z mnoha 
rozličných intervencí o různé délce trvání, jež 
poskytují užitečné rady a doporučení pro vý-
zkumníky i praktiky. Riemersma-van der Lek 
a kol. (2008) zkoumal účinek ostrého světla 
na skupinu pacientů s demencí a došel k po-
zitivním výsledkům u proměnných, které si 
vytyčil pro výzkum (fyzická aktivita a aktivita 
v každodenním životě). Ancoli-Israel a kol. 
(2002) zkoumal dopady dvou hodinové večerní 
terapie ostrým světlem, kombinované s dvou-
hodinovou večerní terapií tlumeného světla, 
spolu se spánkovými restrikcemi. Výsledky 
studie uvádějí výrazný vzestup fyzické aktivity 
u pacientů trpících závažným duševním one-
mocněním. Holmes a kol. (2006) používal sek-
venci živé hudby, reprodukované hudby a ticha 
(každé po 30 min) a zkoumal, jaký efekt bude 
mít na navození fyzické aktivity u pacientů 
s demencí. Badatelé zjistili, že fyzická aktivita 
byla vyšší v případech, kdy hrála živá hudba, 
a nižší v sekvenci s reprodukovanou hudbou 
(Holmes a kol., 2006). Sixsmith a Gibson (2007) 
uvádějí, že pacienti s demencí se více věnovali 
aktivitám, které pro ně byly osobně stimulující, 
individualizované a smysluplné. Cioffi a kol. 
(2007) zase zkoumal vliv prostředí na míru 
aktivity pacientů s demencí: šlo o vkusně vy-
zdobené místnosti, v nichž nebyly oblasti se 
zákazem vstupu. Okna byla velká a pokoje byly 
multisenzorické. Ukázalo se, že u pacientů 
vzrostl zájem nejen o fyzickou aktivitu, ale i ak- 
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tivity každodenního života. Ze studie bylo vy- 
vozeno, že neomezující povaha prostředí po-
skytuje svobodu k chůzi a vybízí do hlubšího 
zapojení se do denních aktivit (Cioffi a kol., 
2007).

Beebe a kol. (2011) vedli 16 týdenní pro- 
gram chůze (3 krát týdně) za vytrvalé a vyso- 
ce oceňované účasti pacientů se závažnými 
duševními onemocněními. Badatelé zazname-
nali nárůst houževnatosti a radosti účastníků 
s tím, jak program postupoval v čase. Bodin and 
Martinsen (2004) srovnávali, jak ovlivní pocit 
dostatečnosti a projevy jejich depresivních 
symptomů pacienty, kteří se budou účastnit 
programu bojových umění, ve srovnání s pa-
cienty účastnícími se programu cvičení na 
cyklistických strojích. Vědci zjistili, že pacienti, 
účastnící se programu bojových umění, zvýšili 
svůj subjektivní pocit dostatečnosti a že se 
přestali tolik identifikovat se svou depresivní 
diagnózou. Podobný přínos však nebyl evidentní 
u pacientů z druhé skupiny, která se věnovala 
pouze statické “jízdě” na rotopedech. Vědci 
uvedli, že účastníci programu bojových umění 
se vzájemně podporovali, motivovali a viditel-
ně si účast v programu užívali po celou dobu 
jeho konání (Bodin & Martinsen, 2004). Dau-
mit a kol. (2011) prováděli šesti měsíční inter- 
venci, zaměřenou na zdravé stravování, orga-
nizovanou fyzickou aktivitu ve skupinách a od- 
borné konzultace k hubnutí u pacientů se zá-
važným duševním onemocněním. Výzkumníci 
přisuzovali úspěch tohoto programu výrazné 
sociální podpoře a povzbuzování, kterému se 
účastníkům dostávalo po dobu 6 měsíců (Daumit 
a kol., 2011). Van Citters a kol. (2010) vedl 9 
měsíční individualizovaný program zaměřující 
se na zdravotní prevenci. Účast spočívala v pra- 
videlném setkávání se s mentorem, jednou 
týdně, a ve volném přístupu do fitness centra po 
celou dobu trvání programu. Vědci zaznamenali, 
že angažovanost účastníků a jejich odhodlání 
ke cvičení v průběhu trvání programu vzrůstaly 
a fyzická aktivita přinesla výrazné výsledky (Van 
Citters a kol., 2010).

 

Závěry/
iMPliKaCe/
DOPOručení

Fyzická aktivita/ 
cvičení a deprese

Na základě vědeckých poznatků a doporuče-
ní národních institutů různých států se pro cvi-
čení lidí s depresí doporučují následující rady: 

U mírné a středně těžké deprese je efekt cvi- 
čení srovnatelný s medikací, antidepresivy a psy- 
choterapií. U těžké deprese je cvičení cennou 
komplementární léčbou tradičně užívané terapie 
(Knappen a kol., 2015). Na základě vědeckých vý- 
zkumů a také Nizozemské Pracovní Skupiny pro 
Rozvoj GINE pro Úzkost a Depresi (2013) je cvi- 
čení doporučováno pro lehké depresivní epizo- 
dy stejně tak jako v případech prvního i opa-
kovaného výskytu střední i závažné depresivní 
epizody.

Konkrétně anglický National Institute for Cli- 
nical Excellence (2004) vydal na základě vědec- 
kých poznatků doporučení, aby osoby všech vě- 
kových kategorií trpící lehkou depresí navště-
vovaly strukturované cvičební programy v při- 
měřené délce (45 min až 1 hodina), sestáva-
jící (obvykle) ze tří setkání týdně. Tento super- 
vidovaný cvičební program by měl trvat alespoň 
tři měsíce. Důležitost dohledu odborníka a dal-
ších účastníků v organizovaném cvičebním pro- 
gramu zaznívá i v doporučení Scottish Inter-
collegiate Guidelines Nettwork (2010), která 
taktéž uvádí cvičení jako možnost léčby deprese. 
Je také třeba dodat, že National Collaborating 
Centre for Mental Health a National Institute 
for Health and Care Excellence (2010) navrhují, 
aby “pro lidi s přetrvávající sub-depresí anebo 
lehkou až středně těžkou depresí” (s. 213), byl 
v rámci léčby zařazen i program strukturované 
fyzické aktivity, spolu s dalšími možnými způ-
soby léčby “nízké intenzity”. Program by měl 
(a) probíhat skupinově, s podporou odborného 
cvičitele, (b) sestávat ze tří lekcí týdně, v při-
měřené délce (45 min až 1 hod) a to po dobu 
10 až 14 týdnů.

Fyzioterapeuti, trenéři, učitelé sportu a další 
odborníci z profese sportovních aktivit by měli 
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brát v potaz, že řada symptomů deprese (nemo-
tivovanost, nechutenství, nezájem a únava, po- 
city mentální a fyzické ochablosti, snížené ko- 
gnitivní schopnosti, nízké sebevědomí a sebe- 
hodnocení spolu s psychosomatickými stíž- 
nostmi) spolu s fyzickými zdravotními problémy, 
mohou komplikovat cvičební praxi. Z toho dů-
vodu by měly být nedílnou součástí cvičebních 
intervencí motivační strategie, jež podpoří pa-
cientovo odhodlání a výdrž, kteréžto představují 
dva důležité faktory, ovlivňující efektivitu cvi- 
čení (Knapen a kol., 2015). Na závěr tedy shrň- 
me, že cvičení a fyzická aktivita mohou být 
doporučovány jako efektivní způsob léčby, jsou- 
li prováděny pod dohledem, strukturovaně a or- 
ganizovaně a pacient je zapojen po dobu při-
bližně čtyř měsíců v programu sestávajícím z 3 
týdenních lekcí o přiměřené zátěžové intenzitě 
v délce 45 min až 1 hod.

Fyzická aktivita/ 
cvičení a úzkostná porucha

Na základě poznatků vzešlých z vědeckých 
studií, lze vydat následující doporučení ohledně 
předepisování cvičení pro lidi, trpící úzkostnými 
poruchami:

Jaký typ cvičení je vhodný? K nejběžnějším 
fyzickým aktivitám snižujícím úzkostnost patří 
běh, chůze, jízda na kole, plavání nebo aerobik.

Jak často by mělo cvičení probíhat? Aby 
se dosáhlo kýženého efektu snížení úzkostných 
rysů, je třeba, aby cvičení bylo prováděno mini-
málně 3 krát týdně. Už během samotného cvi-
čení může dojít k uvolnění pozitivních emocí, nic- 
méně toto uvolnění je dočasné a obvykle nemá 
delšího trvání než několika hodin. 

Jak intenzivní by mělo cvičení být?  K tomu, 
aby cvičení mělo pozitivní vliv na snížení úzkost-
nosti, není třeba nikterak intenzivních výkonů. 
Už mírná nebo dokonce nízká intenzita cvičení 
tento účinek přináší.

Jak dlouho by se mělo cvičit? Aby účinek 
cvičení byl v ohledu snížení pocitů úzkosti 
znatelný, je třeba cvičit po dobu alespoň 15-20 
min.

Za jak dlouho se dostaví zlepšení? Účast 
ve cvičebních programech je nutná po dobu 

alespoň 9 až 12 týdnů, aby došlo k citelnému 
zlepšení stavu úzkosti. Navíc by se ale cvičení 
mělo stát nedílnou součástí běžného života, 
chce-li si pacient jeho pozitivní účinky udržet.

 
Na závěr vezměte v úvahu některá doporučení: 

• Zvolte cvičení, které vás baví 

• Po dobu cvičení myslete na něco příjemného

• Naučte se naslouchat svému tělu a vnímat 
jeho signály stresu

• Nenechte se příliš unést soustředěním na 
výkon – více neznamená vždy lépe

• Buďte flexibilní – jestliže nedosáhnete žá-
doucích cílů, upravte svá očekávání

• Cvičte za poslechu oblíbené hudby

• Dopřejte si při cvičení různorodosti – v typu, 
frekvenci, intenzitě i délce

Fyzická aktivita/ 
Cvičení a schizofrenie 

Podle tvrzení odborníků v této oblasti aerob- 
ní a kombinované aerobní/anaerobní cvičení (30 
min na rotopedu, 3 krát týdně, po dobu 3 mě- 
síců) zlepšuje kognitivní deficit pacientů se 
schizofrenií (Falkai, Malchow, & Schmitt, 2017) 
a může tedy být směle doporučováno. Aerobní 
intervence by se měly posunout od “fatness 
k fitness” (od tloušťky ke zdatnosti), neboť zdra- 
ví je primárním výstupem, zatímco BMI a těles-
ná váha mohou být považovány za druhotnou 
sledovanou proměnou (Vancampfort, Rosen-
baum, Ward, & Stubbs, 2015). Dosažitelnost 
a reálnost cílů je základním elementem úspěchu 
a všichni odborníci si budou muset v předstihu 
osvojit strategie k vyjednávání v případě (mož- 
ného) relapsu u pacientů účastnících se cvičeb- 
ního programu či fyzických aktivit. Vancampfort 
a kol. (2015) uvádí, že “je důležité vysvětlit oso- 
bám trpícím schizofrenií, že relapsy jsou sou-
částí procesu změny a že reagovat pocity viny, 
frustrací a sebekritikou může ohrozit jejich 
schopnost setrvat u fyzické aktivity. K efektivní 
strategii prevence relapsů patří vytyčení reál- 
ného cíle, mít aktivity naplánované, realistická 
očekávání, rozpoznání a proměna negativního 
myšlení, zaměřování se na okamžitý užitek 
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každé jednotlivé lekce“ (str. 10). Přítomnost 
kvalifikovaného personálu (trenérů, fyziotera-
peutů) a odpovídající supervize přispěje ke sní-
žení počtu účastníků, kteří program předčasně 
opustí a zvýší celkovou efektivitu programů za- 
měřujících se na nemocné se schizofrenií (Van-
campf a kol., 2016)

Fyzická aktivita/ 
cvičení a bipolární poruchy

Současné vědecké poznatky nám dávají 
opodstatnění domnívat se, že vhodně zvolená 
intervence v podobě programu zaměřeného na 
zvýšení fyzické aktivity snižuje sedavý způsob 
života a umenšuje zvýšené riziko komorbidit 
pacientů s bipolární poruchou (Janey a kol., 2014; 
Vancampfort a kol., 2016). Multidisciplinární 
týmy psychologů, psychiatrů, nutričních spe-
cialistů, odborníků na pohybové a sportovní 
aktivity (sportovní trenéry) mohou pracovat tý-
mově a facilitovat společně pacientovu výdrž 
a schopnost dostát požadavkům intervencí 
(Bauer a kol., 2016). Další praktickou radou 
je zvýšit čas trávený lehkou fyzickou aktivitou 
na každodenní bázi (např. vstávat od televize 
v průběhu reklamy a věnovat se pohybu, při-
dávat 5 minutové přestávky), což může osoby 
s bipolární poruchou, které trpí sedavým způ-
sobem života nasměrovat ke změně, díky níž 
zažijí čas naplněný fyzickou aktivitou lehké 
až středně těžké zátěže a dostane se jim tak 
příležitosti k posilování svalstva - a tím se 
budou podílet na dlouhodobém zlepšování své 
fyzické kondice (Vancampfort a kol., 2016, 
str. 151). Je však třeba brát vážně komplikace 
spojené s fyzickou aktivitou a cvičením (Melo 
a kol., 2016). Fyzická aktivita může sice na 
jednu stranu ulevit symptomům hypomanie, 
předejít zhoršení nálady, ale na druhou stranu 
může zhoršit manické a hypomanické epizody 
(Melo a kol., 2016). Kliničtí lékaři proto musí 
vždy brát v úvahu subtyp, fázi bipolární poruchy 
a komorbidní  podmínky, které mohou mít vliv 
na účast a setrvání v programu (Wright a kol., 
2016). Intervence v podobě fyzických aktivit 
by totiž mohly nepříznivě reagovat s mnoha 
afektivními stavy vyskytujícími se u pacientů, 
jako např. manie, hypomanie, deprese, eu-

thymie a smíšené afektivní stavy. Délka trvání, 
frekvence a intenzita naplánované fyzické ak-
tivity by proto měla být neustále upravována 
v závislosti na fázi, kterou pacient prochází. 
Aplikace programů fyzické aktivity budou vy- 
žadovat rozhodnutí, zda a do jaké míry využít 
možností kombinovat intervenci s farmakolo-
gickou léčbou, zahrnout do péče o pacienta jiné 
zdravotnické profesionály (nutriční specialisty) 
či kombinovat kognitivní a behaviorální terapie, 
atd. Lékaři také mohou přihlédnout k názoru 
pacienta, jeho předchozím zkušenostem a tím 
zvýšit akceptovatelnost požadavků, které si pro- 
gram bude nárokovat (zvláště u nových cvičí- 
cích). Faktory jako je minulá zkušenost, názo-
rové postoje, volby, schopnosti, přístup, mínění 
„significant others” (významní druzí), dostup-
nost, sebedůvěra mohou mít rozhodující vliv na 
míru zapojení a důslednost, s níž budou pacienti 
předepsanou intervenci naplňovat (Wright et al., 
2016).

Fyzická aktivita/ 
cvičení a demence

V odborné literatuře se uvádí, že aerobní cvi-
čení při frekvenci 3 až 4 cvičení za týden působí 
prospěšně pro pacienty se závažným duševním 
onemocněním, Alzheimerovou a Parkinsonovou 
chorobou (Dustine & Moore, 2005). Délka cvi-
čení by ovšem neměla přesáhnout dobu 30 min, 
stejně tak intenzita by neměla přesáhnout 11-
14 stupňů z Likertovy stupnice. Výkonnostní cvi- 
čení jsou užitečná, ale jejich četnost by se měla 
omezit na 2 lekce týdně, přičemž jednotlivé cviky 
by měly být opakovány 8-12 krát, v 50-70 % 
1RM. Trenéři mohou zvýšit zátěž na dva sety 
o osmi až 8-12 repeticích. Protahovací cviky tvo- 
ří základ – 5 krát týdně, přičemž v jednotlivých 
pozicích pacienti zůstávají 20-30 sekund, aby 
byla zachována plná pohybová škála. K dopo-
ručením patří nutně i zahřívací a ochlazovací 
fáze, které by neměly trvat déle než 5-10 min. 
 V případě pacientů s Alzheimerovou chorobou 
doporučují, Dustine a Moore (2005) chůzi jako 
optimální metodu pro udržení žádoucí úro- 
vně fyzické aktivity. S přiměřenými a indivi-
dualizovanými cíli. Hlavním cílem nicméně je 
radost ze samotného pohybu. Délka a frekvence 
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se budou lišit, v závislosti na individuálních po-
třebách a preferencích. Cviky na svalové na-
pětí jsou užitečné, obvykle je třeba provádět 
cviky v sedu. A opět je třeba myslet na to, že 
hlavním kritériem pro zapojení klienta je radost, 
kterou ze cvičení má – s 10-12 repeticemi 
jednotlivých cviků. V případě pacientů s Parkin-
sonovou chorobou, doporučuje, Dustine a Moore 
(2004) různé cvičební moduly. Vedle chůze lze 
pro zvýšení a udržení tělesné kondice využít 
i ergometr a veslovací stroj. Frekvence aerob-
ních cvičení (3 krát týdně) a intenzita 60-80 
HR, délka trvání do 60 min. Pro zvýšení výdrže 
lze praktikovat i krátkou venkovní chůzi (20-30 
m), obvykle s doprovodem. Tato krátká chodící 
cvičení by se měla provádět s frekvencí 4-6 
denně, rychlost si určuje každý sám. Co se týče 
posilování lze využít posilovací stroje s lehkým 
závažím 3 krát týdně, jeden set s 8-12 repeticemi 
pro velké svalové skupiny. Protahovací cviky 
jsou důležité pro udržení a rozšiřování škály 
pohybu, s frekvencí 1-3 cvičení týdně.
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úvod

Fyziologické přínosy fyzické aktivity jsou 
dobře známé, jelikož mohou podpořit lepší kva-
litu života tím, že podstatně snižují riziko vzniku 
cukrovky, srdečních onemocnění a řady dalších 
stavů, které ještě zhoršuje sedavý životní styl 
(Richardson a kol., 2005). Výzkumné studie z té- 
to oblasti vykazují 60ti procentní snížení chro-
nických fyzických potíží (Richardson a kol., 2005). 
Navíc narůstá počet citací literatury, které po-
tvrzují psychologické přínosy pravidelné fyzické 
aktivity, od zlepšení nálady po snížení deprese, 
pocitů hněvu a úzkosti (Hassmen a kol., 2000), 
a to při současném zvýšení sebedůvěry a složi- 
tých kognitivních a fyziologických procesů, které 
mohou zmírnit stavy, jako např. klinická deprese 
(Hassmen a kol., 2000)

V několika posledních desetiletích se poru- 
chy duševního zdraví staly stále výraznějším 
problémem systémů veřejného zdravotnictví. 
Tento problém vedl ke zkoumání alternativních 
systémů, které by mohly podpořit a doplnit lé- 

kařskou a psychiatrickou péči s ohledem na 
přibývající počet důkazů o přínosu fyzické aktivity 
na zdravotní poruchy. Lidé trpící duševními po- 
ruchami mají vyšší pravděpodobnost, že způ- 
sob jejich života bude sedavý a mají také vyšší 
pravděpodobnost, že se u nich objeví diabetes 
a vysoký krevní tlak, což jsou důsledky medikace, 
špatné stravy a nízké míry aktivity (Richardson 
a kol., 2005). Proto jsou potenciální přínosy fy-
zické aktivity na duševní poruchy významné, 
neboť mohou pomoci zmírnit vedlejší účinky 
braní léků při současném zlepšování několika 
psychologických aspektů, jako jsou nálada, vní- 
mání sebe sama, emoční stabilita, důvěra, pa-
měť a sebekontrola (Taylor a kol., 1985).

Fyzická aktivita, cvičení a fyzická zdatnost 
jsou tři termíny, které se běžně používají a jsou 
poměrně často zaměňovány jako synonyma. Je 
však důležité vyjasnit si, že tyto pojmy nejsou 
totožné. Podle Caspersena a kol. (1985) je fy-
zická aktivita jakýkoli tělesný pohyb vykonaný 
svaly, který vede k výdeji energie (tj. pracovní, 
sportovní nebo jiné aktivity).  Naopak cvičení mů- 
žeme definovat jako jakoukoli podskupinu fyzic-
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ké aktivity, která je plánována a strukturována 
tak, aby zlepšila fyzickou zdatnost. A konečně fy- 
zická zdatnost znamená soubor atributů, jež sou- 
visejí se zdravím nebo schopnostmi. V kontextu 
této zprávy budeme vždy používat širší pojem 
„fyzické aktivity“.

Vliv fyzické aktivity lze nazírat z řady per-
spektiv. Může pomoci jednotlivci změnit jeho 
denní rutinu, interakci s ostatními, zvýšit jeho se- 
bevědomí a sebedůvěru, zvládnout fyzické vý-
zvy, získat nové dovednosti, mít lepší vědomí 
o svém těle a využívat jeho pozitivních fyzických 
dopadů (Callaghan, 2003; Ströhle, 2009; White 
a kol., 2009). Může být využita k podpoře po-
hody a pozitivní psychologie prostřednictvím 
pozitivních efektů fyzické aktivity (fyziologické 
a psychologické), (Daley, 2002), na druhé straně 
může i pomoci v prevenci a léčbě duševních ne- 
mocí a poruch (Fox, 1999). Většina článků a vý-
zkumu, které se týkají přínosů fyzické aktivity 
pro duševní zdraví, se zabývá hlavně depresí. 
Nicméně roste objem výzkumu a potřeba ještě 
většího počtu poznatků, pokud jde o přínosy fy-
zické aktivity i v případech vážnějších duševních 
nemocí. 

Formulace problému: Cílem tohoto pří- 
spěvku bylo zabývat se výše uvedenými otáz- 
kami a diskutovat na vědeckých poznatcích 
založené přínosy fyzické aktivity pro osoby s růz- 
nými duševními onemocněními jako jsou de-
prese, úzkostné poruchy, schizofrenie, bipolární 
porucha, atd. 

MetODa

Abychom mohli identifikovat, co je známo 
o aspektech souvisejících s fyzickou aktivitou 
a duševním zdravím, provedli jsme popisnou 
recenzi

literatury. Popisná recenze je méně formálním 
přístupem než systematické recenze, nicméně 
jsou stále velmi „užitečné tím, že shromažďují 
velký objem literatury o specifickém subjektu a 
sumarizují a syntetizují jej” (Cronin a kol., 2008, 
str. 38). Identifikace zdrojů pro tuto popisnou 
recenzi literatury byla provedena s použitím 

systémového vyhledávání podle klíčových slov 
v relevantních akademických databázích (Web 
of Science, PsycINFO, Scopus, Google Scholar, 
SportsDiscus) a vyústila v rozsáhlý soubor re- 
levantní literatury. Tato vyhledávání jsme usku-
tečnili pro kontrolovaná klíčová slova jako např. 
‘fyzické aktivity’, ‘duševní zdraví’, ‘mentální po-
ruchy’, ‘cvičení, ‘psychologické efekty’ a ‘sport’. 
Vyhledávání se omezilo na vědecké akademické 
články a konferenční sborníky v angličtině. 

reCenZe literatury

depreSe

Uvědomujíce si význam duševního zdraví, do- 
spěly služby duševního zdraví ve Velké Británii ke 
konsenzu, že existuje pozitivní vazba mezi fyzic-
kými aktivitami a duševním zdravím. Fyzické akti- 
vity a cvičení jsou chápány jako pomocné do-
plňky pro léčbu úzkostných poruch a mohou být 
emocionálně prospěšné lidem každého věku bez 
ohledu na jejich pohlaví (Callaghan, 2003). De- 
prese, jak se zdá, souvisí s vlastním vnímáním 
fyzického já jedince, na něž mohou mít fyzic-
ké aktivity určitý pozitivní vliv (White a kol., 
2009). Ve většině studií mají fyzické aktivity 
pozitivní efekt na depresi, srovnatelný s efek-
tem psychoterapie (Fox, 1999; Ströhle, 2009) 
a zlepšení může být stejné jako výsledky ko-
gnitivní terapie (Richardson a kol., 2005). 

Přínosy jsou větší pro lidi s mírnou depresí 
a studie provedené na větším počtu obyvatel 
prokázaly, že lidé, kteří provozují pravidelně a po 
delší období fyzické aktivity, mají významně 
nižší skóre deprese bez ohledu na věk (Hassmen 
a kol., 2000; Morgan, 1997). Typ fyzické aktivity, 
aerobní nebo anaerobní, patrně nehraje roli 
a může vést k až 50%ní  redukci symptomů. 
Dokonce u těžkých případů deprese vedlo 30 
minutové cvičení na chodícím pásu po dobu 
deseti po sobě následujících dnů ke statisticky 
významné redukci depresivních symptomů 
(Ströhle, 2009).

Kromě toho, vyjma snížení negativních do-
padů deprese, mají fyzické aktivity důležitý do- 
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pad na nárůst pozitivních aspektů, jako jsou 
nárůst schopnosti zvládat problémy, lepší fun-
kce paměti (Foley a kol., 2008), pocit koherence, 
vnímané zdraví a kondice, a zlepšení pocitu so- 
ciální integrace (Hassmen a kol., 2000). Mimo 
to mohou fyzické aktivity zvýšit kvalitu spán-
kového cyklu, který je obvykle ovlivněn, je-li člo- 
věk v depresi nebo ve stresu, a tak posílit účin-
nost antidepresiv (Stathopoulou a kol., 2006). 

Procedurální část intervencí není plně objas-
něna a musí být dále zkoumána. Nicméně sku- 
tečnost, že fyzické aktivity mohou přinést ob-
dobné a někdy dokonce lepší výsledky než ty 
plynoucí z psychoterapie, stojí za pozornost, 
a je dostatečně významná na to, abychom brali 
do úvahy i fyzické aktivity, když porovnáváme 
náklady tradiční léčby jako třeba psychoterapie 
(Morgan, 1997). Navíc jsou zdravotní přínosy 
fyzické aktivity, jako například lepší nálada, 
sebedůvěra a dobrý spánek silným argumentem 
pro přijetí fyzické aktivity jako alternativního 
nebo paralelního typu terapie (Atkinson, 2007).

ÚZKOStné POruCHy

Intenzivní fyzické aktivity snižují stav úzkosti, 
což může být připsáno efektu prvku rozptýlení 
(Morgan, 1997) a mohou mít také anxiolytický 
efekt na zdravou populaci, to však ještě nebylo 
zobecněno na klinických populacích. Většina stu-
dií ukazuje, že fyzické aktivity způsobují různé fy-
ziologické změny, které nemohou být spojovány 
s ostatními relaxačními technikami. Sporty jsou 
konzistentně efektivnější ve snižování stresu, na 
rozdíl od praktických fyzických aktivit jako jsou 
domácí práce a dojíždění do práce na kole. To je 
možné připsat vnímanému spojení mezi aktivitou 
a jejím účelem, což vede ke snížení požitku z této 
aktivity samé (Asztalos a kol., 2009).

Nejnápadnější změny se ukazují u lidí s úzkost-
nou poruchou tehdy, když je režim fyzické aktivity 
následován lékařskou péčí. Nicméně zde je třeba 
opatrnosti, neboť některé z pocitů vyvolaných fy- 
zickými aktivitami mohou být vnímány jako po- 
city ve stresu, tj. zrychlený typ, pocení, atd. (Stat-
hopoulou a kol., 2006; Ströhle, 2009).

Celkově se přínosům fyzické aktivity a cvičení 
na redukci úzkosti věnovalo tím či oním způsobem 
několik vědců, je však zapotřebí dalších důkazů, 
jelikož se jedná o oblast, která není dostatečně 
prozkoumaná.

biPOlární POruCHy  
a SCHiZOFrenie

Bipolární poruchy a schizofrenie mohou být 
invalidizujícími psychiatrickými onemocněními 
doprovázenými vysokou úmrtností a zvýšenými 
riziky vzniku kardiovaskulárních nemocí, diabetu, 
obezity, vysokého tlaku a dyslipidemie (Vancam-
pfort a kol., 2012). Důvodem pro tato zvýšená ri- 
zika není jediný faktor, ale vzájemné interakce 
léčby, genetiky a životního stylu. Protože většina 
lidí trpících schizofrenií nebo bipolárními poru- 
chami se neangažuje v pravidelných intenziv-
ních fyzických aktivitách (Wright a kol., 2009) 
a zvláště v těch, které zahrnují sociální inter-
akci, zavedení fyzické aktivity jako části multi- 
disciplinární léčby je obzvláště důležité (Van-
campfort a kol., 2012). 

Studium a monitorování dopadu fyzické akti- 
vity na lidi s vážnými duševními chorobami je 
mimořádně náročné kvůli různým překážkám, 
počínaje vedlejšími účinky medikace přes stig- 
matizaci až po omezený přístup k systému du-
ševního zdraví. Tyto faktory spolu s nedosta-
tečným výzkumem v této oblasti dělají zahrnutí 
a udržení fyzické aktivity do programu duševní 
rehabilitace zvláště obtížným (Hodgson a kol., 
2011).

Avšak i na základě omezeného počtu studií 
o bipolárních poruchách existuje dostatek dů-
kazů pro podporu pozitivního dopadu fyzické 
aktivity na fyzické a duševní zdraví lidí s vážným 
duševním onemocněním. U lidí se schizofrenií 
může cvičení pomoci omezit sluchové haluci- 
nace, zlepšit spánek a sebevědomí (Callaghan, 
2003). Jelikož jsou přírůstek váhy a kardiovas-
kulární choroby téměř nevyhnutelné a nákladová 
efektivnost fyzické aktivity už byla zdůrazněna, 
její zahrnutí do léčby vážných duševních nemocí 
jako bipolární porucha a schizofrenie je nezbyt-
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né (Vancampfort a kol., 2012). Na druhé straně 
může cvičení pomoci lidem s vážným duševním 
onemocněním tím, že podporuje sociální inter-
akci, která je důležitá pro mentální uzdravení 
(Hodgson a kol., 2011).

Přínosy pro fyzickou pohodu nejsou uváděny 
tak často, zatímco takové aspekty jako pocit 
úspěchu, pocit struktury, aspekt dobrovolnosti 
oproti přístupu ‘musíte dodržovat vaši léčbu’, 
sociální interakce a nárůst sebedůvěry se zdály 
být pro účastníky výzkumu důležitějším příno-
sem (Hodgson a kol., 2011). Fyzické aktivity mají 
potenciál pomoci lidem se schizofrenií být 
optimistickými, jelikož jim může pomoci zažít 
úspěch, mít nad životem kontrolu, udržet si 
vztahy, nalézt smysl a dosáhnout pocitu nor-
mality (Hodgson a kol., 2011). Navzdory pří- 
nosům existují vážné překážky jako je do-
stupnost a výdaje, které činí přijetí fyzické 
aktivity obtížným, protože je také nezbytná 
podpora a sledování citlivým personálem tak, 
aby byla dlouhodobě dodržena pravidelnost 
těchto aktivit (Hodgson a kol., 2011).

Obdobně jako u deprese a úzkostné poruchy 
není snadné určit mechanismus a míru, do níž 
fyzické aktivity pomáhají zlepšit další závážná 
duševní onemocnění, a ty se mohou lišit u každé 
osoby. Přesto pomáhají fyzické aktivity zvýšit 
sebedůvěru a sebehodnocení a nabízejí rozptý-
lení od dopadů nemoci.

Další OblaSti 
POZitivníCH PřínOSů

Ve studiích neklinické populace, které ho- 
dnotily dopady fyzické aktivity a zvláště aerob-
ního cvičení, byly uváděny opačné vztahy mezi 
cvičením, emoční pohodou a depresivními sym-
ptomy. Zdá se, že důležitá je intenzita aktivity, 
což je v protikladu se závěry jiných studií, a po-
ukazuje na to fakt, že pro silnější vazbu mezi 
fyzickými aktivitami a nízkou mírou deprese je 
zapotřebí zvýšeného aerobního výkonu. (Galper 
a kol., 2006).

Dřívější studie velkého rozsahu na vzorku ne- 
klinické populace, která byla provedena v Kali- 

fornii (Camacho a kol., 1991) ukázala, že riziko 
vzniku depresivních příznaků se dramaticky sni- 
žuje zavedením pravidelné rutiny fyzické akti-
vity. Co je zajímavé je i fakt, že období fyzické 
aktivity je relevantní, neboť lidé, kteří po čase 
ukončili fyzické aktivity, byli jeden a půlkrát ná- 
chylnější ke vzniku deprese ve srovnání s těmi, 
kteří dodržovali svoje každodenní dávky (Cama-
cho a kol., 1991).

Vezmeme-li do úvahy genderové rozdíly, že- 
ny mají dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku 
deprese oproti mužům (Chu I-Hua, 2009). Pro-
žitek symptomů během menopauzy může škodit 
jejich duševnímu zdraví (Elavsky a McAuley, 
2007). Studie používající vzorek sestávající ze 
žen v různých stadiích menopauzy ukázala, že 
ženy zažívaly nárůst pozitivních efektů fyzické 
aktivity a pokles negativních efektů souvisejících 
s jejich stavem (Elavsky a McAuley, 2007).

Dále stále přibývají důkazy o přínosech fy- 
zické aktivity pro lidi s diabetem, obézní a s ně- 
kterými typy rakoviny, jako např. tlustého stře-
va a prsu (Bauman, 2004). Další oblasti, kde 
byly přínosy fyzické aktivity prokázány jako 
efektivní, jsou případy závislosti na alkoholu 
a návykových látkách. Přijetí fyzické aktivity 
spolu s a rehabilitačním programem je efek-
tivnější pomocí v tom, jak omezit stavy mánie, 
úzkosti a deprese ve srovnání s obvyklou léčbou 
(Stathopoulou a kol., 2006).

Vezmeme-li v úvahu náklady a stigmatizaci 
související s tradičními terapiemi, představují 
fyzické aktivity nákladově efektivní alternativu, 
protože většina studií ukázala, že pomáhá kon-
trolovat a snižovat depresivní symptomy.

POZitivní PSyCHOlOgie

Je dobře známo a dokázáno, že fyzické akti- 
vity mají pro lidské zdraví různé přínosy, posilují 
tělo a duši a zlepšují pohodu jedince, která není 
definována pouze tím, že někdo není depri-
movaný nebo vystresovaný. Být v pohodě je 
subjektivní a existuje řada pozitivních pocitů, 
které jakmile jsou jednou evokovány, mohou 
podporovat pozitivní psychologii (Hefferon 

59  |    PROJEKT M.E.N.S. KONCEPČNÍ DOKUMENTY  



a Mutrie, 2012). Pozitivní psychologie pomáhá 
zvyšovat odolnost vůči negativním situacím 
a překonávat je pomocí pozitivních emocí. Je-
likož většina studií ukazuje na nárůst efektu 
‘cítím se dobře’ po fyzických aktivitách, můžeme 
dospět k závěru, že fyzické aktivity jsou pozitivní 
psychologická intervence (Hefferon a Mutrie, 
2012). To se může odehrávat zlepšováním přijetí 
sebe sama, autonomie, zvládnutím prostředí, 
pozitivními, osobními vztahy a smyslem života 
prostřednictvím fyzické aktivity (Hefferon a Mu- 
trie, 2012).

V současnosti se uvádí do praxe v Austrálii 
jiný přístup k fyzickým aktivitám, který spojuje 
tělo a mysl; „cvičební klinika“ zde používá in-
tervaly s “vysokou intenzitou” fyzické aktivity 
jako “drogu”, čímž dostává pod kontrolu různé 
chronické zdravotní problémy (Clarke, 2017). 
Tímto způsobem mají lidé možnost převzít kon- 
trolu nad svým fyzickým a duševním zdravím. 
Ve spolupráci s lékaři a terapeuty jsou pacien- 
ti oprávněni kontrolovat své fyzické a duševní 
zdraví, to je další důkaz pro používání kombi- 
nované léčby (Clarke, 2017).

 
 

Závěry

Bylo prokázáno, že fyzické aktivity snižují 
řadu zdravotních rizik, jako jsou obezita, cukrov-
ka, vysoký krevní tlak, a že jsou přínosem pro 
pacienty některých typů rakoviny, snižují pří-
znaky deprese, úzkosti, jakož i negativní účinky 
různých duševních onemocnění. I když není zcela 
znám mechanismus působení, a je proto zapo-
třebí dalšího výzkumu, výhody fyzické aktivity 
a cvičení jsou nepochybně významné a spojují 
tělo a mysl člověka k dosažení pohody.

Kdykoli se rozhoduje o návrhu jakéhokoli typu 
programu zdravotní intervence, mají názory 
a vnímání pacientů velký význam a měly by 
v něm být zohledněny. Ve studii o přínosech fy- 
zické aktivity pro duševní zdraví klinické popu-
lace, kterou provedl Daley (2002), bylo zjištěno, 
že více než 50 % pacientů uznává důležitost 
fyzické aktivity a také je považuje za léčbu, 
která jim nejvíce pomohla.

Vzhledem k prokázaným přínosům jak na fy- 
ziologické, tak na psychologické úrovni a nákla- 
dům spojeným s duševním zdravím, by měly být 
fyzické aktivity dále podporovány a měly by se 
stát součástí terapeutické léčby, která uznává 
důležitost jak mysli, tak těla (Daley, 2002).
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úvod
K dispozici je stále více důkazů o pozitivní 

korelaci mezi tělesnou aktivitou a duševním 
zdravím, duševním vývojem a kognitivními pro- 
cesy. Značné množství longitudinálních i prů-
řezových studií se shoduje na tom, že tělesná 
aktivita je u duševních onemocnění užitečná jako 
preventivní strategie i doplňková léčba. Uvádí 
se v nich, že fyzická aktivita ovlivňuje širokou 
škálu zdravotních faktorů od emocí a nálady 
přes kvalitu života, sebeúctu a sociální aktivity 
až po kognitivní funkce. 

Při zkoumání subjektivně vnímané odolnosti 
vůči stresu a míry úzkosti (což mohou být ri-
zikové faktory pro vznik vážných duševních pro- 
blémů) bylo odhaleno, že fyzická aktivita může 
mít pro jednotlivce jak psychický, tak fyzio-
logický přínos. Existují také jasné důkazy o tom, 
že fyzická aktivita zmírňuje příznaky deprese, 
úzkosti a tísně a posiluje pocit pohody a spoko-
jenosti. 

FOrMulaCe PrObléMu

Účelem tohoto dokumentu bylo (a) prozkou-
mat vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním 
zdravím a (b) demonstrovat užitečnost fyzické 
aktivity jako preventivní strategie proti rozvoji 
některých symptomů duševních onemocnění. 

Dokument konkrétně nabídne: 

1. Přehled poznatků z vědeckých prací, důkazů 
a osvědčených postupů, jež demonstrují 
preventivní potenciál fyzické aktivity u du-
ševních onemocnění a ukazují, že může mít 
pozitivní dopad na veřejné zdraví a na ak- 
tivní stárnutí. V této studii se také navr-
huje dotazování zdola nahoru (bottom-up 
enquiry), kde o svých zkušenostech vypo-
vídají relevantní účastníci zabývající se fy- 
zickou aktivitou, sportem a duševním zdra-
vím.

04 
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2. Přehled příslušných národních politik a na- 
řízení EU propagující zdraví prospěšné fy-
zické aktivity.  

3. doporučení pro politky a návrhy na propa- 
gaci/podporu efektivních iniciativ na evrop-
ské, národní i lokální úrovni. Doporučení jsou 
zacílena konkrétně na zvyšování povědomí 
o rizikách spojených s absencí tělesné ak-
tivity.

Cíl/MOtivaCe 
PřeDKláDanéHO 
DOKuMentu 
(policy paper)

Na základě souvislostí mezi duševním zdra-
vím a přínosem plynoucím z účasti na fyzických 
aktivitách tento dokument:

- ukáže preventivní hodnotu fyzické aktivity pro-
střednictvím přehledu poznatků z dostupné 
literatury; 

- představí příslušné národní politiky a nařízení 
EU se zvláštním ohledem na pokyny HEPA 
- zdraví prospěšné fyzické aktivity, vydané 
Radou Evropské unie; 

- představí projekt MENS jako součást vědec-
kého pozadí problematiky, což bude význam-
ným přínosem pro regionální a národní po-
litiky v souvislosti se sportem a zdravím, 
stejně jako pro politiku EU v této oblasti; 

- poskytne doporučení pro politiky a návrhy na 
propagaci/podporu efektivních iniciativ na 
evropské, národní i lokální úrovni. 

MetODy/POStuP/PříStuP
Existuje velké množství důkazů týkajících 

se účinnosti fyzické aktivity při prevenci sym-
ptomů deprese a duševních onemocnění. Dů- 
kazy uvedené v této práci pocházejí hlavně z ko- 
relačních a longitudinálních studií, systematic-
kých přezkumů literatury a metaanalýz.

Cílem korelační studie je zjistit, jestli mezi 
dvěma nebo více proměnnými existují nějaké 
souvislosti či vztahy. V několika epidemiologic- 

kých studiích byly odhaleny významné křížové 
korelace mezi duševním zdravím a mírou fyzické 
aktivity: pravidelná fyzická aktivita je spojena se 
a) sníženým výskytem deprese, panické poruchy 
a sociální fobie a b) nízkou mírou afektivních 
poruch, úzkostných poruch a návykových poruch. 
Konkrétně McAuley (1994) zjistil pozitivní sou-
vislost mezi cvičením a psychickou pohodou, 
Bucksch a Schlicht (2006) odhalili relevanci 
mezi fyzickou aktivitou a náladou a Cooney 
(2013) zjistil, že díky fyzické aktivitě se snižuje 
výskyt depresivních a úzkostných poruch u star- 
ších dospělých.

Longitudinální výzkum je pozorovací vý-
zkumná metoda, při níž se u stejných subjektů 
sbírají data opakovaně po určité časové období. 
Mammen a Faulkner (2013) poskytli ve své lon-
gitudinální studii cenné poznatky o preventivní 
roli fyzické aktivity u deprese.   

Vědecké důkazy jsou založené také na sy- 
stematických přezkumech literatury a me- 
taanalýzách, při nichž se ve vědeckých pracích 
a článcích hledala kombinace klíčových slov 
jako „fyzická aktivita”, „duševní zdraví”, „de-
prese”, „úz-kost”, „sebeúcta” a „duševní pohoda”. 

1. PřeZKuM literatury

Základní definice „fyzické aktivity”, „těles-
ného cvičení” a „sportů” najdete v dokumentu 
Development of model(s) of sport event(s) –  
Vývoj modelů sportovních akcí (2018) z Athén-
ské univerzity.

vztah mezi fyzickou aktivitou, 
depresí, úzkostí a stresem: 
důkazy vyplývající z výzkumu

Dnes již máme pro existenci úzkého vztahu 
mezi fyzickou aktivitou a mnoha různými aspekty 
duševního zdraví dostatečný počet důkazů. Na- 
příklad deprese je běžnou duševní nemocí: od-
haduje se, že v roce 2020 to bude celosvětově 
hlavní příčina zdravotní nezpůsobilosti. Nemoc 
má ohromný vliv na kvalitu života, je spojena 
se zvýšeným rizikem sekundárních zdravotních 
potíží (tedy kardiovaskulárních chorob) a její ne- 
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příznivý dopad se netýká jen jednotlivců – 
ovlivňuje negativně celou společnost, protože 
představuje přítěž v podobě nutné péče o ne-
mocné a nákladů na léčení. Přesný vztah mezi 
„dávkou” a reakcí na ni však u fyzické aktivity 
a deprese není jasný. Faulkner (2016) píše, že 
i když vezmeme v úvahu možná metodologická 
omezení, zavádějící faktory a předpojatost, ve 
studiích se opakovaně ukazuje, že existuje 
vztah mezi fyzickou aktivitou a sníženým rizi-
kem deprese. Propagace fyzické aktivity může 
sloužit jako cenná strategie při podpoře dušev-
ního zdraví při snižování rizika vzniku deprese.

Strawbridge a kol. (2002) porovnávali vliv 
vyšší úrovně fyzické aktivity na dlouhodobou 
depresi i na depresivní epizody. Vědci zjistili, že 
i přes odchylky způsobené různým věkem, po-
hlavím, etnickou příslušností, finanční situací, 
chronickými potížemi, postižením, indexem tě- 
lesné hmotnosti, konzumací alkoholu, kouřením 
a různými sociálními vztahy působí fyzická ak-
tivita jako prevence jak u dlouhodobé deprese, 
tak u depresivních epizod po dobu 5 let. 

Salmon (2001) uvádí, že tvrzení o psychic-
kém přínosu cvičení mají tendenci předcházet 
důkazům, jež by je podporovaly. Výsledky prů- 
řezových a longitudinálních studií jsou konzi-
stentnější a naznačují, že aerobní cvičení má 
antidepresivní a anxyolitické účinky a chrání 
před škodlivými účinky stresu. U emočních účin- 
ků cvičení však nejsou výsledky zcela jasné, pro-
tože byly uváděny pozitivní i negativní účinky. 

Hyland a Swan (2012) představili vyčerpá- 
vající přehled empirické literatury zpracovávající 
blahodárné účinky intervencí založených na cvi- 
čení na zmírnění úzkosti a poruch nálady. Dů- 
kazy získané z longitudinálních studií společně 
s údaji získanými z průřezových studií poskytly 
empirickou podporu tvrzení, že zapojení do pra-
videlné fyzické aktivity může zabránit propuknu-
tí depresivních a úzkostných symptomů a vést 
k podstatně lepšímu duševnímu zdraví. V pří- 
padě deprese je navíc toto zlepšení přinejmen-
ším rovnocenné jako to, jež se dá pozorovat 
při léčbě farmaky. Existují předběžné důkazy, 
že intervence založené na cvičení mohou také 
přinést stejné klinické zlepšení úzkostných i de- 
presivních symptomů, jako je zlepšení násle-

dující po intervencích založených na kognitivně 
behaviorální terapii (KBT).

Hyland a Swan (2012) uvádějí, že léčení za-
ložené na cvičení je vysoce efektivní alterna-
tivou ke konvenčním metodám používaným při 
léčbě úzkostných i depresivních poruch. Léčba 
cvičením je plně dostupná prakticky pro všechny, 
finanční náklady na ni jsou malé, téměř nulové 
a navíc nejsou známé žádné vedlejší účinky. 

Zschucke, Gaudlitz a Strohle (2013) zjistili, že 
aerobní a anaerobní cvičení a) mají podobnou 
účinnost jako kognitivně behaviorální terapie 
při léčbě úzkostných poruch a b) jsou účinnější 
nez většina jiných aktivit zaměřených na zmír-
nění úzkosti.

Scully, Kremer, Meade, Graham a Dudgeon 
(1998) uvádějí, že můžeme zřejmě bez rizika 
souhlasit s tím, že pravidelné cvičení bude mít 
kladný vliv na depresi, přičemž největší dopad 
byl zaznamenán u klinické populace. Důkazy zí- 
skané výzkumem dále svědčí o tom, že a) aerob-
ní cvičení je nejúčinnější – patří sem chůze, re- 
kreační běhání, jízda na kole, lehký kruhový tré-
nink a posilování a b) pravidelné cvičení trvající 
několik měsíců má nejpozitivnější dopad.

Pokud jde o úzkost, uvádějí Scully a kol. 
(1998), že se v literatuře jednoznačně dokládají 
pozitivní účinky cvičení, přičemž se zdá, že krá- 
tké dávky cvičení jsou dostačující. Navíc zřej-
mě na typu cvičení nijak zásadně nezáleží. Nej-
pozitivnější účinky byly zaznamenány u těch, 
kteří program dodržovali několik měsíců. Pokud 
jde o vnímavost vůči stresu, je role, kterou 
může cvičení mít, zřejmě nejlépe popsána jako 
preventivní, nikoli nápravná. Vnímavost vůči 
stresu samotná pak zůstává pouze částeně vy- 
světlena. Pamatujeme-li na tyto výhrady, zdá 
se, že pravidelné aerobní cvičení (souvislé cvi-
čení dostatečné intenzity, které zvýší tepovou 
frekvenci významně nad klidový puls po dobu 
delší než 21 minut) může významně ovlivnit 
vnímavost vůči stresu, a to zejména takového 
stresu, který souvisí s životním stylem nebo 
prací.
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vztah mezi fyzickou aktivitou, 
afektem, náladou a sebeúctou: 
důkazy na základě výzkumu

Dnes již existuje dostatek důkazů popisují-
cích přínos fyzické aktivity pro tělesné i duševní 
zdraví. K dispozici je i několik metaanalýz, z nichž 
vyplývá, že fyzická aktivita a sport mají pozitivní 
vliv na duševní zdraví a že aktivity nízké až 
střední intenzity významným způsobem ovlivňují 
pocit duševní pohody. Kanning a Schlicht (2010) 
uvádějí, že osoby ve skupinách, které cvičily, 
měly ve srovnání s neaktivními kontrolními sku- 
pinami vyšší úroveň pozitivní afektivity. Zají-
mavé je zjištění, že fyzicky aktivní období byla 
kratší, když bylo skóre nálady vysoké. To by 
mohlo svědčit o efektu stropu: čím vyšší je skóre 
nálady, tím méně fyzická aktivita náladu ovliv-
ňuje. Mohlo by to také potvrzovat myšlenku, že 
fyzická aktivita může být „nástrojem” k nápravě 
nálady, což je velice zajímavé téma pro odbor-
níky specializující se na zdraví i praktické lékaře, 
jejichž cílem je podporovat pocit pohody a zvý-
šení kvality života.

Schopnost cvičení zlepšit náladu zkoumalo 
už několik studií. Vyplývá z nich, že cvičení může 
mít na náladu skutečně pozitivní vliv. Celkově 
tyto výsledky naznačují, že různé formy cvičení, 
jak aerobní, tak anaerobní, mohou být spoje- 
né se zlepšením nálady, ačkoli vzhledem k roz-
manitosti výsledků je pravděpodobné, že zde 
hraje určitou úlohu více mechanismů. Scully, Kre- 
mer, Meade, Graham a Dudgeon (1998) tvrdí, 
že existuje pozitivní vztah mezi cvičením a se- 
beúctou, přičemž se tato spojitost zdá být nej- 
silnější u těch, jejichž sebeúcta je nízká. Sebe-
úcta se posiluje při zapojení do fyzické aktivity 
bez ohledu na typ této aktivity. 

Fyzická aktivita a cvičení se již běžně spojují 
s pozitivní náladou a afekty. Přímá spojitost 
mezi fyzickou aktivitou a pocitem duševní po-
hody byla potvrzena v několika rozsáhlých epi-
demiologických průzkumech, pomocí různých 
měření aktivity a pocitu pohody.  Bingham (2009) 
tvrdí, že vyšší úroveň fyzické aktivity je u osob 
s diagnostikovaným duševním onemocněním 
spojená s vyšší kvalitou života (pokud jde 
o zdraví). Vědci pozorovali celou škálu zlepšení 
a došli k obezřetnému závěru, že „fyzická aktivita 

může být pro lidi s duševním onemocněním 
prospěšná.” Pro změnu vnímání sebe sama je 
účinných několik typů cvičení, avšak většina 
podpůrných důkazů na základě výzkumu svědčí 
pro aerobní cvičení a posilování, které má větší 
účinnost z krátkodobého hlediska. Dále bylo zji-
štěno, že udržování tělesné kondice zmírňuje de-
prese a úzkost, zvyšuje sebeúctu a napomáhá 
dosažení obecně zdravějšího psychického stavu 
u mladistvých delikventů.

Edmunds (2015) uvádí, že potenciálnímu 
přínosu fyzické aktivity z hlediska emočního, ko-
gnitivního a sociálního pocitu spokojenosti se 
dostává relativně méně pozornosti. Například 
sebeúcta je pro pocit duševní pohody naprosto 
zásadní. Považuje se za klíčový ukazatel emoční 
stability a přizpůsobení požadavkům života. Vy- 
soká sebeúcta je spojena se spoustou pozi-
tivních charakteristik, jako jsou nezávislost, 
schopnost vést, adaptabilita a odolnost vůči 
stresu. Nízká sebeúcta je naopak spojovaná s du- 
ševními nemocemi, jako jsou deprese a úzkost. 
Nízká sebeúcta může být předzvěstí deprese, 
zatímco vysoká sebeúcta naznačuje pozitivní 
náladu a vyšší úroveň spokojenosti ve vztazích. 
Ne všechny intervence založené na fyzické ak-
tivitě jsou však účinné, některé mohou být pro 
sebeúctu dokonce škodlivé. Proto je důležité 
zvážit i skryté aspekty toho, jak a proč fyzická 
aktivita zvyšuje sebeúctu. Edmunds (2015) 
předložil několik návrhů, které by mohli využít 
lékaři při plánování a realizaci intervencí za-
ložených na fyzické aktivitě. Výzkum opírající 
se o teorie motivace ukázal, že když má člověk 
volbu a kontrolu nad fyzickou aktivitou, kterou 
dělá (o jaký druh aktivity se jedná, jak často 
a jak intenzivně se jí věnuje), je houževnatější, 
má z cvičení větší radost a cvičení pak má větší 
dopad na jeho pocit pohody. Pro lidi, kteří cvičí, 
je také přínosná zpětná vazba týkající se toho, 
jaké dělají pokroky. Cíle tělesného cvičení by 
měly být stanovovány tak, aby se daly splnit 
a aby byl výsledkem pocit, že člověk uspěl. 
Kromě toho mají lidé, kteří se pustí do tělesné 
aktivity – ať už jako členové nějaké skupiny 
nebo i jednotlivci, kteří při cvičení přijdou do 
styku s jinými lidmi – , příležitost rozšířit své 
sociální sítě a získat přátele, což je považováno 
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za ochranný faktor pro dosažení pocitu pohody 
a duševního zdraví.

Zschucke a kol. (2013) se pokusili shromáž- 
dit klinické a experimentální důkazy o prospěš-
nosti fyzické aktivity a cvičení při prevenci a léč- 
bě afektivních poruch. Značné množství kli-
nických studií se zabývalo poklesem negativních 
afektů a poruch spánku, který byl důsledkem cvi- 
čení. Celkově byl zjištěn nevýrazný klinický úči- 
nek při srovnání cvičení s případy, kdy nebyla 
použita žádná léčba, nebo ve srovnání s kon- 
trolní skupinou. Při srovnání intervencí zalo-
žených na cvičení s kognitivní terapií či podá-
váním antidepresiv nebyly na konci léčby zjiš- 
těny žádné významné rozdíly ve zmírnění depre-
sivních symptomů, což naznačuje, že cvičení 
bylo stejně účinné jako tyto standardní postupy 
léčby. 

Velice málo studií se věnovalo konkrétně 
chůzi a jejich výsledky jsou navíc nejasné. Jsou 
zde patrné nápadné rozpory a nesrovnalosti, 
a to zejména kvůli volbě různé metodologie: 
některé studie například zkoumaly pouze změny 
v hladině úzkosti, nikoli jiné afektivní stavy, 
které mohou být chůzí ovlivněny. Ekkekakis a kol. 
(2000) zkoumali, zda může velmi krátká chůze 
přinést výrazné změny afektu. Chůze se propa- 
guje jako aktivita, která je snadná, zvládne ji 
každý, je celkově bezpečná a nenákladná. Uká-
zalo se, že chůze je u dospělých nejoblíbenější 
fyzickou aktivitou orientovanou na zlepšení 
zdraví. Výsledky prokázaly, že krátká chůze je 
spojená s výraznými a často zásadními změna-
mi směrem k vyšší aktivaci a má pozitivní vliv na 
afektivní valence. Studie však proběhla pouze 
na vzorcích mladých, zdravých a většinou fyzic- 
ky aktivních jedinců. Zda se dají zjištění zobec-
nit na jiné části populace, například na lidi po- 
kročilejšího věku nebo na různé pacientské či 
z lékařského hlediska zranitelné populace, bo-
hužel není známo. 

vliv fyzické aktivity na kognitivní 
funkce: důkazy na základě 
výzkumů

Ve studiích, jež se zabývaly rizikem demen-
ce, byla fyzická aktivita označena jako ochranný 

faktor. The Mental Health Foundation (Nadace 
pro duševní zdraví) uvádí v průvodci, v němž po-
pisuje pozitivní vliv fyzické aktivity na duševní 
zdraví, že může pomoci oddálit další zhoršení 
funkcí. Podle studií je u dospělých, kteří se ka- 
ždodenně věnují nějaké fyzické aktivitě, o zhru- 
ba 20 % až 30 % nižší riziko deprese a demence. 
Fyzická aktivita také zřejmě snižuje pravděpo-
dobnost úbytku kognitivních schopností u lidí, 
kteří netrpí demencí.

Z většiny průřezových studií vyplývá, že 
starší dospělí, kteří jsou v dobré tělesné kondici, 
podávají lepší kognitivní výkon než ti, jejichž 
fyzická kondice je horší. Bingham (2009) uvádí, 
že souvislost mezi dobrou tělesnou kondicí a ko- 
gnitivním výkonem je závislá na konkrétních úko- 
lech (task-dependent), přičemž u úkolů, které 
vyžadují rychlost a pozornost (tedy ty, u nichž 
se měří doba odezvy/reakční čas), je dopad nej- 
výraznější. Výsledky intervenčních studií jsou 
nejednoznačné, avšak metaanalytické výsledky 
naznačují malé, ale významné zlepšení kogni-
tivních funkcí u starších dospělých, kteří něja-
kým způsobem zlepší svou fyzickou kondici (Bin- 
gham, 2009). 

V několika výhledových studiích bylo zjištěno, 
že vysoká úroveň fyzické aktivity zřejmě oddaluje 
začátek demence: Zschucke, Gaudlitz a Strohle 
(2013) uvádějí, že jelikož se zlepšení ohledně 
síly a vytrvalosti po tréninku objevilo u pacientů 
s oslabenými kognitivními schopnostmi stejně 
jako u zdravých jedinců z kontrolní skupiny, je 
v této populaci intervence založená na fyzické 
aktivitě obecně realizovatelná. Z nedávného 
zkoumání vyplývá, že jakékoli intervence zalo-
žené na fyzické aktivitě jsou prospěšné při 
zpomalování úpadku kognitivních schopností 
a že nejlepší výsledky se dostavují při mírné 
intenzitě fyzické aktivity (např. rychlá chůze) 
trvající nejméně 30 minut a probíhající pětkrát 
týdně (Denkinger a kol., 2012). A konečně z Van 
Uffelenovy studie (2007) jasně vyplývá, že u sub- 
jektů, jež se věnovaly pravidelnému cvičení, 
došlo k částečnému zlepšení paměti a pozor-
nosti.
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2. PřeHleD POlitiCKýCH 
PříStuPů: nárODní 
POlitiKy a naříZení 
eu PrOPagujíCí ZDraví 
PrOSPěšné FyZiCKé 
aKtivity

Sepsali jsme přehled politických přístupů, aby- 
chom zjistili, jaké existují dokumenty, nařízení 
a předpisy propagující sport a fyzickou aktivitu 
jako preventivní strategii proti vzniku duševních 
onemocnění. 

Na evropské úrovni je základním dokumen-
tem, z něhož se odvíjejí další doporučení, výzva 
k podniknutí kroků pro zlepšení zdravotního 
stavu prostřednictvím sportu a propagace zdra- 
ví prospěšných fyzických aktivit (HEPA). Tento 
dokument vydala Rada Evropské unie (Official 
Journal of the European Union, 2010). Jeho 
prostřednictvím prezentovala Evropská unie 
svou představu o sportu jako prostředku osob- 
ního rozvoje, posílení pocitu identity a souná- 
ležitosti, tělesné i duševní pohody, zplnomoc-
ňování, sociálního a interkulturního začlenění. 
Přínos fyzické aktivity a cvičení v průběhu ce-
lého života je ohromný. Zahrnuje snížení rizika 
chronických onemocnění stejně jako pozitivní 
vliv na rozvoj duševního zdraví a kognitivních 
procesů. 

Sport hraje zcela zásadní roli nejen pro zdraví 
a dobrou tělesnou kondici jednotlivců, ale i pro 
formování širší evropské společnosti: pomocí 
otevřeného dialogu mezi politiky a sportovními 
organizátory se prosazuje zdravý životní styl a so- 
ciální soudržnost u mladých lidí v celé Evropě.

Na celostátní úrovni v Itálii ustanovilo mini-
sterstvo sportu v červnu 2016 Národní úřad pro 
sport, jehož úkolem je mimo jiné podporovat 
legislativní akty v oblasti sportu. 

V roce 2017 byla konečně státním tajemní-
kem a ministrem sportu podepsána významná 
dohoda o propagaci sociálního začleňování pro- 
střednictvím sportu. Díky této dohodě bylo možné 
financovat projekty na podporu integrace zdra- 
votně postižených, etnických menšin, přistěho-
valců a zranitelných sociálních skupin prostřed-
nictvím sportu – pod podmínkou, že do těchto 

iniciativ budou zapojeny relevantní organizace 
(amatérské sportovní kluby a sdružení, dobrovol-
nické organizace, spolky a sociální družstva).

Na regionální úrovni se uznává jako základní 
legislativní nástroj pro propagaci sportu a re-
kreačních aktivit LR.5/2012. Hlavním cílem je 
prosazovat myšlenku „sport pro všechny”.

Regionální plán prevence ve zdravotnictví 
(2014/2018) podporuje sport a fyzické aktivity 
jako nedílnou součást každodenního života 
a uznává přínos, který mají pro zdraví, pocit 
pohody a prevenci onemocnění. Strategie, kte-
rou zastává Regionální rada, má podporovat 
sportovní aktivity v jakémkoli věku, protože 
mají velký psychický i fyzický přínos pro děti, 
dospělé i starší občany. 

V Regionálním plánu propagace sportu 
(2016/2020) jsou stanovena vodítka pro pro- 
pagaci sportu. Hlavním cílem je podpora sportu 
jako prostředku k procvičení i rekreaci, pro-
pagace zdravého životního stylu a modelů ak-
tivního života.

DOPOručení

Fyzická aktivita a duševní zdraví: 
jsou zapotřebí ještě další výzkumy

Velké množství empirických důkazů potvr-
dilo pozitivní vliv fyzické aktivity a cvičení na 
zmírnění depresivních a úzkostných symptomů. 
Je důležité, aby vědci, lékaři a sportovní instru- 
ktoři a cvičitelé spolupracovali na vytvoření spo-
lehlivých instrukcí týkajících se psychologického 
efektu cvičení, přičemž je třeba mít na paměti 
různé psychosociální proměnné — například 
pohlaví, věk, dřívější stav duševního zdraví 
a ekologická omezení. Do dnešního dne nemůže 
být kupodivu účinnost fyzické aktivity a cvičení 
při zmírňování symptomů duševních chorob ni-
jak jasně stanovena, protože není k dispozici 
dostatek kvalitních výzkumů na klinické popu-
laci a odpovídajících navazujících studií: ačkoli 
z mnoha studií lze vyvodit, že cvičení má jako 
doplňková léčba pozitivní účinky, počet důkazů 
je u většiny psychických onemocnění omezený. 
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K získání užitečných výsledků a k tomu, aby bylo 
možné vypočítat velikost účinku v následných 
metaanalýzách, je nezbytný přesný popis pod- 
mínek, standardizovaných intervencí, validizo-
vaných hodnotících strategií, adekvátní rando-
mizace, kontrolních podmínek a odhadu síly 
testů. 

Několik studií potvrdilo, že náladu nebo sub- 
jektivní pocit pohody ovlivňuje také osobnost 
nebo rozdíly mezi pohlavími: budoucí studie 
by měly zanalyzovat například to, zda fyzická 
aktivita ovlivňuje náladu u žen stejným způ-
sobem jako u mužů nebo jestli má celkové 
množství fyzické aktivity vliv na vztah mezi ná-
ladou a cvičením. 

Abychom dokázali s konečnou platností od- 
povědět na otázku, jak silný je vliv fyzické akti- 
vity při ochraně před vznikem symptomů du-
ševních onemocnění, je zapotřebí provést další 
výzkumy na reprezentativních vzorcích a přes-
nější měření fyzické aktivity.  

Fyzická aktivita a duševní  
zdraví: role zdravotnických 
pracovníků a sportovních trenérů

Faulkner (2016) uvádí, že při navazování me- 
ziprofesní spolupráce a využívání systematic-
kého cvičení a fyzické aktivity jako prevence 
a léčby duševních onemocnění hrají zdravotníci 
významnou roli.

Zařazení programu obsahujícího fyzickou ak- 
tivitu do psychiatrických služeb poskytuje lidem 
trpícícm duševním onemocněním příležitost být 
v častém kontaktu s odborníky specializujícími 
se na duševní zdraví. 

Zjistilo se, že na sebeúctu cvičících má vliv 
styl trénování. Zschucke a kol. (2013) uvádějí, 
že pozitivní instrukce (jako je třeba pochvala za 
dobrý výkon a snahu, předávání odborných rad 
nekritickým způsobem a povzbuzování i přesto, 
že cvičící udělá nějakou chybu) vedou ke zvýšení 
sebeúcty. Podporování jedinců v tom, aby se sou- 
středili na zdokonalední svých dovedností, nikoli 
na srovnávání s ostatními, je spojeno s větším 
rozvojem schopností a sebeúcty. Soupeření a ho- 
dnocení ve srovnání s výkonem druhých může 

být obzvlášť problematické pro jedince s nej-
menšími schopnostmi a nejnižší sebeúctou. 

Pozornost by měla být věnována potenciální 
roli tréninkových programů založených na infor- 
mačních a komunikačních technologiích: nejno-
vější studie naznačují, že dobrých výsledků tré- 
ninku a zlepšení nálady lze dosáhnout také při 
využívání internetové či telekomunikační pod-
pory. 

tělesná aktivita a duševní 
zdraví: průzkum „zdola”  
(a bottom-up enquiry)

Na podporu zjištění, jež vyplynula z přezku-
mu literatury, byl proveden takzvaný průzkum  
„zdola”, jehož se zúčastnily organizace, sdružení, 
místní orgány a subjekty aktivní v oblasti sportu 
a duševního zdraví. Jeho cílem bylo vyhodnotit, 
zda je fyzická aktivita vnímána jako terapeutická 
léčba a zda se sportovní aktivity u pacientů bě-
žně využívají.

Ukázalo se, že fyzická aktivita, cvičení a sport 
se využívají hodně a mají pozitivní výsledky – 
nejpatrnější jsou vysoká míra zapojení, zvýšený 
smysl sounáležitosti, lepší mezilidské vztahy, 
sdílení zkušeností a pozitivní pocity. Bylo popsá-
no, že u pacientů, kteří se za posledních pět let 
pravidelně zapojovali do sportovních aktivit, se 
snížilo užívání léků a počet hospitalizací. Kromě 
toho bylo zaznamenáno zlepšení ve vztazích pa-
cientů a odborníků: když se odborní pracovníci 
účastnili sportovních aktivit, vztah se posílil a měl 
významný terapeutický dopad. 

Tyto výsledky potvrdily poznatky plynoucí 
z přezkumu literatury a upozornily na určité 
oblasti, jež vyžadují inovativní strategie a po-
litické intervence.  

Doporučení pro politiky 
• Politický přístup by měl propagovat rozvoj 

sportovních akcí, měl by poskytnout infra-
strukturu a prostory. Měl by být oficiálně 
uznán význam každodenních sportovních/
fyzických aktivit v neformálním prostředí 
(parky, veřejná místa), kde se mohou lidé 

PROJEKT M.E.N.S. KONCEPČNÍ DOKUMENTY   |   68



neformálně setkávat na základě toho, že 
mají společné (sportovní) cíle/zájmy.

• Měly by být vytvořeny struktury, jejichž 
prostřednictvím je možné lidi odkazovat 
na programy založené na cvičení, včetně 
poradenství od kvalifikovaných odborníků. 
Měla by být zajištěna profesionální supervize 
a vedení tréninků, aby byly co nejlépe ucho- 
peny specifické bariéry způsobené psychic-
kým onemocněním.  

• Měly by být propagovány a podporovány 
mezilidské vztahy ve zdravém prostředí:  klí- 
čovým aspektem je „humanizace” služeb 
v oblasti duševního zdraví, což vyžaduje pro- 
fesionální výcvik těch, kteří je budou pro-
vozovat.

Závěry

Jako součást svého úsilí na podporu dušev-
ního zdraví vydala Nadace pro duševní zdraví 
kapesního průvodce, v němž se popisuje pozi-
tivní vliv fyzické aktivity na pocit psychické po- 
hody. Obsahuje i několik tipů a návrhů, jak člo-
věk může začít.

Podle Nadace pro duševní zdraví má fyzická 
aktivita ohromný potenciál pro zlepšení pocitu 
pohody. Stačí jen krátké, desetiminutové pro-
cházky rychlou chůzí – i ty přispívají ke zvýšení 
psychické bdělosti, člověk má díky nim více 
energie a lepší náladu. Zapojení do pravidelné 
fyzické aktivity může zvyšovat sebeúctu a zmír-
ňovat stres a úzkost. Svou roli hraje také v pre- 
venci vzniku problémů v oblasti duševního zdraví 
a při vylepšování kvality života u lidí, kteří du-
ševním onemocněním už trpí.

S ohledem na velké množství výsledků 
výzkumů, jež jsme zmínili výše, stojí za zmínku, 
že tempo přibývání nových informací na tomto 
interdisciplinárním poli je tak vysoké, že 
nedávno vznikl mezinárodní časopis Journal of 
Mental Health and Physical Activity (MENPA), 
který se zabývá výhradně touto tématikou. V 
úplně prvním úvodníku redaktoři psali, že kromě 
důkazů z výzkumů, jež poukazují na účinnost 

fyzické aktivity při prevenci a léčbě duševních 
nemocí existují ještě čtyři další důvody, proč 
by měla být fyzická aktivita považována za po-
tenciální strategii při podpoře duševního zdraví: 

1. Fyzická aktivita vyžaduje mnohem nižší ná- 
klady než psychofarmakologická či psycho-
terapeutická léčba. V případech, kdy je to 
vhodné, „může být fyzická aktivita úspornou 
alternativou pro ty, kdo nechtějí užívat léky, 
nebo pro ty, kdo si nemohou dovolit terapii”. 

2. Na rozdíl od farmakologických intervencí je 
fyzická aktivita spojena jen s naprosto mini-
málními nepříznivými vedlejšími účinky. 

3. Fyzické aktivitě se člověk může věnovat jak- 
koli dlouho, na rozdíl od farmakologické či 
psychoterapeutické léčby, které často mají 
jasně určený konec. 

4. Fyzická aktivita je jiná než tradiční léčba 
a terapie problémů s duševním zdravím 
v tom, že má potenciál zároveň zlepšovat 
zdraví a pocit pohody i pozitivně ovlivňovat 
duševní onemocnění. 
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úvod 

Účelem tohoto článku bylo zkoumat, jak 
mohou pohybové aktivity, volnočasové aktivity 
a sport podporovat proces inkluze osob s psy-
chickými problémy.

Článek řešil význam fyzických aktivit s ohle-
dem na a) aktivní účast zapojených jednotlivců 
a b) skutečnost, že některá společenství vyčleňují 
z některých aktivit většinu duševně nemocných 
osob, především pak ty se závažným duševním 
onemocněním.

Je prokázáno, že lidé s vážným duševním 
onemocněním jsou mezi nejvíce vyčleněnými 
ze společnosti (Sayce, 2001). Sociální vyloučení 
je proces, kterým jsou jednotlivci nebo skupiny 
v určité míře vyloučeny z plné účasti ve společ-
nosti, ve které žijí (European Foundation, 1995). 
Vyloučení z účasti na životě společnosti vede 
k sestupné spirále narůstající izolace a zhoršení 
duševního zdraví (Office of the Deputy, 2004). 
Klíčovými faktory vedoucími k vyloučení jsou: 

nízký příjem; rodinné problémy; nutnost využí- 
vat péči sociálních, zdravotních či jiných služeb; 
problémy ve škole; propuštění z výkonu trestu; 
příslušnost k etnické menšině; život v deprivo-
vaných oblastech; problémy s duševním zdravím; 
věk a postižení (Hughes, 2010). V souvislosti s vý- 
še zmiňovaným by bylo vhodné prozkoumat a) 
mechanismus vyloučení a b) proč společnost vy- 
čleňuje určité jednotlivce a skupiny. Cílem bylo 
popsat proces inkluze/exkluze, učit se z přede-
šlých zkušeností a navrhnout cesty, které by vedly 
k tomu, že všichni lidé všech věkových kategorií 
budou považováni za hodnotné, respektované 
a platné členy společnosti (Saloojee, 2003).

DeFiniCe DuševníHO 
ZDraví, SPOrtu  
a inKluZe

a) Definice duševního zdraví / 
problémů s duševním zdravím

05 
zaČLEňOVÁNÍ LiDÍ 
s DUšEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
POMOCÍ sPOrTU
AutOr:
Jan Drobný

Česká republika
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WHO (2014) definuje duševní zdraví jako 
stav duševní pohody, ve kterém každý jedinec 
realizuje svůj potenciál, zvládá stresy běžného 
života, může pracovat produktivně a plodně a je 
schopen být prospěšný své komunitě. The Head- 
space (2018) přichází s názorem, že dobré du-
ševní zdraví znamená být schopen pracovat 
a studovat s využitím svého plného potenciálu, 
zvládat každodenní stres, být zapojen do spo-
lečnosti a žít svůj život svobodně a uspokojivě. 

Existuje mnoho diskuzí a koncepcí, definu-
jících problémy s duševním zdravím. Pro tento 
článek jsme vybrali definici poskytovanou Stan-
fordskou filozofickou encyklopedií (2010), která 
uvádí, že problémy s duševním zdravím jsou sku-
tečné a zahrnují poruchy myšlení, zkušeností, 
emocí, které jsou natolik závažné, že způsobují 
lidem problémy s celkovým fungováním, zne- 
snadňují jim udržovat mezilidské vztahy a vyko- 
návat zaměstnání a někdy vedou až k sebede-
struktivnímu chování a dokonce k sebevraždě.

Pro účely této studie byli vzati v úvahu pouze 
jedinci s vážným duševním onemocněním.

b) Definice sportu  
a pohybových aktivit

Sport a pohybové aktivity byly vždy nedílnou 
součástí života každého člověka. Tuto myšlenku 
podporuje Pierre de Coubertin (zakladatel Mezi- 
národního olympijského výboru, 1863-1937), ci- 
tovaný ve White paper (2007), který definoval 
sport jako součást odkazu každého člověka, 
jehož absence nemůže být ničím kompenzo-
vána. Další pohled na sport a jeho úlohu v mo-
derní společnosti představuje Bailey (2015), 
který vidí sport jako hromadný pojem, který 
obvykle odkazuje na řadu aktivit, procesů, so-
ciálních vztahů a předpokládaných fyzických, 
psychologických a sociologických výsledků. Ten-
to princip je rovněž podporován ve White paper 
(2007) s prohlášením, že sport je velice důležitá 
oblast lidské činnosti, která má velký potenciál 
pro sdružování lidí a oslovení všech bez ohledu 
na věk nebo sociální původ. Pravidelná středně 
intenzivní fyzická aktivita - například chůze, 
jízda na kole nebo účast na kolektivních spor-
tech - má pro zdraví významný přínos; může 

například snížit riziko kardiovaskulárních one-
mocnění, cukrovky, rakoviny tlustého střeva, ra-
koviny prsu a deprese (WHO, 2018).

Spojení sportu a fyzické aktivity s duševním 
zdravím je pro účely tohoto článku velmi důle-
žité. Tylor a kol. (1985) tvrdil, že duševní zdraví 
člověka je pozitivně ovlivněno energickou fyzic-
kou aktivitou. Raglin (1990) dospěl k závěru, že 
psychologické přínosy spojené s cvičením jsou 
srovnatelné se zisky dosaženými standardní for- 
mou psychoterapie. Hull (2012) se pokoušel po- 
psat výhody sportu pro děti a dospívající. Je-
dním z poznatků je, že ti, kteří jsou fyzicky ak- 
tivní, se zdají méně náchylní k problémům s du- 
ševním zdravím a mohou mít zlepšené kognitivní 
funkce (Hull, 2012).

c) Definice sociálního 
začlenění / vyloučení

“Sociální začleňování je proces, který zajiš- 
ťuje, aby osoby ohrožené chudobou a sociálním 
vyloučením získaly příležitosti a zdroje potřebné 
k plné účasti v ekonomickém, sociálním, politic-
kém a kulturním životě a aby měly životní úroveň, 
 která je ve společnosti, ve které žijí, považována 
za normální. Zajišťuje jim větší účast na roz-
hodování, které ovlivňuje jejich život a přístup 
k jejich základním právům” (Komise Evropských 
společenství, 2010).

“Sociální vyloučení je komplexní a víceroz-
měrný proces. Zahrnuje nedostatek nebo odpí- 
rání prostředků, práv, zboží a služeb a neschop-
nost podílet se na normálních vztazích a činnos- 
tech, které jsou k dispozici většině lidí ve společ- 
nosti, ať už v hospodářské, sociální, kulturní či po- 
litické oblasti. Ovlivňuje jak kvalitu života je-
dnotlivců, tak rovnost a soudržnost společnosti 
jako celku” (Levitas a kol., 2007)

PřeDStavení 
SleDOvané OblaSti

Cílem této práce bylo prozkoumat především 
následující otázky:

Mají fyzické aktivity a sport nějaké zvláštní 
výhody pro lidi s problémy s duševním zdravím? 
Jsou lidé s duševními problémy vyloučeni z běžně 
dostupných aktivit, jako jsou pohybové aktivity 
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a sport? A pokud ano, jaké jsou mechanismy 
těchto vyloučení a existují nějaká řešení tohoto 
problému?

MetODy
Pro účely tohoto dokumentu byla provedena 

revize literatury. “Psaní přehledu literatury je 
prostředkem k přezkoumání hlavních myšlenek 
a výzkum vztahující se k vybrané oblasti zájmu” 
(Bryman, 2008).

výSleDKy

Přínosy pohybové aktivity a sportu  
pro lidi s duševním onemocněním

Pozitivní účinek pohybových aktivit, cvičení 
a sportu v rámci celé populace je dobře známý 
a uznávaný, zejména ze zdravotního hlediska. 
Warburton (2006) dospěl k závěru, že fyzická 
nečinnost je modifikovatelným rizikovým fa-
ktorem pro kardiovaskulární onemocnění a 
množství dalších chronických onemocnění, 
včetně cukrovky, rakoviny (tlustého střeva 
a prsu), obezity, hypertenze, onemocnění kostí 
a kloubů (osteoporóza a osteoartritida) a de-
prese. Cron-Grant a Grant (2000) tuto tezi 
potvrzují a přidali další dimenzi, když uvedli, že 
v současnosti existuje rostoucí počet důkazů 
a značná podpora tvrzení, že pravidelná tě- 
lesná aktivita může přispět k prevenci psy-
chických problémů a může být efektivním prv- 
kem celkového léčebného plánu pro ty, kteří 
trpí duševním onemocněním. Obdobně Dicker-
son a kol. (2006) uvádí, že lidé s vážným du-
ševním onemocněním vykazují slabší fyzické 
zdraví než celková populace. Mají vyšší riziko 
kardiovaskulárních onemocnění, obezity a me-
tabolické dysfunkce, což vede k nízké kvalitě 
života a ke zvýšení úmrtnosti.

Richardson a kol. (2005) poukázal na to, že 
vědci teprve nedávno začali zkoumat dopad fy-
zické aktivity na duševní a fyzické zdraví osob 
s vážným duševním onemocněním. Carless a 
Douglas (2004) ve své studii dospěli k závěru, 
že většina stávající literatury se soustředila na 
osoby bez diagnostikovaných duševních pro- 
blémů nebo osoby s mírnou až středně závažnou 

depresí nebo úzkostí. Pouze malá část výzkumu 
byla zaměřena na potenciál fyzické aktivity pro 
osoby s vážnými a trvalými problémy s duševním 
zdravím a v současnosti není terapeutický po-
tenciál fyzické aktivity pro tuto skupinu klientů 
vyřešen (Carless & Douglas, 2004).

Pokud se pokusíme popsat přínosy sportu 
a fyzických aktivit, které mohou lidé s vážným 
duševním onemocněním získat, je také důležité 
zmínit, že existuje dvojí možnost, jak se dívat 
na tyto přínosy. Craft (2005) se pokusil popsat, 
jak cvičení může snížit nebo zmírnit příznaky 
duševní nemoci. Carless (2007) uvedl, že je třeba 
vidět rozdíl mezi pomocí od příznaků a pomocí 
lidem a tento rozdíl je přínosný pro podporu du-
ševního zdraví u lidí s vážnými duševními cho-
robami. Ve stejné studii Carless (2007) uvedl, 
že existuje několik způsobů, jak by účast na 
různých formách fyzické aktivity mohla přispět 
k podpoře duševního zdraví u lidí s duševním 
onemocněním:

-  Skupinové fyzické aktivity nabízejí příležitost 
k pozitivním společenským zkušenostem, 
které řada lidí s duševním onemocněním 
oceňuje (Carter-Morris & Faulkner, 2003, 
citováno v Carless 2007).

-  Dobrý pocit pramenící ze sportu a cvičení 
může pomoci zvýšit sebevědomí lidem s váž-
nou duševní chorobou (Faulkner & Sparkes, 
1999, citováno v Carless 2007).

-  Cvičení souvisí s pozitivními dojmy a zlepše-
ním nálady u lidí s klinickou depresí (Faulkner 
& Biddle, 2004, citováno v Carless 2007).

-  Pro některé lidi s duševními problémy se mů-
že sport stát významnou a cennou aktivitou, 
která dodá jejich životu pocit smyslu (Raine 
a kol., 2002, citováno v Carless 2007).

Repper a Perkins (2003, citováno v Carless 
2007) poukázali na fakt, že faktory jako sdí-
lené zkušenosti, hledání smyslu a účelu v živo-
tě, pocit, že máme důvod k životu, převzetí 
kontroly a možnost volby, prožívání potěšení 
a budování sebeúcty jsou při životě s duševním 
onemocněním velice důležité.
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Exkluze/ inkluze osob s duševním onemoc-
něním z / do pravidelných aktivit v komunitě

Koncepce sociálního začleňování a vyloučení 
se týkají širších záležitostí, jako je chudoba, 
vzdělání a mají přímý dopad na životy osob se 
zdravotním postižením, stejně jako osob s du-
ševními problémy (Wright & Stickley, 2012). 
Tuto myšlenku podporuje Friedli (2009), který 
tvrdí, že je obtížné rozlišit příčiny a důsledky pro-
blémů duševního zdraví a sociálního vyloučení.

Řada výzkumníků tvrdí, že sociální vyloučení 
lidí s duševními problémy souvisí s fenoménem 
stigmatu. Negativní sociální postoje k duševním 
onemocněním ve formě stigmatizace jsou roz- 
šířené a způsobují, že zkušenost s duševní poru-
chou je pro mnoho lidí mnohem škodlivější, 
obtížnější a znevýhodňující (Repper & Perkins, 
2003). Davis (2005) poukázal na nebezpečí le- 
gitimity označovat jednotlivce a skupiny za “so-
ciálně vyloučené”, protože tím, že se tak děje, 
se tito stávají dále vyčlenění z mainstreamové 
společnosti a jsou dále stigmatizováni. Illich 
(1975) přičítá stigmatizaci a sociální vyloučení 
lékařské klasifikaci, která sama o sobě zapříči-
ňuje ztrátu autonomie a sociální separaci. Illich 
(1975) také rozvinul tuto svou teorii tím, že 
uvádí, že diagnóza vždy zintenzivňuje stres, pod-
poruje pocit neschopnosti, vnucuje nečinnost 
a zaměřuje se na obavy z nevyléčení, na nejis- 
totu a závislost na budoucích lékařských obje-
vech, což všechno znamená ztrátu schopnosti 
sebe-definování. Také izoluje osobu v tímto při- 
suzované roli, odděluje ji od „normálních a zdra- 
vých“ a vyžaduje podřízení autoritě specializo-
vaných pracovníků. 

Sayce (2001) popsal sociální začlenění jako 
morální kruh zlepšení práv přístupu k sociál- 
nímu a ekonomickému světu, novým příležitos-
tem, obnovení postavení a významu a snížení 
dopadu zdravotního postižení. Klíčovým problé- 
mem je dostupnost řady příležitostí, které si 
uživatelé mohou zvolit, s podporou a úpravou, 
kde je to nutné. Ranking (2005) definoval sociální 
začlenění jako politickou snahu “přivést lidi s du- 
ševním onemocněním do mainstreamové spo- 
lečnosti, umožnit přístup k běžným příležitos-
tem pro zaměstnání, volný čas, rodinný a spole-
čenský život”. Ranking (2005) argumentoval, že 

bez opravdového úsilí o podporu sociálního za-
členění zůstanou lidé s problémy s duševním 
zdravím pravděpodobně odsunuti na okraji spo-
lečnosti. Duševní zdraví bude nadále vyžadovat 
vysoké náklady na jejich osobní životy a finanční 
náklady státu. Sayce (2005) podpořil tuto my-
šlenku a uvedl, že sociální začlenění je hlavní vý-
zvou a konečným cílem služeb duševního zdraví.

Na základě předložených důkazů s respektem 
k sociálnímu začleňování osob s vážnými dušev- 
ními problémy vyjádřili někteří výzkumní pracov- 
níci obavy z tohoto procesu. Sayce (1998) kon- 
statoval, že sociální začlenění se dotýká zdra-
vého rozumu vytvářením myšlenek, že “každý 
by měl být zařazen do jednonárodové Británie, 
každý by měl mít příležitost přispět a zapojit 
se”.

Je pozoruhodné, že lidé s duševním onemoc-
něním stále bojují o dosažení sociálního začle-
nění, ačkoliv by nyní měly existovat dostatečné 
mechanismy, struktury, strategie a zákony, které 
by zajistily jejich účast (Secker a kol., 2007, ci-
továno v Spandler 2007). Největším rizikem ce-
lého procesu je především to, že sociální inkluze 
může být vybrána společnostmi proto, aby mo- 
hly regulovat, léčit a určovat potřeby osob s du- 
ševními problémy (Spandler, 2007). Jinými slovy, 
lidé s duševním onemocněním by se měli chtít 
zapojit a stát se součástí společnosti, neboť je 
to bezpochyby prospěšné pro jejich zdraví. Prá-
vě tato myšlenka “zdravého rozumu” je však 
problematická. Jeden z problémů s přechodem 
k “propagaci inkluze” spočívá v tom, že inkluze 
v praxi implicitně předpokládá, že kvalita main-
streamové společnosti je nejen žádoucí, nýbrž 
bezproblémová a legitimní (Levitas 2004).

Závěrečné DOPOručení
Existuje množství důkazů o tom, že fyzická 

aktivita, sport a cvičení mají pozitivní dopad 
na osoby s problémy s duševním zdravím. Z fy-
zického, duševního a sociálního hlediska by se 
měla věnovat větší pozornost přesnému přínosu 
fyzické aktivity a sportu na určité příznaky. Na- 
příklad hodnocení fotbalového projektu pro 
osoby s duševním onemocněním (Carter-Morris 
& Faulkner, 2003) ukázalo, že jejich zapojení 
nabídlo bezpečné příležitosti k interakci bez 
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ohledu na jejich diagnózu. Účast na fotbalovém 
projektu vedla k rozšíření jejich sociálních kon-
taktů (Carter-Morris & Faulkner, 2003).

Zdá se, že největším problémem je stigma-
tizace, diskriminace a nedostatečné pochopení 
problémů duševního zdraví v rámci společnosti 
obecně. Sayce (1998) uvedl, že a) jednotlivci 
uvnitř společnosti jsou diskriminováni z různých 
důvodů, b) bylo by přesnější popisovat to jako 
diskriminaci spíše než vyloučení a c) identifi-
koval nedostatečné dodržování lidských práv 
v oblasti duševního zdraví. Hlavním cílem so-
ciálního začlenění by proto mělo být rozvíjení 
společenských vazeb, destigmatizace a antidis-
kriminační postupy.

Pochopení zkušeností lidí se závažným du- 
ševním onemocněním je důležitým úkolem, po-
kud chceme řešit stigmatizaci a následně sociální 
vyloučení lidí s duševním onemocněním. Jedním 
ze způsobů, jak čelit stigmatu a sociálnímu vy- 
loučení na osobní úrovni je vysvětlit tyto zku-
šenosti srozumitelně a přístupnou formou (Car- 
les & Sparkes, 2008). Důležitou vznikající otáz-
kou je, kdo by měl být propagátorem širokého 
chápání konceptu zážitků a kdo by měl být v čele 
příslušných aktivit a postupů v oblasti sociálního 
začleňování. Rankin (2005) prohlásil, že sociální 
začlenění je hlavní výzvou a konečným cílem slu- 
žeb duševního zdraví. Sayce (2001) podpořil ten- 
to argument a konstatoval, že sociální začle-
nění vyžaduje vedení od psychiatrie, odborníků 
v oblasti duševního zdraví a hnutí uživatel/pře-
živší (user/survivor).

Stručně řečeno, je zřejmé, že nejdůležitějším 
cílem je vytvářet lidem s duševním onemocně-
ním příležitosti pro začlenění do společnosti, 
včetně příležitostí k účasti na sportovních a fy-
zických aktivitách. Toho lze dosáhnout podporou 
duševního zdraví obecně a zvyšováním povědo-
mí veřejnosti o duševním zdraví a duševním one- 
mocnění. Podpora od místních komunit je navíc 
nezbytná pro vytvoření vhodného inkluzivního 
prostředí.
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úvod

 Duševní zdraví zdaleka neznamená jen 
absenci duševní nemoci. Světová zdravotnická 
organizace (WHO) ho definuje jako “Stav pohody, 
kdy si každý jedinec uvědomuje svůj vlastní 
potenciál, dokáže se vyrovnat s normálními stre- 
sy života, umí pracovat produktivně a úspěšně 
a kdy je schopen nějak přispívat své komunitě.“ 
(WHO, 2014a).

Jeden člověk ze čtyř na světě bude někdy 
během svého života postižen problémem v du- 
ševní oblasti (WHO, 2014a). Asi 450 milionů 
lidí v současné době zakouší nemoce jako je 
deprese, schizofrenie nebo úzkost, což celo-
světově řadí duševní onemocnění  mezi hlavní 
příčiny špatného zdraví a zdravotního postižení. 
S tím spojené lidské i ekonomické výdaje vy- 
nakládané na jedince jsou přitom velmi vý-
znamné. Ve studii z roku 2010 bylo zjištěno, že 
duševní onemocnění vedou v Evropě k přímým 
a nepřímým nákladům ve výši 461 miliard liber, 
neboli zhruba 3,4% HDP (Gustavsson a kol., 

2011). To je v souladu s dalším výzkumem, kte-
rý byl proveden v minulém desetiletí, a který 
toto číslo odhadl mezi 3 a 4 % HDP (Economist 
Itelligence Unit, 2014). Problémy s duševním 
zdravím způsobují rostoucí míru pracovní ne- 
schopnosti v členských státech EU. WHO odha-
duje, že 9% z celkového množství „roků života 
narušeného nemocí“ (jednotka celkového zatí-
žení nemocemi) bylo v roce 2015 přímým dů-
sledkem poruch duševního zdraví a závislostí na 
návykových látkách v celém evropském regionu.

Odhaduje se, že asi dvě třetiny lidí se zná- 
mým duševním onemocněním nikdy nevyhle-
dají odbornou pomoc (Thornicroft, 207). Důvody 
zahrnují stigma, zanedbávání a diskriminaci 
(Dunne, Mac Gabhann, Amering a McGowan, 
2018). Ačkoli se tyto problémy s duševním zdra- 
vím vyskytují v určitém okamžiku téměř v kaž-
dé rodině, jedinci, kteří je zažívají, se stále 
potýkají s předsudky jiných lidí a mohou se cítit 
vyloučeni a stydět se za ně. (Corrigan a Watson, 
2002). Deprese je také hlavním faktorem při- 
spívajícím k sebevraždě, což zdůrazňuje potřebu 
reakce světové zdravotnické veřejnosti (WHO, 
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2017a). Dalšími rizikovými faktory jsou věk, po- 
hlaví a socioekonomický status. Šest Evropských 
zemí patří celosvětově mezi 20 zemí s nejvyšší 
odhadovanou mírou sebevražednosti přičemž 
úplně nejvyšší míru vykazuje Litva. V zemích 
s vysokou příjmovou hladinou páchá sebevraždu 
3,5 mužů na každou ženu, v zemích s nízkými 
a středními příjmy dosahuje míra sebevražed-
nosti až 4,1 mužů na jednu ženu. V zemích 
s vysokými příjmy je 90% sebevražd spojeno 
s duševním onemocněním a 22 % sebevražd je 
spojeno s užíváním alkoholu (WHO, 2014b). 
Zlepšení duševního zdraví Evropanů, včasné 
stanovení diagnózy a léčba nemocí jako depre- 
se, by znamenaly snížení počtu lidí s invaliditou 
a sebevražd. To ale představuje mnoho ná-
ročných úkolů na úrovni veřejného zdravotního 
systému a zásadní roli zde hraje právě snižování 
stigmatu.  

FOrMulaCe PrObléMu 

Uvážíme-li, jakou přítěží je duševní onemoc- 
nění pro člověka i pro společnost, je zásadní, 
abychom dokončili práce na tom, aby specia-
lizované služby a podpůrné organizace v celé 
Evropě mohly vše zvládnout a poskytovat efek- 
tivní prevenci a léčebné programy. Široce roze-
vřené nůžky mezi těmi, kdo pro své potíže čer- 
pají přiměřenou a vhodnou léčbu a těmi, kteří 
ji nemají, by se měly uzavírat. Stigma je jedním 
z důvodů nedostatku pozornosti, kterou věnují 
problematice duševního zdraví systémy zdra-
votní péče a tvůrci politik. Abychom snížili toto 
stigma, musíme nejprve porozumět povaze 
a rozsahu tohoto problému a prozkoumat sou- 
časné osvědčené postupy, které pomáhají 
zlepšit výsledky. Tento příspěvek si klade za cíl 
se těmito otázkami zabývat.

PříStuP

Aby se nám podařilo těchto cílů dosáhnout, 
vytvořili jsme obsáhlé přehledy odborné litera-

tury (původní studie, systematické přehledy, 
databáze Cochrane, vyhledávání zdrojů, průzku- 
my místních služeb, akční plány WHO a Evrop-
ských ministerstev zdravotnictví, a zaměřili jsme 
se na tyto otázky:

Jak definujeme stigma a jak se vztahuje k du- 
ševnímu zdraví? 

Co nám říká výzkum o tématu stigmatu ve 
vztahu k duševnímu zdraví?

Jaké jsou nejúčinnější přístupy ke snížení sti-
gmatu souvisejícího s duševním zdravím?

Jaké typy poskytovaných intervencí přijímají 
Evropské státy? 

Strategie duševního zdraví: Srovnání Irska 
a Litvy.

Stigma
Stigma lze definovat pomocí sociálně ko-

gnitivního modelu, který zahrnuje tři prvky: ste- 
reotypy, předsudky, a diskriminaci (Corrigan, 
Druss & Perlick, 2014). Stereotyp  je přehnaně 
obecný nebo zjednodušený postoj o skupině lidí 
založený na charakteristikách jako je nábožen-
ství, gender nebo zdravotní stav (například 
někdo s duševním onemocněním je blázen nebo 
je nebezpečný). Stereotypy nemusejí být nutně 
škodlivé, protože lidi si je mohou uvědomovat, 
aniž by s nimi souhlasili. Na rozdíl od toho za-
hrnuje předsudek souhlas se stereotypem, který 
ústí v emoční reakci nějakého typu (například 
bojím se ho, protože ten člověk má nějaký du-
ševní problém.) Diskriminace je chování, které je 
s takovou emoční reakcí spojené.  Je to omezo-
vání práv a příležitostí lidí založené na jejich 
příslušnosti k nějaké skupině (například vyhýbání 
se zaměstnávat lidi s duševním onemocněním 
z důvodu jejich domnělé nebezpečnosti).   

Stigma je často posilováno chybnými teorie-
mi, které mohou mít za následek diskriminační 
chování. Například častým mýtem je, že lidé 
s duševním onemocněním jsou násilní nebo ne-
bezpečnější než běžná populace nebo že duševní 
onemocnění je výsledkem osobnostní slabosti 
(Crisp, Gelder, Rix, Meltzer a Rowlands, 2000). 
Jazyk popisující lidi s duševním onemocněním 
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může být také stigmatizující a popisuje je jako 
„blázny, šílence nebo pomatence.“ (Angermeyer 
a Matschiner, 2003). Někteří lidé stále věří, že 
duševní problémy se nedají léčit nebo že lidé, 
kteří jimi trpí, jsou méně schopní. Tento typ sti-
gmatu může vést ke zneužívání, odmítání, izolaci 
a může vyloučit tyto pacienty ze zdravotní péče 
a podpory, která by jim mohla pomoci.

Pokud se na věc podíváme ze společenské 
perspektivy, stigma lze rozlišit na veřejné stigma, 
stigma vůči sobě (neboli internalizované) a struk- 
turální stigma. Stigma veřejnosti  je negativní 
reakcí komunity nebo společnosti na určitou sku-
pinu založené na stereotypech - jako například 
na víře, že všichni lidé s duševním onemocněním 
jsou nebezpeční (Corrigan a  Wattson, 2002). 
Různé kultury mohou mít různé názory na 
vznik problémů s duševním zdravím, například 
tradičním čínským přesvědčením je, že duševní 
nemoc je trest za špatné chování předků (Yang, 
2007). Stigma vůči sobě je, když lidé, kteří jsou 
stigmatizováni, sdílejí stereotypy ostatních 
a obrátí je proti sobě, např. „jestliže lidé, kteří 
jsou duševně nemocní, jsou nebezpeční, i já mu-
sím být nebezpečný” (Watson, Corrigan, Larson 
a Sells, 2007). Taková reakce na předsudek mů- 
že vést k nežádoucím dopadům na chování, 
jako například, že se dotyčný neuchází o práci, 
nehovoří o svých problémech a nevyhledá od-
bornou pomoc (Henderson, Evans-Lacko a Thor- 
nicroft, 2013). Z několika studií vyplynulo, že 
lidé s problémy s duševním zdravím často ne-
chodí na psychiatrické kliniky, a dokonce i když 
mají sjednaný termín, což vede k tomu, že se 
oddálí jejich léčba a plýtvá se zdroji (Byrne, 
2000). A konečně ke strukturálnímu stigmatu 
dochází, když veřejné instituce, ať už vědomě 
či nevědomě omezují práva stigmatizované 
skupiny.   

Co nám říká výzkum o stigmatu 
spojeném s duševním zdravím? 

Diskriminace a stigma spojené s duševním 
onemocněním byly zjišťovány především po- 
mocí průzkumů. Například veřejnost odpovídala 
na krátké vzkazy o lidech s duševním onemoc-
něním v Obecném sociálním průzkumu USA. 

Mezi 35% a 69% účastníků uvedlo, že by se 
s ním nechtělo přátelit, mít ho za souseda, stý-
kat se s ním, vzít ho do rodiny sňatkem nebo 
blízce spolupracovat s člověkem se schizofrenií. 
(Pescosolido a kol., 2010). Na tytéž otázky se 
změnily hodnoty na 20-53% pro změnu dia-
gnózy na případ klinické deprese namísto schi-
zofrenie, a tím byla zdůrazněna obecná i na 
diagnózu specifická diskriminace.

Od roku 2011 prováděl umělecký festival 
First Fortnight v Irsku, zaměřený na umění lidí 
s duševním onemocněním, roční průzkum po-
stojů účastníků tohoto festivalu k otázkám du-
ševního zdraví. Z 1.517 lidí, kteří odpověděli na 
otázky v roce 2018, téměř půlka (47%) uvedla, 
že by si nepřáli, aby lidé věděli, že mají nějaké 
problémy, 28% by s někým o duševní nemoci 
těžko mluvilo a 56% by se bálo zažít v budoucnu 
problémy s duševním zdravím. Kromě toho 27% 
by odložilo vyhledání léčby ze strachu, že se lidi 
dozvědí o jejich problémech a 1/5 respondenů 
nechtěla nebo si nebyla jistá, že by chtěla žít 
s někým, kdo duševní problémy má. (D. Keegan, 
osobní komunikace, 17.2.2018) Je zásadní, aby-
chom řešili stigma duševního onemocnění a aby- 
chom nebránili lidem ve vyhledání pomoci, po-
kud jsou v potížích a hledají pomoc.

Služby duševního zdraví Svatého Patrika pro-
vádějí každoročně průzkum na reprezentativním 
vzorku 500 dospělých z celého Irska. I když 28% 
lidí už absolvovalo léčbu kvůli jejich duševním 
problémům, 64% z nich věřilo, že léčení kvůli du- 
ševním problémům je známkou osobního selhá- 
ní. 38% respondentů by neřeklo svému partne-
rovi, že berou antidepresiva, 25% by nikomu 
neřeklo, že byli hospitalizováni na psychiatrii 
a pouze 55% z nich by takovou informaci sdílelo 
s partnerem.  (Průzkum Služeb duševního zdraví 
Sv. Patrika, 2017). Další zjištění vztahující se 
ke stigmatu byla např. ta, že téměř polovina 
(44%) respondentů by nedůvěřovala někomu, 
kdo zažil poporodní depresi, aby jim hlídal dítě, 
a 23% by si nikdy dobrovolně nevzalo někoho, 
kdo byl v minulosti hospitalizován pro depresi. 
Navzdory mnoha osvětovým kampaním pro ir-
skou veřejnost zastávalo 70% dotazovaných 
osob názor, že téma duševního onemocnění 
není dostatečně probírané v médiích. Informace 
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vyplývající z tohoto šetření byla jasná, když 
čtvrtina z 500 respondentů naznačila, že by ni-
komu neřekli, že mají myšlenky na sebevraždu. 
Musíme pro to dělat víc.

Ve studii vnímaného stigmatu uvedlo 815 
dospělých lidí s výrazným omezením v oblasti 
duševního zdraví ze šesti Evropských zemí 46,7% 
pocit ztrapnění a 18% diskriminující zkušenost, 
které u 14,8% vedly ke stigmatu, které lidé 
sami vnímali (Alonso a kol., 2009). Vnímané 
stigma bylo častější mezi těmi, kteří měli nízké 
vzdělání (studovali tedy 12 let a méně), mezi 
lidmi žijícími v manželství/partnerském svazku 
a nezaměstnanými (Alonso a kol., 2009). Lidé 
s duševním onemocněním, kteří si uvědomovali 
svoje stigma, měli významně nižší kvalitu života, 
více omezení v práci/rolích a více sociálních 
omezení než ostatní lidé s duševními problémy, 
což zdůrazňuje výrazný negativní dopad, který 
může stigma mít na psychologický, sociální 
a pracovní stav člověka.

jaké jsou nejefektivnější přístupy 
ke snížení stigmatu duševního 
zdraví?

V následující části budou nastíněny a disku- 
továny obsah a efektivita intervencí ke snížení 
stigmatu lidí s duševním onemocněním za úče-
lem identifikace významu pro budoucí výzkum, 
politiky a praxi. Bude zde zdůrazněno, zda takové 
programy mohou ovlivnit znalosti (kognitivní 
doména), problémy postojů (předsudky nebo 
afektivní doména) a problémy chování (diskri-
minace nebo behaviorální doména). 

V oblasti výzkumu byly jako úspěšné ve sni- 
žování stigmatu tři obecné strategie: 1) Vzdě-
lávání, 2) Kontakty a 3) Protest. (Buechter, Pieper, 
Ueffing a Zschorlich, 2013; Corrigan, Green, 
Lundin, Kubiak a Penn, 2001; Corrigan a Penn, 
1999; Corrigan, River a kol., 2001). Vzdělávání 
by mělo podpořit nejvíce destigmatizačních 
kampaní stejně jako zvyšování povědomí o pro-
blematice duševního zdraví (Kaminski a Harry, 
1999; Pinfold, Hornicrcroft, Huxley a Farmer, 
2005). Je zapotřebí informovat lidi o tom, co to 
je duševní zdraví, jak se o něj starat, co obnáší 
duševní onemocnění, a nahrazovat mýty fakty. 

Používané metody zahrnují vytváření doku-
mentárních filmů o duševních nemocech, po-
řádání seminářů a vytváření informačních le-
táků. Za druhé se doporučuje zapojení uživatelů 
služeb a těch, kteří se o ně starají (Alexander 
a Link, 2003, Corrigan a kol., 2001). Bylo pro-
kázáno, že seznamování veřejnosti s lidmi s du- 
ševním onemocněním buď osobně nebo po-
mocí prezentací, videí, apod., vede ke snížení 
negativních postojů a stigmatu. Zajímavé je, že 
zatímco u dospělých byl ve snižování stigmatu 
efektivnější přímý kontakt s uživateli služeb než 
vzdělávání, u dospívajících byl zjištěn pravý opak. 
(Corrigan, Morris, Michaels, Rafacz a Rusch, 
2012.) Konečně zmiňme protest, jako reaktivní 
strategie používaná k odmítnutí nevhodných 
nebo stigmatizujících postojů. Patří sem napří-
klad psaní materiálů, kampaně, pochody, oku- 
pační akce a bojkoty. Kromě těchto strategií 
doporučuje Link používat různorodý, dlouhodo-
bý a cílený přístup, zatímco Národní ústav du- 
ševního zdraví v Anglii doporučuje vhodné mo- 
nitorování a vyhodnocování s cílem zajistit vali-
ditu efektivních destigmatizačních intervencí 
(jak je citováno u Borschmanna, Greenberga, Jo- 
nese a Hendersona, 2014).

Jak bylo výše zmíněno, ke stigmatu vůči sobě 
dochází, pokud sami lidé s duševním onemoc-
něním souhlasí s negativními stereotypy a apli-
kují je sami na sebe. Jorm (2012) demonstroval, 
že toto může pramenit z nepřesných nebo nedo- 
statečných znalostí o stavu člověka a o mo-
žnostech léčby. Proto by zlepšování gramotnosti 
v oblasti duševního zdraví mohlo přispět ke sni- 
žování stigmatu vůči sobě. Další metodou, jak 
pomoci lidem vypořádat se se stigmatem vůči 
sobě, je kognitivní restrukturalizace. Kognitiv- 
ní restrukturalizace (jeden z prvků kognitivně 
behaviorální terapie) umožňuje lidem nahlédnout 
stigmatizující pověry jako iracionální tvrzení 
o sobě samých. (Morrsion a kol., 2013).

Kampaně cílené na celou populaci se zdají 
být nejfunkčnější, pokud jsou orientovány na 
uzdravení a mají za cíl odstranit odstup mezi 
„těmi druhými“ a „námi“. Allportova (1954) hy- 
potéza meziskupinového kontaktu určitým způ- 
sobem vysvětluje, proč dochází k výše uvede-
ným zjištěním. Allport uvádí, že kontakt mezi 

81  |    PROJEKT M.E.N.S. KONCEPČNÍ DOKUMENTY  



členy různých skupin (za určitých podmínek – 
sdílejí společné cíle, stejný status, je zde vni- 
troskupinová spolupráce) může podnítit tole-
ranci a snížit předsudky a konflikty uvnitř sku- 
piny. Jedná se o pozitivní efekt, který lze vy-
sledovat takovým kontaktem, který tvoří základ 
mnoha strategií a kampaní k řešení stigmatu 
vůči určitým náboženstvím, rasové diskriminaci 
a genderové identitě. Pozdější výzkum Allpor-
tovy teorie naznačil, že přestože kritéria, která 
označil, posilovala pozitivní účinky, nebyla ne-
zbytnou podmínkou ani neprokázala to, že by 
jejich pouhé vystavení se jim u člověka mohlo 
způsobit změny jeho postojů (Pettigrew a Tropp, 
2005). Byly navrženy čtyři zprostředkující pro-
měnné, jejichž pomocí může ke změně postojů 
dojít: 1) informace umožňující dovědět se o druhé 
skupině, 2) změna chování vůči členům této 
druhé skupiny, 3) rozvoj pozitivních emocí a zá-
žitků a snižování úzkosti, 4) získávání náhledu 
na svou vlastní skupinu, které vede ke zvýšené 
toleranci vůči jiné skupině (Pettigrew, 1998).     

Destigmatizační kampaně jsou důležitým 
nástrojem v boji proti diskriminaci a stigmatu, 
a v západních zemích a bylo na toto téma vy-
pracováno několik meta-analýz (Mittal, Sullivan, 
Chekuri, Alee a Corrigan, 2012; Griffiths, Carron-
Arthur, Parsons a Reid, 2014; Tsang a kol., 2016). 
Nicméně jejich výsledky nejsou vždy snadno kva- 
ntifikovatelné, protože jsou často omezeny ne-
+dostatkem detailního popisu a publikovaných 
vyhodnocení (Sayce, 2003). Kromě toho, zatímco 
je stigma mezikulturním jevem, jsou zde rozdíly 
ve zkušenostech, chápání a významu duševního 
onemocnění mezi jednotlivými zeměmi díky je- 
jich historickým, kulturním, náboženským a filo- 
zofickým hodnotám. Strategie se mohou velmi 
lišit, pokud jde o prostředí, mechanismy a inter- 
vence, a protože nemohou být programy oddě-
leny od kultury, v níž fungují, mohou vznikat pro-
blémy typu, co by mohlo fungovat nejlépe (Xu, 
Huang, Kosters a Rusch, 2017).

evropské příklady intervencí 
s cílem snížit stigma lidí 
s duševním onemocněním

Obecně řečeno jsou kampaně ke snížení sti-
gmatu svou povahou v Evropě buď generické 
nebo diagnosticky specifické. Příklady gene-
rických kampaní zahrnují iniciativu „Hlavy do-
hromady“ ve Velké Británii (vedenou vévodou 
a vévodkyní z Cambridge a Princem Harrym) 
a intervence peer skupiny „Coming out Proud“ 
„Hlásím se k tomu hrdě“, na nichž se ukázal 
okamžitý pozitivní účinek redukce stigmatu 
(Corrigan, Larson, Michaels, Buchholz, Rossi 
et al., 2015; Rusche, Zlati, Black a Thornicroft, 
2014). Světová Aliance proti stigmatu (GASA) 
byla založena v červnu 2012 na konferenci, 
kterou společně pořádaly organizace Mental 
Health Commission of Canada (Kanadská Ko- 
mise pro duševní zdraví) a Světová Psychia-
trická Asociace. Jejím cílem je sdílet znalosti, 
dobrou praxi a výzkumné poznatky tak, aby 
bylo dosaženo lepších výsledků pro lidi, kteří 
se potýkají s diskriminací a stigmatem v této 
oblasti. Také si přeje dosáhnout lepší spolu-
práce, jak na mezinárodní úrovni, tak v rámci 
sousedících zemí. Členské země prováděly vý-
znamné destigmatizační kampaně a opatření 
napříč několika hlavními oblastmi, jako jsou 
pracovní místa, komunity, školy, profesionálové 
a sociální média v oblasti duševního zdraví. 
Aliance dosáhla úspěchů.  Například od zavedení 
programu „Time to change“ (člen jádrových 
skupin organizace GASA) ve Spojeném krá-
lovství, změnilo dle výzkumu asi 1,4 milionu lidí 
v Anglii postoj k problémům s duševním zdravím 
a mezi lety 2008 – 2016 došlo ke zlepšení 
o 9,6 % (Henderson a Thornicroft, 2016). Ma-
teriály byly sdíleny a adaptovány pro ostatní 
členské země. Například v rámci projektu „Time 
to change“ byl natočen film „The Stand-Up Kid“, 
který byl uzpůsoben dánskému publiku.  

Iniciativy zaměřené na redukci stigmatu, kte- 
ré cílí na specifickou diagnózu, zahrnují celosvě- 
tový program Světové Psychiatrické Asociace 
„Open the Doors“. Jejich posláním je zvýšit po- 
vědomí veřejnosti o povaze a léčbě schizofre-
nie, zlepšit postoje veřejnosti k těm, kteří mají 
nebo měli schizofrenii, a pracovat na eliminaci 
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diskriminace a předsudků vůči nemoci. Program 
zahrnuje lokální akční skupiny založené ve více 
než deseti evropských zemích. V souladu s pří- 
klady dobré praxe jsou programy uzpůsobeny 
 pro cílové skupiny a místně relevantní postoje.  

Akční program Povědomí veřejnosti o du- 
ševním zdraví v Británii (Mental Health Aware- 
ness in Action Programme -MHAA Programme) 
je příkladem jednoho z projektů pod záštitou 
této organizace. Prvky programu MHAA zahr- 
nují intervence vzdělávající uživatele služeb, lidi, 
kteří o nemocné pečují a odborníky v této 
oblasti, a to pomocí workshopů, zprostředko-
vání povědomí o duševním zdraví skupinám 
v komunitě a projektu intervencí ve školách. 
Program u účastníků úspěšně dosáhl lepších 
znalostí, porozumění a přístupu k lidem s du- 
ševními problémy díky workshopům, na dru-
hou stranu se ale nezdálo, že by došlo k zá-
sadní změně jejich postojů (Pinfold et al., 
2005). Program přizpůsobený v Německu vy- 
kazoval snížení negativních stereotypů a so-
ciálního “odstupu” vůči lidem se schizofrenií. 
Vyhodnocení filmových scén a divadelních pro- 
dukcí o duševním onemocnění nicméně odha-
lilo nárůst stigmatizujících názorů (Gaebel, Bau- 
mann a Zaske, 2005), čímž je umocněna po-
třeba pravidelného vyhodnocování efektivity 
a komplexnosti v navrhování efektivních desti-
gmatizačních intervencí. 

V Gentu v Belgii přinesl program s názvem, 
“How Different is Different?” (“Jak jiné je být 
jiným?”) mladým lidem ve věku 16-19 let kon-
takt s lidmi s duševním onemocněním. Jak ústav- 
ní, tak komunitní zařízení byla využita k tomu, 
aby se jednotlivé skupiny spolu seznámily a od-
halily vzájemné podobnosti. V jiné části téhož 
programu navštěvovali uživatelé a jejich příbuz-
ní školy, aby zde mohli hovořit o svých potížích 
a osobních zkušenostech a na konci školního 
roku účastníci (pacienti i žáci) prezentovali svůj 
projekt a mluvili o svých zkušenostech. Podobné 
úspěchy programu jsou jen obtížně měřitelné, 
nicméně analýza záznamů, které si žáci vedli, 
vykázala změny v jejich postojích během času. 
Úspěchem programu byl také nárůst počtu 
zapojených škol a žáků z 5 škol a 20 žáků v roce 
1991 , na 46 a 1500 do roku 2003.

Existuje narůstající počet poznatků o tom, 
že fyzická aktivita je spojená s lepším duševním 
zdravím (Richards et al., 2015) a mohla by se 
stát prevencí nástupu deprese (Mammen a Faul- 
kner, 2013). Aspekty soutěživého sportu mohou 
však paradoxně přispět i ke zhoršení duševního 
zdraví (Hagiwara, Iwatsuki, Isogai, Van Raalte 
a Brewer, 2017). Intenzivní trénink nebo pře-
těžování, organizační tlaky, zranění a téměř obse- 
dantní touha zvítězit mohou snížit odolnost a vy- 
rovnanost sportovce. Kromě toho, pokud je 
úspěch ve sportu spojen s vnímáním vlastní ho- 
dnoty, existuje zde riziko vzniku deprese v pří-
padě selhání, negativního veřejného mínění, 
stárnutí a nevyhledání pomoci vzhledem ke kul-
tuře „psychické odolnosti“. Příběhy vrcholových 
atletů jako Frank Bruno a Ricky Hatton (box), 
Nigel Owens (ragby) a Clarke Carlisie (fotbal) 
podtrhují nejen trvající stigma vůči duševním 
onemocněním, ale také potenciál sportu, jak 
se s ním vypořádat. Organizace vytvořily pro-
gramy k integraci duševního zdraví do jejich 
sítí. Například klub Rugby Players Ireland zavedl 
tříletou kampaň duševního zdraví „Tackle your 
Feelings“ (vypořádej se se svými pocity), za-
cílený na podporu pozitivních rozhovorů na té- 
ma duševního zdraví, zatímco GAA (Gaelic 
Atletická Asociace) mají chartu, k tomu, aby 
pomohla klubům rozvíjet kulturu, kterým pod-
poruje a propaguje duševní zdraví pohodu. 
V Portugalsku má Unie portugalských hráčů 
projekt SJPF projekt, který si klade za cíl odhalit, 
zabránit a reagovat na psychologické problémy 
které mohou fotbaloví hráči zažívat během a po 
skončení jejich kariéry.  

Konečně, Twardzicki (2008) ukázal, že krea- 
tivní umění hraje velkou roli v propagaci dušev-
ního zdraví účastníků, v redukci stigmatu lidí 
s duševním onemocněním a ke zlepšení sociál-
ního začleňování. Účast na umění může mít te- 
rapeutický dopad na propagaci zotavení a re-
dukci stigmatu vůči sobě (Crawford a Peterson, 
2007; Quinn, Shulman, Knifton Byrne, 2011). 
Nicméně zatímco některé studie ukázaly, že 
umění a filmové akce mohou snížit stigmatizující 
postoje o nebezpečnosti nebo neschopnosti 
nemocných, příklady programů jako „Open the 
Doors“ v Německu (popsáno výše) zvýrazňují, 
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jaký mohou mít i negativní efekt. (Quinn et al., 
2011). Je proto velmi důležité, aby byla povaha 
umělecké události pečlivě analyzována, protože 
ne všechny filmy s tématikou automaticky stig- 
ma sníží, a také na to, aby se festivaly sou-
středily na příběhy a popisy uživatelů služeb.

Souhrnem se pouze v některých evropských 
zemích prokázaly jako efektivní intervence za-
ložené na populaci, což činí obtížným vyvodit 
jasná doporučení. Za situace, kdy stigma v oblas- 
ti duševního zdraví přetrvává a duševní onemoc-
nění jsou stále invalidizující, je zásadní, aby byly  
peníze investovány do takových programů, které 
mohou být efektivní a kulturně vhodné. 

Politika duševního zdraví: 
Porovnání irska a litvy

Závazek reagovat na potřeby Evropské unie 
v oblasti duševního zdraví vedl k publikaci Evrop-
ského plánu duševního zdraví 2013-2020 (WHO, 
2013). Plán má čtyři hlavní cíle, z nichž každý na-
vrhuje pro členské státy nějaké činnosti. Jsou to: 

1. Každý má stejnou příležitost prožívat dušev- 
ní pohodu po celý život, zejména ti, kteří jsou 
nejvíce zranitelní nebo rizikoví; 

2. Lidská práva lidí s psychickými problémy jsou 
plně ceněna, chráněna a prosazována;

3. Služby duševního zdraví jsou přístupné, ceno-
vě dostupné a přístupné v celé komunitě;

4. Lidé mají nárok na respektující, bezpečnou 
a účinnou léčbu.

Plán se snaží snížit stigma, znormálnit pro-
blém duševního zdraví, zajistit, aby byly tyto služ- 
by dostupné všem, a aby se s každým, kdo pro-
žívá problém s duševním zdravím, zacházelo 
s úctou. Průřezové vládní strategie mohou snížit 
vystavení rizikovým faktorům duševního zdraví. 
Nezaměstnanost, dluhy a sociální nerovnost ne- 
gativně ovlivňují duševní pohodu a zvyšují riziko 
sebevraždy. Jak již bylo zmíněno, mnoho lidí ne- 
vstoupí do kontaktu (nebo ho neudrží) se služ- 
bami duševního zdraví; k tomu přispívají stigma 
a negativní zkušenosti. Zapotřebí jsou strategie 

duševního zdraví, které se zaměřují na struktu-
rální reformy a zlepšení kvality služeb.  

Jedním z nejtragičtějších důsledků problémů 
duševního zdraví je sebevražda. I když víme, že 
ne každý, kdo se pokouší o sebevraždu, má dia-
gnostikovatelné duševní onemocnění (Phillips, 
2010), existuje podskupina jedinců, kteří mají 
sebevražedné sklony a mohou se pokusit nebo 
dokonat sebevraždu. Po celém světě zemře kaž- 
dý rok následkem sebevraždy více než 800 000 
lidí (průměr 16/100 000) a je to globálně druhá 
nejčastější příčina úmrtí ve věku 15-29 let (WHO, 
2017b).

Počátkem dvacátého století se předpokládalo, 
že Irsko má nízkou míru sebevražd, která se pak 
výrazně zvyšovala v průběhu dvacátého století 
a dosáhla vrcholu v roce 2009. Avšak vylepšené 
postupy zpracování dat Ústředního statistického 
úřadu po roce 1967 a odstranění sebevraždy 
a pokusu o sebevraždu jako trestného činu podle 
irského trestního práva v roce 1993 (Kelly, 2017), 
mělo dopad na zaznamenané hodnoty. Irsko 
v roce 2016 mělo 4,76 milionů obyvatel (Ústřed-
ní statistický úřad, 2017) obyvatel a v témže 
roce tam odhadem 399 lidí spáchalo sebevraždu 
(8,5/100 000) - Národní úřad pro prevenci sebe- 
vražd (NOSP), 2017. NOSP byl zřízen v rámci ir-
ského zdravotnictví v roce 2005 s cílem dohlížet 
na provádění a koordinaci programu: “Podej ruku: 
Národní strategie aktivit pro prevenci sebevražd, 
2005-2014”. Ta byla později následována novou 
strategií “Spojeni pro život”, která ji propojuje 
s dalšími politikami pro duševní zdraví a poho-
du jako např. “Vize pro změnu” a “Zdravé Irsko” 
(Department of Health, 2015). Národní strate-
gie nastavuje pro Irsko takovou vizi, v níž je 
sebevraždou ztraceno méně životů a kde jsou 
komunity podporovány ve zlepšování jejich du-
ševního zdraví, snížení stigmatizujících postojů 
a poskytování velmi kvalitních služeb duševního 
zdraví. Investice do zdrojů, vývoj a provedení 
prostřednictvím národních politik byly úspěšné. 
Míra sebevražednosti v Irsku klesá; odhad pro 
rok 2016 představuje pokles o 26 % za období 
posledních 5 let i přes nárůst počtu obyvatel 
(NOSP, 2017)

Na každou dokončenou sebevraždu je mno-
hem více těch, kdo se pokusí vzít si život, ale pře- 
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žijí. Pokus o sebevraždu zůstává významnou 
součástí historie jedince a může zanechat trvalé 
jizvy. Pro tyto lidi je stigma významnou starostí 
a obavou, a mnozí se za svůj pokus o sebevraždu 
stydí a vyhýbají se tomu, aby o tom mluvili s os-
tatními (Fulginiti, Pahwa, Frey, Rice a Brekke, 
2016). Toto zatajování může mít za následek 
další sociální izolaci a nedostatek formální i ne- 
formální podpory, tedy zhoršení již tak velmi 
stresujícího období pro jednotlivce a prodloužení 
duševní nemoci (pokud existuje).

Sebevražda a související stigma jsou váž- 
ným problémem i v Litvě. Podle světového zdra-
votnického hodnocení spáchalo v roce 2014 v Li- 
tvě sebevraždu téměř 32/100 000 lidí – dvoj-
násobek celosvětového průměru. Tento ukazatel 
dosáhl maxima v roce 1995, téměř 46/100 000 
obyvatel, což je jedna z nejvyšších hodnot ce-
losvětově. Litva byla součástí Sovětského svazu 
50 let (1940-1990) a v roce 2004 vstoupila do 
EU. Litevský statistický úřad - Statistics Li-
thuania (2018) odhaduje, že celkový počet oby-
vatel v roce 2018 dosáhl 2 810 118 obyvatel 
(předběžné údaje) a umístil zemi do horní střední 
příjmové skupiny zemí (podle kritérií Světové 
banky 2010) s celkovými zdravotními výdaji ve 
výši 6,59 % HDP. Očekávaná průměrná délka 
života muže v Litvě se rovná hodnotě, které 
bylo v západní Evropě dosaženo před několika 
desítkami let. Očekávaná průměrná délka ži-
vota při narození byla v roce 2015 pro muže 
68 let (78 let pro ženy), hlavně z důvodů vysoké 
míry kardiovaskulárních onemocnění a smrti ná-
sledkem sebevraždy (WHO, 2015). V roce 2015 
došlo ke zřízení Centra prevence sebevražd (sou-
část Státního centra pro duševní zdraví). To, spolu 
se strategií prevence sebevražd pro Vilnius na 
období 2016-2019 zpracovanou v roce 2016, 
je krok správným směrem k pochopení a řešení 
tohoto značného problému (Muiznieks 2017).

Stejně jako v historii Irska a jiných zemí vý- 
chodní Evropy byla péče o duševní zdraví v Litvě 
závislá na hospitalizaci, přičemž primárním lé-
čebným přístupem byly léky (Puras, 2005). Po roz- 
padu Sovětského svazu v srpnu 1991 měla Litva 
5.380 psychiatrickými lůžek. Duševní zdraví 
obyvatelstva se v první dekádě po získání ne-
závislosti zhoršilo. To bylo doprovázeno stoupa-

jící mírou sebevražd a rozšířením alkoholismu 
a užívání drog (Murauskiene, Janoniene, Veniute, 
van Ginneken a Karanikolos, 2013; Puras, 2005). 
Jelikož byl sovětský model psychiatrické péče 
založen na izolaci lidí s duševním onemocněním 
v psychiatrických léčebnách a ústavech sociální 
péče, vytvořilo to výrazné stigma, podporovalo 
to sociální vyloučení a bránilo to začlenění do 
komunity (Van Voren, 2013). Kromě toho to po-
rušovalo životní práva pacientů (Mickevicius, Bla- 
zys, Migaliova, Lukosaityte a Puras, 2005). V de-
vadesátých letech se reforma péče o duševní 
zdraví v Litvě zaměřila na vytvoření regulačního 
rámce a vytvoření orgánu zodpovědného za ko- 
ordinaci politiky v oblasti duševního zdraví včet-
ně zákona o duševním zdraví (1995). Tento práv- 
ní předpis vytvořil základ pro zlepšení kvality 
péče a prevenci zneužití psychiatrické péče. Je 
v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských 
právech, ale objevily se náznaky, že porušování 
lidských práv osob s psychickým onemocněním, 
zejména jejich právo na léčbu, zaměstnanost 
a státní podporu, existuje (Puras, Povilaitis, Ger- 
manavicius, Veniute Jsailionis, 2004). Následo- 
valo několik strategických dokumentů včetně 
Národní strategie duševního zdraví (Seimo, 
Litevská republika, 2007) a zřízení Státního cen-
tra duševního zdraví, které koordinuje jednotlivé 
politiky duševního zdraví. Byly zavedeny multi-
disciplinární komunitní a ambulantní služby, kte- 
ré nabízejí celé spektrum lékařských a psycho-
logických intervencí. 

V roce 2011 klesl počet psychiatrických lůžek 
na 2 528 (Murauskiene, a kol. 2013). Bylo toho 
dosaženo částečně prostřednictvím přemístění 
pacientů s chronickým duševním onemocněním 
z psychiatrických nemocnic do institucí dlou-
hodobé pečovatelské péče (Puras, 2005). Délka 
ústavního pobytu se také zkrátila (ze 63,7 dní 
v roce 1991 na 19,9 dní v roce 2015) a dochází 
také k deinstitucionalizaci (Eurostat, 2017). I když 
bylo dosaženo pokroku, cíle dosaženy nebyly 
a chybí podrobná analýza služeb, programů a po-
litik. Navíc takové problémy jako je nedostatek 
financí, sociálněekonomická nerovnost a problé-
my se zdroji existují i nadále.   

Aktuální rešerše literatury neodhalila žádné 
strategické dokumenty související s reakcí na 
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stigma nebo provádění psychologických a psy-
chosociálních intervencí v Litvě. Na pomoc in- 
tegrace lidí s duševními problémy na trh práce 
byl přijat model spolupráce založený na ote-
vřeném prostředí a to prostřednictvím systému 
sociální podpory. Také učitelé a budoucí zdra-
votníci absolvovali programy na pomoc v boji 
proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení. Pří-
klady programů zahrnují program povědomí 
o duševním zdraví – Národní program pro kon-
trolu drog a prevenci drogové závislosti 2010-
2016 a program duševního zdraví na pracovišti: 
Implementace strategie duševního zdraví a pre-
vence sebevražd.

Závěry

Jen málo nemocí je hůře pochopeno a je více 
předmětem předsudků, než je právě duševní 
onemocnění. WHO - Světová zdravotnická orga-
nizace - a Světová psychiatrická asociace obě 
uznávají, že diskriminace spojená s duševním 
onemocněním silně souvisí s utrpením, postiže-
ním a chudobou (Corrigan a Watson, 2002). Ne- 
gativní dopad stigmatu zpožďuje přístup k léč- 
bě duševních obtíží, a proto prodlužuje utrpení 
jednotlivce a jemu blízkých osob. Má také vý- 
znamný negativní dopad na evropskou ekono-
miku kvůli přímým a nepřímým nákladům.

Být integrován do své komunity, zapojit se 
do produktivního povolání a dosáhnout vlast-
ního potenciálu - to je jádro definice duševního 
zdraví podle WHO a zplnomocňuje to lidi s du-
ševními obtížemi (Leamy, Bird, Le Boutillier, Wi- 
lliams a Slade, 2011). Přestože se tvůrci poli-tik, 
zájmové skupiny a pečovatelé shodují na vý-
znamu a přínosu, který to má pro lidi s duševním 
onemocněním, jen málo zemí se přiblížilo dosa- 
žení tohoto ideálu. Investice do zlepšení dušev-
ního zdraví obyvatelstva přispívají ke zlepšení 
zdraví, kvality života, odolnosti a snížení počtu 
sebevražd. V tomto příspěvku jsme ukázali několik 
účinných intervencí proti stigmatu. V jejich jádru 
jsou vzdělávací programy založené na kontaktu. 
V úspěšnosti existují značné rozdíly, což ukazuje, 
že existuje více než jeden způsob, jak zavést účin- 
ný program proti stigmatu. Intervence musejí být 

dlouhodobé, kriticky vyhodnocené a jejich zjiš-
tění musejí být široce rozšířena pro poučení os- 
tatních. Strategie duševního zdraví pomáhá při- 
spívat k rozvoji kvalitních služeb, kde si může 
uživatel takové služby určit své vlastní cíle a vy-
budovat naplňující život dle vlastního výběru. 
Členské země EU prokázaly svůj závazek k ochra-
ně těch, kteří mají potíže s duševním zdravím, 
podepsáním Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením. To zaručuje ochranu lid-
ských práv, jako jsou právo na léčbu, právo volby, 
právo na sociální začlenění a ochranu před zne- 
užíváním (Baumann, 2010; Rada pro lidská prá-
va OSN, 2017). Přesto nejsou tato práva plně 
implementována.

Vytvoření progresivní strategie duševního 
zdraví je složité a vyžaduje, aby na více úrov-
ních spolupracovala různá ministerstva, napří-
klad zdravotnictví, zaměstnanosti, sociální péče, 
volného času a financí. Je také třeba provést 
úpravy mezi evropskými, národními a regionál-
ními programy, protože cílené, kulturně rele-
vantní intervence fungují nejlépe. EU bude mít 
v příštích letech i nadále přímý i nepřímý vliv na 
služby duševního zdraví. I když změny ve struk-
tuře EU přinesou těžké úkoly, poskytnou také 
příležitost pro poučení a podporu pro státy 
s méně rozvinutými službami. Každá země však 
bude nadále čelit svým vlastním problémům. 
Například zatímco Litva teprve vytvářela svoje 
strategie komunitních služeb, Irsko už mělo do- 
bře vypracované strategie, ale bojovalo za je- 
jich plnou realizaci. Členské státy EU musejí pra-
videlně sbírat a agregovat data pro monitoring 
realizace strategie duševního zdraví, programů 
pro snižování stigmatu a jejich dopadu na zdraví 
a pohodu svých obyvatel. Míry výskytu dušev-
ních obtíží a sebevražd zůstávají v Evropě příliš 
vysoké. Pro zlepšení duševního zdraví a blaha 
občanů jsou klíčové: mezioborová spolupráce, 
vytváření sítí a spolupráce mezi tvůrci politik 
a strategií, odborníky a jednotlivci ze zdravot-
nického a jiných sektorů spolu se zástupci občan- 
ské společnosti. 

Neexistuje žádné “ti druzí - oni”, existuje pouze 
 “my”.
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úvod

Tento dokument ma za cíl ukázat:

a) jakým způsobem mohou sporty hrát roli 
v propagaci a podpoře duševního zdraví 

b) pomoci změnit pohled místních orgánů na 
duševní onemocnění.

Hlavním cílem je prokázat, že vytvoření silné- 
ho a konkrétního spojení mezi duševním zdravím 
a sportem může být dosaženo pořádáním spor-
tovních akcí organizovaných na lokální úrovni. 

vyMeZení PrObléMu

Záměrem tohoto článku je zdůraznit pomocí 
přehledu dostupné literatury prospěšnost sportu 
při prevenci a odstranění stigmatu, kterým jsou 
postiženi lidé s duševním onemocněním. 

 Tento dokument dospěl k souboru navrho-
vaných sportovních akcí a možných iniciativ, 
které by mohly být podpořeny a realizovány 
místními aktéry. Tyto aktivity jsou součástí in- 

stitucionální role místní samosprávy a využí- 
vají struktur a služeb, které místní úřady běžně 
nabízejí občanům. 

Definice slova stigma v kontextu 
duševních onemocnění

Podle Světové zdravotnické organizace 
(WHO) se duševní onemocnění skládají ze ši- 
roké škály problémů s různými příznaky. Dušev- 
ní onemocnění jsou charakterizována kombi- 
nací neobvyklých myšlenek, pocitů, chování 
a vztahů s ostatními. Mezi nejčastěji se vysky-
tující duševní onemocnění patří schizofrenie, 
deprese, mentální postižení a poruchy způso- 
bené zneužíváním návykových látek. Epidemio-
logické studie ukazují, že každý čtvrtý člověk 
na světě je v některé z fází svého života zasa-
žen duševní nebo neurologickou poruchou. Dá- 
le ze studií vyplývá, že 450 milionu lidí má 
v současnosti nějakou formu duševního one- 
mocnění (WHO, 2001). Například je odhadová-
no, že v celosvětovém měřítku 121 milionu lidí 
trpí depresí a 24 milionu lidí trpí schizofrenií. 
Na druhou stranu zvyšující se počet lidí s du- 
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ševním onemocněním se stal hlavním faktorem, 
který působí na všeobecné uznání důležitosti 
duševního zdraví.  Dále pak sociální dopady spo- 
lečenského stigmatu lidí s problémy duševního 
zdraví přináší značnou finanční zátěž pro roz-
počty na zdravotnictví všech států.  

 Duševní onemocnění jsou spojena se širo- 
kou škálou behaviorálních a emočních příznaků 
a jsou zatížena negativním vnímáním společ- 
nosti. Léčebný přístup k duševním onemocněním 
na západě pochází z období pozdního středo-
věku. M. Foucault o něm hovoří jako o útlaku ne-
rozumu, přičemž nerozum představuje souhrn 
společensky provokativních představ, včetně du- 
ševních onemocnění. Tento útlak je projevem 
racionality, která se tak snaží chránit komunitu 
a kolektivní identitu před symbolickou hrozbou 
„šílenství“.  

Stigma duševních nemocí je komplexně vy- 
tvářející se proces, který se vyvíjí během sociál-
ních interakcí a skrze dynamiku společenských 
vztahů. Boj o uniformitu a neposkvrněnost spo- 
lečnosti vede k marginalizaci duševně nemoc-
ných lidí. Tato okolnost pak podkopává možnost 
zabránit vytváření předsudků o duševních ne-
9mocech a možnostech jejich léčení. Goffman 
(2011) ve své definici společenského stigmatu 
zdůrazňuje, že se primárně tvoří na úrovni spo-
lečenských vazeb a až sekundárně je dáno svými 
přirozenými vlastnostmi. 

Schulze a Angermeyer (2003) publikovali stu- 
dii o tom, jak stigma ovlivňuje životy lidí se schi- 
zofrenií v Německu. Ve studii uvádějí čtyři di-
menze stigmatu, které jsou spojené s:

a) mezilidskými vztahy pacientů obvykle čí-
tající pouze malé množství osobních kontaktů

b) společenským vnímáním duševních nemo-
cí, které je vytvářeno v médiích a ve filmech

c) právními předpisy týkajícími se onemocně-
ní a poskytovaných sociálních struktur a služeb

d) ne/možnost pacientů zastávat společen- 
ské role (zaměstnanec, manželka, mažel) 

Zásadní faktor pro „destigmatizaci“ duševně 
postižených je rozlišení mezi sebe-stigmatizací 
a společenským stigmatem. První z faktorů od-

kazuje na osobní zkušenosti a vnímání osob 
nesoucích stigmatizující atributy, jmenovitě 
jsou to lidé postižení stereotypizujícími chara- 
kteristikami, například lidé s duševním one-
mocněním. Tito lidé jsou obvykle společensky 
podceňováni a to v nich pěstuje pocity hanby 
a diskriminace. To snižuje jejich funkční zařazení 
do společnosti a vzbuzuje v nich negativní poci-
ty (Corrigan, Druss & Perlick, 2014). Na druhou 
stranu sociální stigma odkazuje na kombinaci 
vnímané nebezpečnosti určitého fenoménu a je- 
ho vzdálenosti od toho, co je společensky přija-
telné (Zartaloudi & Madianos, 2010).            

Výzkumné poznatky se soustředí na fakt, že 
stigma je významným faktorem v životě lidí 
s problémy s duševním zdravím. Společenská izo- 
lace zhoršuje jejich již tak psychologicky zatíže-
ný stav duševního zdraví. Chování založené na 
diskriminaci, které je v mnoha případech tvoře- 
no přílišným přeháněním na straně médií a pří- 
mým spojením duševního zdraví a případů 
násilných činů (Sukel, 2016) zhoršuje sebe-sti-
gmatizační jevy a vede k vyloučení těchto lidí ze 
společenského života (Byrne, 2000).

Definice sportu
Na začátku devatenáctého století se Max 

Weber pokusil ve své práci „Protestantská etika 
a duch kapitalismu“ propojit fyzické cvičení se 
snahou o racionalizaci společnosti. Tato logika 
diskredituje pudový prožitek života prostřed-
nictvím bezstarostné zábavy (Weber, 1997). 
Během poválečného období způsobil pokrok 
v oblasti trávení volného času  posun, v rámci 
něhož se občané začali zajímat o sportovní 
události. V současné moderní éře, s rychlým tem- 
pem každodenního života, se lidé uchylují k fy- 
zické aktivitě a sportu jako k vědecky prů-
kaznému a vhodnému prostředku pro zlepšení 
svého zdraví.

Evropská rada definuje sporty následovně:  
„Všechny formy fyzické aktivity, které prostřed-
nictvím příležitostné nebo organizované účasti, 
cílí na předvádění anebo zlepšení fyzické a duševní 
kondice, vytváření společenských kontaktů či zí-
skávání výsledků v soutěžích na všech úrovních“. 1 

1 White Paper - White Paper on Sport {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} {SEC(2007) 936} 
/ COM/2007/0391 final , available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A5200 
7DC0391
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Tato definice považuje sporty za více než pou-
hé praktické fyzické cvičení těla. Příležitost se 
účastnit a užívat si sport a neorganizované cvi- 
čení je lidským právem. Sport je považován za 
cestu vedoucí k udržování společenské soudruž-
nosti a tolerance. V roce 2002 Kofi Annan, toho 
času generální tajemník OSN zdůraznil: 
„Sport může hrát roli ve zlepšování lidského života. 
Nejen života jednotlivce, ale celých komunit a spo- 
lečenství. Jsem přesvědčen, že je ten správný čas 
začít stavět na této shodě a  povzbudit vlády, roz-
vojové agentury a společenství, aby přemýšleli, jak 
vyvořit prostor sportu uprostřed chudoby, nemocí 
a konfliktů” (Ireland-Piper & Weinert, 2014).

Thales z Milétu ve svém slavném výroku od- 
povídá na otázku, kdo je šťastný takto: „Ten, kdo 
je tělesně zdráv, duševně bystrý a má dobrou 
povahu.“ Potvrzují to četné studie zaznamená-
vající zjevné snížení úrovně stresu a deprese 
u lidí, kteří se účastnili cvičebních programů 
oproti lidem, kteří byli podrobeni pouze medi-
kaci. (Wipfli, Rethorst & Landers, 2008). Meta-
analýza 105 vydaných studií mezi roky 1980 
a 2008 zaznamenala, že aerobní cvičení pozi-
tivně ovlivňuje náladu (Reed & Buck, 2009).

Podle studie Raglina a Wilsona (2012) se 
v průběhu fyzického cvičení mění teplota lid- 
ského těla. Tato změna je způsobena díky zvý- 
šené centrální a periferní nervové aktivitě moz-
ku. Zároveň dochází ke snížení svalové expanze 
a to vede ke zlepšení nálady. Cvičení ovlivňuje 
tvorbu hormonů dopaminu, norepinefrinu, epi-
nefrinu a serotoninu. Právě ty jsou využívány 
v léčbě deprese a schizofrenie. Tyto hormony 
také zvyšují uvolňování endorfinů, které jsou 
charakterizovány jako přírodní opioidy, jež pů- 
sobí jako tlumiče bolesti. Výzkumné poznatky 
ukazují jako slibnou praxi přímý a osobní kontakt 
mezi zdravou populací a lidmi, kteří zažívají 
sociální stigmatizaci. (Pettigrew & Tropp, 2006). 
Během výzkumu bylo zaznamenáno, že fyzická 
aktivita může být stejně efektivní jako medikace 
při léčbě úzkosti a deprese a že představuje 
cenný nástroj pro zvýšení sebedůvěry a se-
bevědomí. Pravidelné cvičení může až o třetinu 
snížit pravděpodobnost nebezpečí propuknutí 
demence skrze zlepšení kognitivních funkcí 
mozku a zlepšení paměti (Rendi a kol., 2008). 

Další vědecké studie zaznamenávají pozitivní 
vliv cvičení na osoby trpící depresí a v menší 
míře i na osoby trpící schizofrenií (Friedrich, 
2017). Výsledky dalších výzkumů dokazují po-
zitivní vliv fotbalu na psychosociální potřeby lidí 
léčících se s problémy v oblasti duševního zdraví. 
(Darongkamas a kol., 2011). 

Kromě pozitivních efektů cvičení na duševní 
zdraví a pocit spokojenosti osob, které se účastní 
sportovních aktivit, vědecká literatura pouka-
zuje také na důležitý socio-emocionální aspekt 
sportu. Organizované sportovní aktivity před-
stavují mimořádně komplexní sociální oblast, 
do níž je možné se zapojit. Volnočasové spor- 
tovní aktivity nebo eventuálně „aktivní odpo-
činek“ jsou chápány jako aktivity, které jsou pro- 
vozovány a zaměřeny na relaxaci, zdraví, pocit 
pohody či zábavu.2 Důležitým aspektem tradič- 
ních sportů je to, že hra podléhá formálním pra-
vidlům. Sport posiluje tělo a zajišťuje pohodu 
a zdravotní způsobilost jednotlivce. Sport akti- 
vuje skryté duševní síly  jednotlivce, uvádí do po- 
hybu jeho „duševní zásoby“ a napomáhá vytvá- 
ření přátelských vztahů a týmového ducha. Sy- 
stematické cvičení pracuje na základě dosaho- 
vání konkrétních cílů, zvládnutí kolektivních ví-
tězství a porážek. Nabízí tak možnost využití vol- 
ného času, zmírňuje osamělost a introverzi.

Pro některé pacienty je nejvíce doporučo-
vána jako forma léčení duševního onemocnění 
fyzická aktivita střední intenzity. Faktem je, 
že soutěžní sport může představovat pro du-
ševní zdraví pacienta nadměrnou zátěž a může 
za-fungovat jako spouštěcí faktor způsobující 
úzkost. (Bauman, 2016). Mezi takové spouštěcí 
faktory může patřit tlak na úspěch, prodloužené 
tréninkové časy a následně odloučení pacienta 
od jeho domova a rodiny či emocionální následek 
zranění  anebo problémy v mezilidských vzta-
zích.  (Wiese-Bjornstal, 2010).

Destigmatizace a role místních 
úřadů v jejím prosazování

Dostupné informace potvrzují, že národní 
a místní iniciativy mohou hrát důležitou roli při 

2 Podle Australského národního rámce pro politiku sportu a aktivní rekreace
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snižování předsudků vůči lidem s problémy s du- 
ševním zdravím. Zvýšení pocitu spokojenosti 
osob s duševním onemocněním  je podmíněno 
poskytování efektivní léčby a sociálními inter-
vencemi, které budou poskytovat programy za-
městnanosti a poradenské činnosti zaměřené 
na podporu rodin lidí s duševním onemocněním. 
Dále pak je třeba rozvíjet vzdělávací programy 
směřující k široké veřejnosti nebo programy 
zaměřené na specifické cílové skupiny (například 
žáci základních škol). Další cesta k destigmati-
zaci a pomoci lidem s problémy s duševním 
zdravím vede přes vytváření sportovních pří- 
ležitostí, kterých se rakové osoby mohou účast- 
nit. Boj proti stigmatu je dále založen na pro-
sazování práv pacientů, která musí být musí být 
zaručena na národní úrovni, na základě mezi-
národních rezolucí, rozhodnutí a paktů veřejného 
zájmu na ochranu lidských práv.3       

Podle Úmluvy OSN je lidem s dlouhodobým 
postižením fyzickým, senzorickým a psychickým 
a poruchami intelektu bráněno v jejich efektivní 
a rovnoprávné účasti ve společnosti. EU a kon-
krétně Listina základních práv EU zakazuje ja- 
koukoli diskriminaci na základě zdravotního po-
stižení (článek 21), přičemž uznává právo osob 
se zdravotním postižením využívat opatření ur-
čená k jejich účasti na společenském životě ad. 
(článek 26).

Tento přehled literatury byl proveden pro-

střednictvím různých informačních zdrojů shro-
mážděných na internetu a rešerší nedávné lite- 
ratury, referující o strategiích a opatřeních při- 
jatých v zájmu lidí s problémy s duševním zdra-
vím. Jde zejména o aktivity a strategie, které 
mají být uvedeny do praxe městy nebo jsou na- 
vrženy centrální správou státu jako národní akční 
plán, informační kampaň či doporučení spor- 
tovních aktivit, organizace sportovních událostí, 
vypracovávání národních směrnic, atd.

Typickým příkladem takovéto iniciativy je 
vláda Severního Irska se svou neustálou a tr-
valou podporou duševního zdraví populace, dů- 
razu na sociální inkluzi duševně nemocných 
a odstraňováním společenského stigmatu du-
ševního onemocnění. Všechny tyto agendy jsou 
zohledněny v přípravách jeho národních akčních 
plánů.4 Skotská vláda publikovala v roce 2008 
Průvodní dokument5 s pokyny pro zlepšení fy-
zického zdraví a spokojenosti (well-being) lidí 
s duševním onemocněním. Dále publikovala do-
kument o politice duševního zdraví pro Skotsko 
„Towards a Mentally Flourishing Scotland: Policy 
and Action Plan 2009–2011“,6  ve kterém je vý- 
slovně zmíněna orientace vládních iniciativ smě- 
rem ke zlepšení fyzického stavu lidí s problémy 
s duševním zdravím.

Návrhy Domu sportu Severního Irska (2017) 
a Národního centra výzkumu duševního zdraví, 
informací a rozvoje pracovních sil na Novém Zé-

3 Orientačně zmiňujeme následující: a) Všeobecná deklarace lidských práv (10/12/1948), b) Mezinárodní pakt 
o hospodářských, sociálních a kulturních právech (19/12/1966), jakož i další mezinárodní texty specifické po-
vahy, jako je c) Havajská deklarace / II, d) Návrh nařízení R 83/2 pro ochranu osob  s duševním onemocněním 
umístěných jako nedobrovolní pacienti, které bylo přijato Výborem ministrů Rady Evropy (22/02/1983), e) 
Declaration on the Rights and Legal Protection of Mental Health Patients (Prohlášení o právech a právní 
ochraně pacientů s duševním zdravím) (17/10/1989), f) Doporučení 1235 plenárního zasedání rady Evropy 
(12/04/1994), g) Madridská deklarace o etických normách pro psychiatrickou praxi (25/08/1996), h) Us-
nesení Rady Evropské unie o podpoře duševního zdraví (18/11/1999), i) Bílá kniha o ochraně lidských práv 
a důstojnosti lidí s duševním onemocněním a zvláště těch, kteří se nedobrovolně nacházejí v psychiatrických 
zařízeních, j) Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o ochraně lidských práv a důstojnosti osob s duševním 
onemocněním (22/09/2004).

4 Viz v tomto ohledu: a) The Bamford Review of Mental Health and Learning Disability (Bamfordský posudek 
o duševním zdraví a poruchách učení  ze Severního Irska). Mental Health Improvement and Well-Being – A 
Personal, Public and Political Issue, 2007 (Zlepšení duševního zdraví a blahobytu - Záležitost osobní, veřejná 
i politická). b)  Health, Social Service and Public Safety, 2009, Delivering the Bamford vision. (Zdraví, sociální 
služby a veřejná bezpečnost). Odpověď správy Severního Irska na Bamfordský posudek byla vytvoření akčního 
plánu 2009-2011 a 2012-2015.

5 Skotská vláda, 2008, Duševní zdraví ve Skotsku Zlepšení duševního zdraví a blahobytu lidí s duševním one-
mocněním http://www.scotland.gov.uk/Publications/2008/11/28152218/16

6 Towards a Mentally Flourishing Scotland: Policy and Action Plan 2009-2011: http://www.scotland.gov.uk/
Publications/2009/05/06154655/0
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landu (2009), jež mají sloužit boji proti stigmatu 
duševního zdraví, zdůrazňují zásadní důležitost, 
kterou v tomto úsilí hraje pochopení podmínek 
pro duševní zdraví a životní spokojenost. Toho 
se snaží docílit prostřednictvím osvětových pro- 
gramů, které šíří informovanost a zvyšují pově-
domí o téo tématice. Tyto programy bývají za-
měřeny na členy sportovních zařízení a dalších 
zainteresovaných organizací. 

Město New Yourk zahájilo komplexní pro- 
gram pro zlepšení přístupu k péči o duševní 
zdraví a odstraňování překážek léčby způso-
bených stigmatizací lidí s problémy duševního 
zdraví. Tři čtvrtiny rozpočtu tohoto programu 
jsou kryty městskými fondy. Program nazývaný 
„ThriveNYC7“ byl oficiálně zahájen v listopadu 
2015. Zahrnuje v sobě prevenci a léčbu dušev- 
ních onemocnění na místní úrovni prostřednic-
tvím spolupráce s 20 veřejnými institucemi 
a 54 soukromými organizacemi. Akce na šíření 
informací se týkaly informování a vzdělávání 
učitelů pracujících v městských mateřských 
školách, informování o způsobu diagnostiky de- 
presivních poruch a poskytování léčby matkám 
a těhotným ženám. Další již částečně naplá-
novaná akce je přidělení 15 000 bytů na uby-
tování duševně nemocných bezdomovců. 

Anglický „National Institute for Health and 
Care Excellence“ (NICE) oficiálně doporučuje 
osobám s mírnou až středně závažnou depresí 
účastnit se přibližně třech sportovních aktivit 
každý týden, které trvají přibližně 45 minut až 
hodinu po dobu 10 až 14 týdnů. Praktický lékař 
může pacientům pomoci s výběrem fyzické akti- 
vity, která bude nejlépe vyhovovat jejich potře-
bám. Nicméně pro výběr vhodné aktivity je pro 
občany k dispozici také webová stránka „Pre-
scription for Exercise“.8 

Anglická vláda spolu se Sportovní a rekreační 
aliancí vytvořily první Chartu duševního zdraví 
pro sport9 podporující duševní zdraví na poli 
sportu a rekreace. S cílem zvýšit povědomí o sti- 
gmatu týkající se duševního zdraví Chartu po-

depsala řada sportovních organizací v zemi. 
Vláda se zavázala k porkytí části nákladů na 
aktivity této iniciativy. 

Organizace The Sport of England a The Men- 
tal Health Charity Mind10 v úzké spolupráci na- 
bízejí širokouškálu sportovních programů za- 
měřujících se především na zlepšení životů  
75 000 duševně nemocných osob trpících de-
presí a úzkostí. Program je realizován v osmi 
oblastech země a klientům nabízí podpůrné tý-
my, terapeutická sezení a informační setkání. 
To vše s cílem mobilizovat duševně nemocné 
a začlenit sport do jejich životů.  Část finančních 
zdrojů pochází z národního rozpočtu.

V lednu 2009 v Anglii spustily charitativní 
organizace MIND a Rethink program nazvaný 
“Čas na změnu” (Time To Change). Největší ce- 
lostátní program boje proti stigmatizaci a di- 
skriminaci z důvodu poruchy duševního zdraví. 
Hlavním cílem programu bylo snížení stigma-
tizace pomocí vytváření a udržování sociálních 
kontaktů. Jeden z programů spadajících pod 
projekt nesl název Get Moving! (Hýbej se!). 
V jeho rámci byla každý rok zorganizována více 
než stovka sportovních událostí během jednoho 
říjnového týdne. Těchto akcí se účastnily jak 
osoby, které mají zkušenosti s nějakou formou 
duševního onemocnění, tak i široká veřejnost. 
Účastníci se mohli zapojit do různých pohybo-
vých aktivit a zažít uvolněný společenský kon-
takt, stejně tak se nabízela možnost účastnit se 
organizovaných sportovních utkání, např. fot-
balových, přičemž v každém týmu se setkávali 
duševně nemocní i zdraví hráči. V každém zápa-
se se jednotliví hráči podíleli stejnou měrou 
a společně pracovali na vítěztví svého týmu.      
(London & Evans-Lacko, 2010).

Výše zmíněné případové studie nenabízejí 
detaily a informace o metodologických postu-
pech a nepopisují, jakým způsobem byly aktivity 
navrženy a prováděny. Je však zřejmé, že místní 
samospráva je pomocí své institucionální role 
při řízení místních záležitostí schopna lidem 

7 Oficiální webová stránka programu: https://thrivenyc.cityofnewyork.us/

8 „Prescription for Exercise“, webová stránka: http://prescription4exercise.com/patientpublic/choosing-the-
right-activity/

9 Τhe Mental Health Charter for Sport and Recreation (Charta pro duševní zdraví a sport): https://www.
sportandrecreation.org.uk/policy/the-mental-health-charter/introduction-to-the-mental-health-charter-for

10 “Mind, mental health charity”: https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/
physical-activity-sport-and-exercise/
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s duševním onemocněním zajistit potřebnou 
podporu. Orgány místní samosprávy mají ve své 
organizační struktuře k dispozici sociální služby 
a struktury, které slouží a ujímají se iniciativ 
ve prospěch duševně nemocných. Poskytované 
služby pro ohrožené sociální skupiny (včetně 
lidí s problémy s duševním zdravím) se mimo 
jiné na psychosociální rovině týkají podpory 
informací o jejich právech, hledají způsoby je- 
jich společenské aktivizace a navrhují a reali-
zují aktivity vedoucí k podpoře a propagaci ve- 
řejného zdraví. Můžeme dodat, že obce vlastní 
parky a sportoviště, které mohou hostit pro-
gramy sloužící pro sociální začleňování osob 
s duševním onemocněním. Neexistují však žá-
dné podklady, na jejichž základě by bylo možné 
tvrdit, že stigma v místních společenstvích 
a komunitách bylo sníženo. S ohledem na ne-
příjemný charakter problémů, kterými trpí jak 
osoby stižené duševním onemocněním tak je-
jich okolí a v důsledku celá společnost, bylo by 
vhodné využít činnosti místních iniciativ, jež 
uplatňují sport jako hlavní prostředek své čin-
nosti, pro prevenci a zmírnění stigmatizace lidí 
s duševním onemocněním - a možná i jako do-
plňkové léčebné opatření.

Závěr / DOPOručení

Cílem tohoto článku bylo ukázat, že sport 
a tělesné cvičení jsou účinnými nástroji při pod- 
poře cílů směřujících k destigmatizaci lidí s du-
ševním onemocněním. Četné přínosy fyzického 
cvičení a organizovaného sportu nejen zdrojem 
radosti pro zúčastněné osoby, jako v tomto pří- 
padě lidi s duševním onemocněním, ale mají 
přesah na celou místní komunitu. Pravidelným 
zaváděním krátkodobých a dlouhodobých pro-
gramů, navržených nebo již realizovaných na 
místní úrovni, má za cíl podpořit začlenění a cel-

kové sebevědomí lidí s duševním onemocněním. 
Výhoda těchto iniciativ spočívá v tom, že se po- 
zitivně zaměřují na schopnosti pacienta a cesty 
vedoucí k jeho podpoře. Jinak je tomu u lékař-
ských intervencí, které naopak tématizují  “posti- 
žení” pacienta s problémy s duševním zdravím.  
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). 

Sport není pouhou příležitostí k relaxaci a zá- 
bavě. Sport nabízí příležitost k rozvoji dlouho-
dobých aktivit vedoucích k tvorbě cenných pří- 
ležitostí pro komunikaci a socializaci. Zlepšuje 
vzájemné soužití v rámci společenství a mobi- 
lizuje ho v oblasti tématu nespravedlivé stigma-
tizace a sociálního vyloučení lidí s duševním 
onemocněním. V současnosti se duševní one-
mocnění týká každého čtvrtého občana EU. Po-
kud bude toto procento zachováno i v příštích 
generacích, bude nutné na jedné straně účinně 
zavádět opatření usnadňující každodenní život 
lidí s problémy s duševním zdravím – a na straně 
druhé zmírňovat a odstraňovat stigmatizující 
předsudky vůči nim. Kromě jiných strategií by 
k dosahování tohoto cíle mohl být využíván 
právě sport. Představuje hodnotný prostředek 
k utváření a udržování sociálních kontaktů mezi 
lidmi s duševními problémy a zdravou populací, 
což v důsledku napomáhá vyvracení zažitých 
představ pojících se k duševním onemocněním. 

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba začlenit 
sport do stragegií, politik a programů místní 
správy - a to s cílem dlouhodobého výhledu a zí-
skání trvalých výsledků. Zvýšená odpovědnost 
místních orgánů v otázkách veřejného zdraví 
a blahobytu (well-being) vytváří prostor pro to, 
aby se ve služebách a péči o duševní zdraví 
uplatňoval celostní přístup. Místní orgány mo-
hou použít návrhy široké škály iniciativ pomocí 
zvyšování dostupnosti sportovních zařízení, or- 
ganizování sportovních programů a vedení osvě- 
tových kampaní, které budou artikulovat ho-
dnoty “sport pro všechny”.11  

11 V posledních desetiletích se zdá, že prevence zdravotních a duševních nemocí se orientuje více celostně. 
Rozmanitost je vnímána jako zdroj poznání a učení a rozšiřuje rozpětí toho, co je vnímáno jako společensky 
přijatelné. Celostní modely týkající se duševních onemocnění se zdají být efektivní díky kombinaci individuálně 
zaměřených intervencí a zásahů na komunitní úrovni, které využívají prostředky a nástroje komunity sa-
motné. (Kourkoutas, 2008; Fraser a kol. 2004; Hansen, 2000). Výzkum dále ukazuje pozitivní výsledky na 
psychosociální a emocionální vývoj dětí s nějakou formou postižení, které navštěvují běžné, nikoli speciální 
školy (Droatar, 2006; Kourkoutas, 2008). Předškolní věk je pro takovou integraci považován za nejvhodnější, 
protože v tomto období si děti ještě nevytváří stereotypní vnímání osob se zdravotním postižením. (Tafa 
&Manolitsis, 2003: 156).
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Zdá se tedy, že rozvoj stragegií zaměřujících 
se na destigmatizaci duševních onemocnění by 
mohl mít o to silnější dosah, bude-li veden na 
lokální úrovni. Místní orgnány by mohly hrát mno- 
hem důležitější role při řešení problematiky té- 
to problematiky, pokud budou využívat násle-
dujícího:  

a) rozvoje politik ve prospěch destigmatiza-
ce a snižování sociálního vyloučení lidí s problé-
my s duševním zdravím 

b) plánování a rozvoj stálých či pravidelných 
služeb a programů, které  lidem s problémy s du- 
ševním zdravím usnadní vstupovat do spole-
čenských interakcí 

c) tématizace negativních zkušeností se sti-
gmatizací v evaluačních procesech

d) zlepšení multidisciplinární spolupráce při 
řešení stigmatizace a diskriminace (Gormley & 
Quinn, 2009).  

Vhodný prostor pro setkávání na místní 
úrovni je tvořen bezprostřední povahou vztahů 
mezi lidmi, které nabízí hřiště a jiná sportovní 
infrastruktura. Takové prostředí zvyšuje mož-
nost kontaktu mezi lidmi s a bez duševních pro-
blémů a napomáhá komunikaci mezi pacienty 
samotnými. Časté kontakty usnadňují změnu 
přesvědčení o “nebezpečných lidech s duševním 
onemocněním” anebo nabourávají zažité spojení 
mezi duševní nemocí a deviantním chováním.

Je třeba navrhnout strategie a koordinaci 
v jejich uplatňování. Měly by prosazovat ná-
sledující:

• Jednou ze strategií boje proti stigmatu je 
vzdělávání a informování široké veřenosti. 
Demaskování předsudků týkajících se du-
ševních onemocnění a potírání stereotypů 
o “nebezpečných duševně nemocných”, vy- 
vracení falešných předpokladů a přesvěd-
čení o neschopnosti lidí s duševním one-
mocněním, stejně jako korekce všech dé- 
monizujících představ. To vše je třeba pod-
chytit informováním a zvyšováním povědomí 
veřejnosti 

• Relaxace a aktivní účast v dění prostřed-
nictvím sportu může přirozeně vést k tran-
sformaci vnitřní introverze pacienta a její 

posun směrem ke  kreativitě a extroverzi. 
Sportování v místě bydliště pomáhá roz- 
šiřovat společenské vztahy všech zúčastně-
ných. Podporuje osobní rozvoj pacientů 
a současně zvyšuje místní sociální soudrž-
nost. 

Konkrétněji lze doporučit tři linie opatření, 
které mohou místní orgány prosazovat:

1. Zajištění sociální podpory lidem s problé- 
my v oblasti duševního zdraví - a to na 
místní úrovni, skrze kultivaci a zlepšování 
sociálních dovedností pacientů. Nejpřiroze-
něji prostřednictvím cvičení a sportu. Vytvo- 
ření celostního přístupu k řešení duševních 
onemocnění, který bude podložen konkrét-
ními strukturami, jež budou odpovídat po- 
třebám duševně nemocných obyvatel v dané 
oblasti.

2. Boj proti sebestigmatizaci.

3.  Boj proti stigmatizaci a diskriminaci dušev- 
ně nemocných. 

Pro to, aby tyto iniciativy na podporu desti- 
gmatizace duševních onemocnění mohly uspět, 
je nezbytným předpokladem neustále zavádět 
antistigmatizační praktiky v různých oblastech. 
Výše uvedená doporučení mohou být uzpůso-
bena konkrétním potřebám místních iniciativ 
a orgánů. Pro orientaci uvádíme následné pří-
klady:

1. Nejprve je potřeba zjistit názory místního 
obyvatelstva a to, jak se orientuje v oblasti 
problematiky duševního zdraví. To musí 
předcházet jakékkoli akci směřující k vý-
stavbě hřiště či sportoviště, u něhož se bu-
de předpokládat, že bude využíváno celou 
komunitou.

2. Vytvoření adekvátně řešených sportovišť 
a odpočinkových prostorů s volným přístu-
pem, například parky, zelené plochy speciál-
ně upravené pro chůzi, cyklistické stezky 
a venkovní tělocvičny, které mohou nabí-
dnout různé sportovní aktivity odpovídající 
schopnostem a preferencím lidí s duševním 
onemocněním.

 Aerobik, posilování, relaxační techniky, de-
chová cvičení, trénování rovnováhy, tanec 
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a chůze - to jsou příklady nesoutěžních ak- 
tivit, u kterých si účastníci mohou sami určit 
intenzitu a rytmus. Dále tyto aktivity podpo- 
rují sociální začlenění a integraci, neboť je 
může jednoduše vykonávat každý. 

3. Vytváření informačních programů zaměře-
ných na potřeby a specifika lidí s duševním 
onemocněním, které budou cílit na uživatele 
sportovních zařízení v oblasti, stejně jako na 
širokou veřejnost.

4. Ve sportovních zařízeních zaměstnávat spe-
ciálně kvalifikovaný personál (trenéři, lékaři, 
terapeuti, psychologové), který bude scho-
pen  navrhovat a vytvářet cvičební programy, 
organizovat otevřené svépomocné skupiny, 
diskuzní kruhy a další podpůrnou léčbu. A tím 
 napomáhat funkční samostatnosti lidí, kteří 
se aktivit budou účastnit.

5. Současné zapojení v léčebné skupině i spor- 
tovním týmu představuje zásadní rozšíření 
sociální pomoci lidem s duševním onemoc-
něním. Svépomocné skupiny je propojí nebo 
odkáží k dalším specializovaným službám 
pro léčbu duševních onemocnění. Stigma, jak 
bylo výše uvedeno, snižuje pacientovo sebe-
vědomí a často brání  samotnému započetí 
léčby (Corrigan, 2004).

Ačkoli dostupná literatura vědecky potvr-
zuje, že sportování zlepšuje tělesnou kondici, 
sociální a emocionální pohodu a sociální začle-
nění osob s problémy s duševním zdravím, je 
třeba provádět další výzkum v následujících 
oblastech:

• Které sporty nebo sportovní aktivity jsou nej- 
vhodnější pro konkrétní duševní onemoc- 
nění?

• Jaká je optimální délka a intenzita cvičení 
pro člověka s duševním onemocněním – ať 
už se jedná o skupinové či individuální cvičení 
a jaké další podmínky je třeba zohlednit?

• Co je pro člověka s duševním onemocněním 
v dlouhodobé perspektivě nejdůležitější?

• Hodnocení dopadu a užitečnosti navrhova-
ných intervencí a jejich metodické principy 

• Co je třeba dělat pro destigmatizaci dušev-

ních onemocnění a jaká praxe je k tomuto 
účelu nejvhodnější?

Závěrem můžeme odůvodněně předpoklá-
dat, že stálé financování sportovních aktivit 
vhodných pro osoby s duševním onemocněním 
zajistí, že účinek takového opatření bude dlou- 
hodobý a kvalita služeb splní potřebné stan-
dardy.
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úvod

V současné době dochází ve veřejném se-
ktoru k jasně patrnému omezování zdrojů 
určených jak pro zdravotnictví (péči o duševní 
zdra-ví), tak pro služby v oblasti sportu  (tělesné/ 
rekreační aktivity) (zdroj: The Moray Council). 
Potřeba rozvíjet partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem je tedy stále naléha-
vější. Vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří 
mají zkušenost s problémy s duševním zdravím, 
roste potřeba rozvíjet iniciativy napříč jedno-
tlivými sektory, zvyšovat povědomí lidí o této 
problematice a poskytovat efektivní řešení v o- 
blasti prevence i léčby lidí trpících problémy 
s duševním zdravím.  

„Ze systematického průzkumu a statistik 
z několika zemí Evropské unie (Island, Norsko 

a Švýcarsko) vyplývá, že v průběhu posledního 
roku mělo téměř 27% dospělé populace (ve 
věku 18–65 let) zkušenost s nejméně jednou 
z psychických poruch (mezi nimi byly problémy 
plynoucí z užívání drog, psychózy, deprese, 
úzkost a poruchy příjmu potravy)” (Světová 
zdravotnická organizace, 2017).

Cílem tohoto dokumentu je popsat výhody 
partnerství mezi veřejným a soukromým se-
ktorem jak na obecné úrovni, tak v oblasti 
sportu a duševního zdraví. Zkoumali jsme, zda 
partnerství mezi veřejným a soukromým se-
ktorem vůbec existují, pokusili jsme se detailně 
vysvětlit relevantní problematiku a ukázali 
jsme, že zodpovědná realizace takového par-
tnerství může být velice prospěšná pro všechny 
zúčastněné strany. 

Popisujeme zde zkušenosti s tím, jak se 
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vytvářejí, rozvíjejí, realizují a hodnotí partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem, a uvá-
díme, jak je lze využít v oblasti duševního zdraví 
a sportu (aktivního životního stylu).

V tomto dokumentu chceme ukázat, jak 
může partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem posílit zapojení lidí, poskytovat zdro-
je, zlepšovat efektivitu a umožnit přístup k od- 
borným znalostem a jejich sdílení, ale také 
zvyšovat všeobecné povědomí a bořit bariéry 
vzniklé v důsledku vyloučení. Najdete zde i do- 
poručení, jak partnerství mezi veřejným a sou- 
kromým sektorem rozvíjet a udržovat a jak rea-
lizovat programy aktivního životního stylu jako 
prostředek ke zlepšení duševního zdraví ve všech 
součástech komunity. Takové programy pak 
slouží jako preventivní opatření u zranitelných 
skupin, jimž hrozí nebezpečí zhoršení duševního 
zdraví, ale fungují i jako léčba u těch, kteří již 
nějaké zkušenosti s duševními problémy mají.

PrOč je SOCiální 
PartnerStví Důležité?

Ve službách veřejného sektoru dochází k ze- 
fektivňování a celkové revizi a obecně se má 
za to, že je třeba zavést inovace a cíleně rea-
govat na aktuální problémy, které může mít 
daná komunita v oblasti zdraví. Spolupráce 
mezi službami veřejného, soukromého a třetího 
sektoru si postupně získává uznání jako řešení, 
díky němuž se omezí zbytečná duplikace na- 
bízených služeb, které bude ekonomicky úspor-
nější, zajistí, aby se minimalizovaly mezery 
v poskytování služeb, a bude se více zaměřovat 
na konkrétní skupiny. „Při organizování aktivit 
v oblasti zdraví je patrná čím dál větší chuť 
navazovat a rozvíjet partnerství založené na 
spolupráci” (Alexander a kol., 2001).

V rámci Zaměstnaneckého a podpůrného 
příspěvku (The Employment Support Allowance 
– ESA) (2010) jsou partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem definována jako „kom- 
plexní, dlouhodobé smlouvy mezi dvěma sub- 
jekty, z nichž jeden je obyčejně nějaká firma 
(nebo skupina společností/firem, ať už soukro-

mých, nebo veřejných) – ten se nazývá operátor 
či partner, a druhý je obvykle státní subjekt, 
jemuž se říká poskytovatel. Partnerství mezi ve- 
řejným a soukromým sektorem zahrnuje značné 
kapitálové výdaje na vytvoření či obnovení 
fixních aktiv ze strany firmy, jež poté tato 
aktiva spravuje a hospodaří s nimi tak, aby 
produkovala a dodávala služby buď pro státní 
subjekt, nebo pro širokou veřejnost”. 

Ve snaze zmírnit stigmatizaci, zvýšit vše-
obecné povědomí a být vstřícnější vzniklo 
v posledních letech po celé Evropě několik par- 
tnerství v oblasti duševního zdraví (Evans-
Lacko a kol., 2014). Tato partnerství propojují 
lidi s různými zkušenostmi a pohledy na věc 
a nabízejí možnosti poznávat inovativní řešení 
a efektivnější mechanismy prevence a léčby.   

Stále více se investuje do spolupráce na- 
příč různými službami a sektory včetně oblasti 
duševního zdraví, což svědčí o tom, že posky-
tovatelé finančních prostředků a političtí čini-
telé uznávají, že díky partnerství se efektivně 
rozvíjejí účinné přístupy k řešení důležitých pro-
blémů. „Spolupráce v rámci partnerství je slibná 
strategie, jež může lidi i organizace zaujmout 
a inspirovat, aby se zapojili a snažili se dosáh-
nout společného cíle: řešit problematiku zdraví 
a životní spokojenosti v dané komunitě” (Rou-
ssos & Fawcett, 2000) 

Partnerská spolupráce vzniká, organizuje se 
a je řízena různým způsobem, ale vždy je zalo-
žena na stejné myšlence, totiž že v dnešní spo-
lečnosti nelze většinu iniciativ souvisejících se 
zdravím naplánovat a zrealizovat jediným sub- 
jektem či organizací. Díky tomu, že se při so- 
ciálním partnerství propojí vzájemně se dopl-
ňující schopnosti, možnosti a prostředky širo-
kého spektra odborníků, uživatelů služeb, dobro-
volníků a organizací, jsou potom k dispozici 
schopnosti a prostředky k vymyšlení a realizaci 
efektivnější a komplexnější škály služeb se stra- 
tegičtějšími základy. Když se kombinují dvě 
různé oblasti, jako je třeba sport a duševní zdra- 
ví, je takové partnerství ještě důležitější.
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ZáKlaDní DeFiniCe

Sociální partnerství je:

Strategická partnerská úmluva, jež za- 
hrnuje zainteresované subjekty z růz-
ných sektorů se společným záměrem vy- 
tvářet a realizovat různé programy.
(Rees, Mullins & Bovaird, 2012)

V kontextu projektu MENS je sociální par-
tnerství založeno na společném plánování, pro- 
střednictvím nějž je možné zapojit organizace 
z veřejného, soukromého a třetího sektoru tak, 
aby sdílely zodpovědnost za vytváření sportov-
ních a tréninkových programů a pořád je vy-
lepšovaly jako reakci na neustále se měnící 
potřeby lidí ze znevýhodněných skupin. To vyža-
duje, aby každý sektor a) se snažil plnit své in-
dividuální cíle a b) spolupracoval s ostatními 
tak, že bude nabízet lepší služby, než kdyby fun-
goval samostatně. 

Sociální partnerství oceňuje přínos dobro-
volnických organizací (nevládních organizací) při 
plánování a dodávání služeb a váží si ho. Díky 
těmto organizacím mohou fungovat úzké vztahy 
s lidmi s duševními problémy. Při spolupráci 
s partnery z veřejného i soukromého sektoru 
mohou zajistit, že programy budou plnit po-
třeby uživatelů jejich služeb. Dobrovolnické or-
ganizace a organizace ze soukromého sektoru 
mají při vytváření programů rovnocennou roli 
a podílejí se na nich společně s různými orgány 
z veřejného sektoru. Programy tak lze vytvářet 
tak, aby potřeby lidí s duševními problémy byly 
v popředí zájmu. Takové programy se mohou te- 
stovat na skupinách místních lidí a konečná po-
doba, jež je výsledkem testování, pak může být 
použita obecně. 

MetODy/POStuP/PříStuP

Tento výzkum má za úkol zhodnotit 
pozitivní výsledky partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem s důrazem na jeho 
význam v oblasti duševního zdraví a sportu.

Primárním cílem výzkumu je zjistit, jaký je 
přínos sociálního partnerství (SP), a vytvořit po- 
kyny pro oblast duševního zdraví a aktivního 
životního stylu v přístupné formě tak, aby mohly 
být využívány jako zdroj informací pro tvůrce 
politiky i v každodenní praxi. V tomto výzkumu 
jsou obsaženy důkazy z nedávných empirických 
zkoumání sociálního partnerství, jež byly uve-
řejněny v odborných časopisech, článcích a lite- 
ratuře. Jsou zde zahrnuta partnerství mezi mí- 
stními organizacemi veřejného sektoru a orga-
nizacemi ze soukromého a třetího sektoru, stej-
ně jako partnerství s místními komunitami nebo 
lidmi využívajícími služby.

Překládaný přehled literatury poskytuje in-
formace o základních podmínkách potřebných 
k vybudování sociálního partnerství a k tomu, 
aby takové partnerství mělo co největší šanci na 
úspěch. Díky tomu jsme mohli stanovit zásady 
týkající se vytváření sociálního partnerství v kon- 
textu aktivního životního stylu (sport) a dušev-
ního zdraví tak, aby taková partnerství měla po-
zitivní výsledky.

PřeHleD literatury

Hlavním cílem různých organizací pracují- 
cích s lidmi s duševními problémy je rozvíjení 
jejich měkkých dovedností, budování sebedů-
věry a umožnění zapojení do společnosti. Dlou-
hodobý přínos pro tyto lidi je větší, funguje-li 
jejich sociální integrace a vytváření sítí napříč 
různými sektory, jež mají znalosti, zkušenosti 
a dovednosti potřebné pro podporu lidí s du-
ševními problémy prostřednictvím sportu a ak- 
tivního životního stylu. K dosažení tohoto spe- 
cifického cíle je důležité a užitečné, aby orga-
nizace zabývající se péčí o duševní zdraví zin-
tenzivnily spolupráci mezi veřejným a soukro- 
mým sektorem. Je to skutečně významný způ- 
sob, jak zvýšit obecné povědomí o této proble-
matice a bořit případné bariéry.

Ke zvýšení sebedůvěry a začlenění lidí s du- 
ševními problémy jsou zapotřebí specifické kur- 
zy a lekce. Například dovednosti potřebné pro 
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self-management obvykle vyučují lidé, kteří ma- 
jí přímé zkušenosti s duševními nemocemi. Kur- 
zy self-managementu pomáhají lidem pocho-
pit, jak jim problémy s duševním zdravím ovliv- 
ňují život, jak rozpoznat první příznaky a mini-
malizovat dopad případných epizod nemoci

(https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/
self-management-mental-ill-health).

Sport a fyzická aktivita navíc představují dů-
ležitý nástroj pro prevenci a zmírnění problémů 
s duševním zdravím. Bylo dokonce zjištěno, že 
fyzická aktivita hraje důležitou roli při posilování 
odolnosti, umožňuje a podporuje zotavení z du-
ševních problémů a pomáhá vypořádat se se sti- 
gmatizací a diskriminací. 

V pokynech Národního institutu zdraví (The 
National Institute for Health Care Excellence – 
NICE) se píše, že tělesná aktivita by měla být 
jednou z prvních intervencí doporučovaných lé-
kaři při léčbě lidí s mírnou až střední depresí. 
Fyzická aktivita může snížit riziko vzniku de-
prese až o 30 %. Může také zmírnit úzkost a stres, 
pomoci v boji se špatnou náladou a zvýšit sebe-
úctu. Být fyzicky aktivní je obzvlášť důležité 
pro lidi s vážnými a dlouhodobými duševními 
problémy (jako je bipolární porucha nebo schi-
zofrenie), protože: 

•  u nich hrozí dvakrát vyšší pravděpodobnost, 
že zemřou na srdeční onemocnění

•  je u nich čtyřikrát pravděpodobnější, že ze-
mřou na respirační choroby

•  v průměru umírají o 10 až 17 let dříve než 
zbytek populace, což je způsobeno hlavně 
špatným tělesným zdravím.

Tělesná aktivita je považována za účinný pro- 
středek při léčbě duševních poruch, protože:

- jde o úspornou strategii pro ty, kdo nechtějí 
užívat léky nebo nemají přístup k terapii

- je spojena s minimálními nepříznivými ve-
dlejšími účinky

- může pokračovat bez časového omezení, po- 
kud člověk chce

- dokáže zároveň zlepšovat fyzické i duševní 
zdraví a pomáhá vypořádat se s duševním 
onemocněním. 

V této oblasti se osvědčila metoda Digital 
Peer support, kde lidé využívají vlastních zku-
šeností a navzájem si radí online. Existuje i we- 
bová stránka s názvem Elefriends, kam se mů- 
že přihlásit každý člověk starší 18 let, který 
bojuje s duševním onemocněním 

(https://www.mind.org.uk/media/1704730 
8/get-set-to-go-research-summary-report.
pdf).

Podle výzkumů a studií zažívají lidé s pro-
blémy s duševním zdravím diskriminaci a ne-
rovnoprávnost v práci a mají potíže si práci 
najít a udržet. A míra nezaměstnanosti je v této 
skupině skutečně kolem 90 % — pro srovnání, 
ve skupině lidí s tělesným či smyslovým posti- 
žením je to jen zhruba 50 %. Pokud to formu-
lujeme jinak, pak pouhých 10 % osob s vážný-
mi psychiatrickými problémy, kteří si přejí pra- 
covat, opravdu zaměstnání má. Ženy si v tomto 
ohledu vedou hůře než muži. Již dlouho je 
známo, že těžké duševní onemocnění často 
výrazně oslabuje schopnost člověka pracovat 
a vydělávat si na živobytí. Může to tedy vést 
k chudobě, jež může být zase příčinou zhoršení 
nemoci. Proto je u těchto lidí zcela zásadní, 
aby se snažili najít si práci, protože to přispívá 
ke zkvalitnění jejich života a zmírnění jak ne-
dostatku financí, tak vysokých nákladů na služ-
by a sociální zabezpečení, jež je třeba této sku-
pině lidí zajistit.

Prameny také potvrzují, že většině lidí s váž-
nými duševními problémy se nabízejí programy 
zaměřené spíše na rozvíjení pracovních doved- 
ností než skutečná placená práce. Tyto progra-
my by se stručně daly shrnout takto: 

• Programy v nemocnicích – nácvik a pra- 
covní integrace: Ty se dnes využívají méně 
než v minulosti; jejich cílem je zvýšení sebe-
důvěry a zlepšení celkového fungování. Akti-
vity vyučované v rámci těchto programů oby- 
čejně zahrnují výdej jídla, zahradnické práce, 
vedení malého obchůdku a podobně. Jejich 
účastníci sice mívají menší počet dní hospi-
talizace, avšak zdá se, že jen málokdo z nich 
získá úspěšně zaměstnání natrvalo. 

• Chráněné dílny: To je další tradiční přístup, 
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kde se využívá subdodavatelská práce. Pře-
važuje dojem, že tento typ práce nepřipraví 
dobře na zaměstnání, které má přinášet 
výdělek, a lidé zde mají tendenci setrvávat 
v roli pacienta. Zhruba 10-15 % účastníků 
však bývá schopných přesunout se do in-
tenzivnějších programů.

• Nácvik života v komunitě: Tyto progra-
my vznikly na základě průkopnického úsilí 
Steina, Testové a Marxe. Věnují se základ- 
ním potřebám a znakům osobního manage-
mentu, ale i celkovému přístupu. Účast na 
takových programech zkracuje hospitalizaci 
a zlepšuje schopnost samostatného života, 
avšak nemá velký vliv na to, zda si člověk 
trvale udrží práci.

• Programy asertivní komunitní léčby 
(PACT): Tyto programy rovněž založili 
Stein, Testová a Marx jako reakci na ro-
stoucí potřebu komunitních služeb pro lidi 
s vážnými duševními onemocněními. Jsou 
zaměřeny na zotavení z nemoci a zlepšení 
kvality života. Trénink vyzkoušeli v Kanadě 
a v několika oblastech Spojených států. 
V programech PACT funguje interdiscipli-
nární tým sestávající z psychiatra, diplo-
movaných sester, peer konzultatntů, odbor- 
níků na výběr povolání, odborníka na závis-
losti a administrátora programu. Krizová 
péče je k dispozici 24 hodin denně. Tento in- 
tegrovaný komunitní model poskytuje „léč-
bu, rehabilitaci a podpůrné služby, jež lidé 
s vážnými duševními onemocněními potře-
bují k tomu, aby mohli vést úspěšný život 
v komunitě”.

Získat normálně placené zaměstnání je pro 
člověka s historií vážné duševní nemoci velkou 
výzvou i v obdobích ekonomického růstu. Ještě 
obtížnější to však je v době, kdy panuje všeo-
becně vysoká nezaměstnanost a pracovníků, 
kteří nemají žádné znevýhodnění, je víc než do-
statek

 (http://www.who.int/mental_health/media/
en/712.pdf).

To vše se však může uskutečnit pouze pod 
podmínkou, že sociální partnerství existuje lo- 

kálně v oblasti, kde se vytváří síť. Aby bylo mo-
žno neustále vylepšovat a rozvíjet poskytování 
služeb lidem s duševními problémy, musí zaměst-
navatelé i lidé z veřejného sektoru dostat k di-
spozcici platformu, na níž mohou poskytované 
služby nějak ovlivňovat a spoluvytvářet. Stejně 
tak musí být zapojeni i sociální partneři, protože 
mohou vytvářet jedinečné zdroje a poskytovat 
podporu lidem s problémy s duševním zdravím 
v prostředí bez nátlaku. 

Sociální partnerství mezi zaměstnavateli 
a veřejným sektorem je důležité nejen pro lidi 
s problémy s duševním zdravím, ale i pro samot-
né zaměstnavatele a soukromý sektor obecně. 
Existuje vícero důvodů, proč podporovat obou- 
stranný přínos takové spolupráce. Tak přede-
vším, z výzkumů vyplývá, že duševní poruchy 
se podílejí celými 22 % na nákladech, které EU 
vynakládá na zdravotně nezpůsobilé (Mental 
health and wellbeing report, 2016). Zadruhé, 
jak píší Liopis a Anderson (2005), jsou služby 
v oblasti duševního zdraví čím dál nákladnější 
a zatěžují ekonomiku v situaci, kdy jsou rozpočty 
už tak  napjaté. Zatřetí, agentura EU-OSHA 
(2014) uvádí, že náklady v oblasti duševního 
zdraví byly kvůli snižující se produktivitě a ab-
sentérství 136 miliard eur ročně. 

Ve zprávě EU Compass on Mental health 
in the Work place (2017) se uvádí, že „z eko-
nomického hlediska jsou k dispozici spolehlivé 
údaje naznačující návratnost investice do pod-
pory duševního zdraví na pracovišti” (str. 22). 
Světová zdravotnická organizace navíc v roce 
2017 uveřejnila přehled nazvaný Mental health 
in Work place (Duševní zdraví na pracovišti), 
v němž se navrhuje řada intervencí a osvěd-
čených postupů, aby bylo pracoviště zdravým 
místem. Patří mezi ně toto: 

• Uvědomit si, jaké pracovní prostředí je a jak 
jej lze uzpůsobit, aby podporovalo lepší du-
ševní zdraví u různých zaměstnanců.

• Poučit se z motivací vedoucích organizací 
a zaměstnanců, kteří už nějaké kroky pod-
nikli. 

• Nesnažit se znovu objevit Ameriku, tedy mít 
povědomí o tom, co už jiné společnosti udě-
laly.
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• Rozumět potřebám a příležitostem jednotli-
vých zaměstnanců, pomáhat vytvářet lepší 
zásady pro rozvíjení duševního zdraví na 
pracovišti. 

• Vědět o zdrojích podpory a o tom, kde lidé 
mohou najít pomoc.

• Uvádět do praxe a prosazovat zdravotní 
a bezpečnostní strategie a postupy, umět 
rozpoznat příznaky strádání, škodlivého uží-
vání psychoaktivních látek a onemocnění 
a poskytovat zdroje ke zvládání těchto pro-
blémů.

• Informovat zaměstnance, že se jim může 
dostat pomoci.

• Zapojovat zaměstnance do rozhodování, 
dodávat jim pocit, že se podílejí na chodu 
pracoviště a mají něco pod kontrolou; or-
ganizační postupy, jež podporují zdravou ro-
vnováhu mezi prací a osobním životem.

• Programy na rozvíjení kariéry zaměstnanců.

• Uznání přínosu zaměstnanců a odměny za 
něj.

Názory na spolupráci mezi veřejným a sou- 
kromým sektorem se různí. Podle Pauline Vai- 
llancourtové Rosenauové existují určité oblasti, 
v nichž jsou jednotlivé organizace silné, a to je 
třeba brát v úvahu. Veřejný sektor samozřejmě 
obrací pozornost na veřejný zájem, dozor a so- 
lidaritu. Funguje účinněji v oblasti otevřenosti 
pečlivému dohledu veřejnosti, otázek zaměst-
nanosti, řízení postupů, regulací, prevence dis- 
kriminace či zneužívání atd. Soukromý sektor je 
na druhé straně považován za kreativní a dy- 
namický, přináší přístup k financím, znalost te-
chnologií, manažerskou efektivitu a podnika-
telského ducha. Je lepší v plnění ekonomických 
zadání, inovování a replikaci úspěšných expe-
rimentů, adaptaci na rychlé změny a vykonávání 
komplexních nebo odborných úkolů.

Neziskové organizace (neboli třetí sektor) 
jsou silné v oblastech, jež vyžadují soucit a od-
danost lidem. Vedou si dobře tam, kde zákazníci 
či klienti vyžadují značnou důvěru nebo potře-
bují přímou osobní pozornost. Partnerství mívají 
největší úspěch zejména tehdy, když je zapotře-
bí využít silných stránek více než jednoho hráče. 

Potřeba vytvářet rovnováhu mezi veřejným 
a soukromým, zejména je-li do hry zapojena po- 
litika, je obecně velmi oceňována těmi, kdo jsou 
zavázáni hrát větší roli ve veřejném sektoru. 

Při partnerství spolu veřejný a soukromý se-
ktor sdílejí zodpovědnost za politiku, která má 
dopad na občany. Skutečné partnerství zahrnuje 
úzkou spolupráci a kombinaci silných stránek jak 
souromého sektoru (větší konkurenceschopnost 
a efektivita), tak veřejného sektoru. 

Skutečný přínos partnerství mezi veřejným  
a soukromým sektorem však možná není dopo-
sud zcela patrný napříč všemi sektory (Public-
Private policy partnership).

Když hovoříme o partnerství, musíme vždy 
zohledňovat jak přínos, tak možná rizika.

Přínosem je následující:

• Zvýšení efektivity díky lepšímu sdílení rizik 
a větší stimulaci k výkonu.

• Lepší řízení projektů a více inovací.

• Díky zvýšení efektivity/inovacím to také zna- 
mená vyšší nákladovou efektivitu. 

• Současné podmínky na trhu, kde je nadměr-
ná likvidita a nízké úrokové sazby, mohou 
poskytovat dobrou příležitost k financování 
partnerství mezi veřejným a soukromým se-
ktorem.

• Počáteční investiční výdaje lze rozložit na ce- 
lou dobu projektu.

• Partner ze soukromého sektoru na sebe bere 
určité riziko, které by jinak zůstalo na ve-
řejném subjektu. 

Mezi rizika patří:

• Je-li uzavření smlouvy zdlouhavé, může se 
stát, že odhad poptávky (požadavků klientů) 
bude velmi nespolehlivý.

• Dojde k „regulatornímu zajetí” (tj. stav, kdy 
instituce vytvořená za účelem regulace ně- 
jakého odvětví ve skutečnosti nejedná ve 
veřejném zájmu, ale naopak v zájmu spe- 
cifické zájmové skupiny – obvykle domi-
nantních subjektů v daném odvětví) a zadr-
žení investic.

• Vyšší finanční náklady pro soukromého part-
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nera oproti veřejnému subjektu.

• Smluvně omezené platby po dlouhé časové 
období nemusí zohledňovat ekonomický cy-
klus.

(Public Private Partnership in Member states: 
Mirco Tomasi)

Z různých zdrojů je potvrzeno, že na základě 
partnerství mezi veřejným a soukromým sekto-
rem lze dosáhnout společných cílů. Příkladem 
může být to, jakou roli sehrály soukromý a ve-
řejný sektor v New Yorku.  Pod vedením starosty 
Michaela R. Bloomberga začali partneři ze 
soukromého sektoru spolupracovat s vedením 
města takovým způsobem, který posunul stá-
vající hranice a umožnil orgánům státní správy 
přijmout podnikatelského ducha 

(http://www.bbhub.io/dotorg/sites/2/2015/ 
07/The_Collaborative_City.pdf).

Hlavním dopadem na organizace z dobro-
volnického (a soukromého) sektoru, které jsou 
aktivní v oblasti duševního zdraví a sportu, je 
posílení jejich schopnosti nabízet vysoce kvalitní 
služby ušité na míru lidem, kteří mají problémy 
s duševním zdravím.  

Pokud se podaří úspěšně přijmout přístup 
sociálního partnerství a uplatňovat ho při plá-
nování a realizaci sportovních programů, může 
to přinášet významné výhody:

• Programy nevznikají v izolaci – organizace 
ze třetího sektoru (nevládní organizace) sem 
vnášejí schopnost inovovat, mají zkušenosti 
s každodenní prací se specifickými skupi-
nami klientů a dokáží zapojit i informace od 
zaměstnavatelů a širší komunity – to vše- 
chno může pomoci při vytváření lepších, 
efektivnějších programů a dosažení klíčo-
vých výsledků pro všechny zapojené účast-
níky.

• Umožnění větší rychlosti při nacházení krea-
tivních řešení pro uživatele i poskytovatele 
služeb. Větší zaměření na měnící se potřeby 
lidí s problémy v oblasti duševního zdraví; 
to umožňuje, aby služby tyto potřeby lépe 
plnily.

• Pomáhá bořit bariéry mezi jednotlivými se-
ktory.

• Širší sociální a ekonomické výhody zamě-
řené na komunity se ke komunitám snáze 
dostanou.

• Podporuje sdílení a předávání dovedností 
a znalostí mezi partnery.

Před rokem 2008 se lokální partnerství mezi 
veřejným/soukromým/ a dobrovolnickým sekto-
rem zaměřovalo na zlepšení zdraví u lidí, kterých 
se projekty týkaly. Zdá se, že důležitost tohoto 
typu partnerství ve Spojeném království od roku 
2016 vzrostla. V tomto roce totiž byly regionální 
úřady veřejně financovaného zdravotního sys- 
tému, tzv. Strategic Health Authorities, nahra-
zeny místními Clinical Commissioning Groups 
a Health watches – v obou organizacích jsou 
zástupci ze všech sektorů. Během tohoto obdo-
bí navíc vzrostl počet lidí s duševními problémy, 
kterým se dostalo podpory v tom, aby se ak-
tivněji účastnili sportovních aktivit s cílem zmír-
nit příznaky související s problémy v oblasti du-
ševního zdraví. 

Sport může mít pozitivní přínos v psychoso-
ciální oblasti a mírná až dynamická tělesná ak- 
tivita může přispět ke zlepšení fyzického i du-
ševního zdraví (Biddle, Mutrie & Gorely, 2015). 
Existují však důkazy o tom, že sporty, v nichž se 
hodně soutěží, mohou naopak přispívat ke zhor- 
šení psychického zdraví (Bauman, 2016) a mo- 
hou vytvářet specifické stresory, které brání 
optimalizaci duševního zdraví sportovce (Dono-
hue et al., 2007). Těmito stresory jsou: 

•  Vyvíjení nátlaku, aby člověk dosáhl úspěchu 
(Evans, Weinberg & Jackson, 1992); 

•  Dlouhá doba odloučení od rodiny (Masland, 
1983); 

•  Negativní emoční následky po zranění (Wiese 
-Bjornstal, 2010); 

•  Zneužívání návykových látek a alkoholu

(http://www.sportni.net/sportni/wp-con-
tent/uploads/2017/03/Mental-Health-Report-
Final.pdf).

Příkladem z praxe je třeba to, že se nyní opě-
tovně spojily organizace Sport and Recreation 
Alliance a UK Active, aby poskytly obrázek 
o veřejném zdraví, zmapovaly situaci v Anglii 
a vysvětlily zásadní roli sportu, rekreace a fyzic-
ké aktivity s cílem zlepšit veřejné zdraví 
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(http://www.ukactive.com/downloads/
managed/Physical_Activity_and_Health_-_
Final_Version.pdf).

Další užitečný příklad je z Asie – jde o podporu 
Partnerství v oblasti duševního zdraví v Asii a Ti- 
chomoří. V této oblasti chybí porozumění pro-
blémům souvisejícím s duševním zdravím i po-
vědomí o nich. 

Program „Janssen Menti sane” vznikl s cílem 
 poskytovat informace související s duševními 
problémy; duševně nemocní jedinci žijí v pro-
středí, kde je běžná diskriminace a vyloučení. 
Dalším cílem bylo ovlivnit veřejné mínění a zlep-
šit diagnostiku a přístup k novým způsobům 
léčby (jako je například sport). Inovativní na 
tomto projektu je to, že uznává význam part-
nerství mezi veřejným a soukromým sektorem

 (http://www.janssen.com/it/sustainability/
fostering-mental-health-partnerships-in-asia-
pacific).

Hlavní příčiny a důvody případného neúspě-
chu a různých limitů partnerství souvisejí s:

- Řízením projektu: Velkou výzvou je sdílení 
informací, koordinace a společné jednání. 
Efektivní řízení projektu je tedy závislé na 
vytvoření dobře fungujících struktur vedení.   

- Konfliktem zájmů: Veřejný a soukromý 
sektor mají na základě svých systémů ho- 
dnot úplně odlišné priority. Zatímco soukro-
má společnost se snaží o co nejvyšší zisk, 
veřejné organizace nesou jistou zodpověd-
nost za poskytování služeb ve veřejném zá-
jmu.

- Zodpovědností

- Řízením rizik

- Transakčními náklady

- Náklady na regulaci

(http://www.libertas-institut.com/de/PDF/
Claudia%20Reim_PPP_London_Underground_
Aug-2009.pdf).

Partnerství vymyšlená, iniciovaná a usku-
tečněná místními činiteli samotnými jsou stále 
velmi vzácná. Síť MENS považuje partnerství 
při prosazování inovativních metodologií pro 
lidi s problémy v oblasti duševního zdraví za na-
prosto zásadní.

Máme k dispozici také důkazy o tom, že ini- 
ciativy „zdola” a v malém měřítku, které pod-
nítily soukromé subjekty, jako jsou například 
místní firmy nebo nevládní organizace, skuteč-
ně existují a hrají svou roli při zmírňování ne-
gativního dopadu na duševní zdraví. Tento do- 
kument se tedy snaží zplnomocnit sociální 
partnery, aby sami případná lokální partnerství 
iniciovali. 

Od krize v roce 2009 lze pozorovat jistý 
důležitý vývoj ve vytváření těchto partnerství 
v rámci Evropské unie, ve Spojeném království 
a v Holandsku. Tato partnerství se začala roz-
šiřovat po celém evropském kontinentu jako 
reakce na měnící se politické a ekonomické 
klima a od roku 2009 si udržuje klíčovou roli 
v oblasti plnění potřeb znevýhodněných skupin. 
Zhoršující se podmínky na trhu práce přiměly 
evropské země (např. Dánsko, Holandsko, Švéd-
sko a Velkou Británii), aby začaly plně využívat 
nových lokálních iniciativ k prosazování strategií 
vedoucích ke zlepšení pocitu duševní pohody 
(nebo aby je dokonce samy zakládaly). V těchto 
zemích lze najít pozitivní důkazy o tom, jak se 
díky sociálnímu partnerství využívají odborové 
organizace a odborné znalosti zaměstnava-
telů v oblasti duševního zdraví, zaměstnávání 
a sportu.

Faktory úspěšnosti pro fungování sociálního 
partnerství se obecně popisují jako ta správná 
směsice „ingrediencí” na lokální úrovni. Patří 
mezi ně například odhodlání všech zaintere-
sovaných stran rozvíjet partnerství a zplnomoc-
ňování místních komunit a činitelů. Tyto lokální 
„ingredience” v kombinaci s aktuálně vládnoucí 
strukturou nakloněnou sociálnímu partnerství 
potom vytvoří prostor pro místní akce a zajistí 
také dlouhodobé financování. 

Z výzkumů vyplývá, že v mnoha evropských 
zemích představuje partnerství mezi soukro-
mými a veřejnými subjekty (sociálními partnery) 
stále nevyužitý potenciál; mnohé země EU se 
ještě plně nechopily příležitosti využít lokální 
partnerství k řešení nerovnosti ve zdraví. Mnoho 
zemí připisuje překážky při zavádění lokálního 
partnerství centralizovanému systému sportu 
a zdravotní politky. Partnerství naplánovaných, 
iniciovaných a uskutečněných místními činiteli 
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je stále velice málo, a proto síť MENS považuje 
za naprosto zásadní taková partnerství pod-
porovat jako důležitý způsob prosazování ino- 
vativních metodologií pro lidi s problémy v ob- 
lasti duševního zdraví.

V této zprávě jsme ukázali, jak může part-
nerství mezi veřejným a soukromým sektorem 
zlepšit a rozšířit příležitosti a zapojení do aktivit, 
zejména jsou-li tato partnerství naplánovaná 
a realizovaná správným způsobem. Na základě 
výzkumu se navíc ukázalo, tento typ partnerství 
má přidanou hodnotu, pokud jde o zdroje a efek- 
tivitu. K tomu ještě může zajistit přístup k od-
borným znalostem, rozšiřovat vědomosti a bo-
jovat se stereotypy týkajícími se začlenění.  

Závěry/DOPaD/
DOPOručení

Spolupráce napříč sektory je pro 
duševní zdraví a aktivní životní 
styl zcela zásadní

Duševní zdraví (a aktivní životní styl) lze zle-
pšit prostřednictvím společného jednání všech 
částí společnosti. Zlepšení duševního zdraví vy- 
žaduje politiku a programy na úrovni vlády, ko-
munity i soukromého sektoru, týkající se mimo 
jiné vzdělání, zaměstnání, dopravy, životního 
prostředí, bydlení, volného času a pocitu pohody, 
stejně jako specifických aktivit v oblasti zdraví, 
souvisejících s prevencí a léčbou zdravotních 
potíží.

Duševní zdraví a aktivní životní 
styl se týká každého

Pokud na řešení úkolů v oblasti duševního 
zdraví a aktivního životního stylu budou spolu-
pracovat jednotlivci, rodiny, komunity, podniky 
a odborníci ze zdravotnictví a sociální péče, 
bude to prospěšné pro všechny. Obzvlášť důle-
žití jsou ti, co rozhodují ve veřejné správě na 
místní a národní úrovni – jejich politika a kon-
krétní činy v oblasti zdraví, sportu, aktivního ži-
votního stylu a zapojení komunity mají na du-
ševní zdraví velký vliv.
 

Komunitní aktivity 
Komunitní aktivity hrají při propagaci aktiv-

ního životního stylu jako léčby a prevence du- 
ševních nemocí významnou roli. Lidé ze všech 
sektorů společnosti, kteří spolupracují, aby vy- 
volali změnu a nabídli řešení společných pro-
9blémů, přispějí ke zlepšení sociálního kapitálu, 
poskytnou lidem smysl pro zplnomocňování 
a zvýší možnosti a odolnost komunity.

Přístup k duševnímu zdraví  
a aktivnímu životnímu stylu 
napříč všemi sektory
Spolupráce napříč všemi sektory je klíčovým prv- 
kem při propagaci a realizaci programů na pod-
poru duševního zdraví a aktivního životního 
stylu. Spolupráce je důležitá také při začlenění 
aktivního životního stylu jako širšího konceptu 
(tedy nejen sportu a cvičení), který by zaujal vět- 
ší množství lidí a díky tomu se objevily příleži-
tosti napříč různými službami:

„Máme-li zmírnit nerovnosti ve zdraví, je ne-
zbytné podniknout kroky ohledně sociálních 
determinant zdraví – tedy ,příčin příčin´ zdra-
votních potíží. To znamená pracovat na základě 
partnerství na lokální úrovni, aby se zlepšily so-
ciální podmínky, v nichž jsme se narodili, v nichž 
žijeme, vyrůstáme, pracujeme a stárneme. Pro 
řešení nerovností ve zdraví je zcela zásadní, 
aby se posílilo postavení jednotlivců a komunit 
(empowering) a aby možnost rozhodovat v těch- 
to oblastech měli i sami lidé.“
(http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/fi-
les/download-file/Be_Creative_Be_Well.pdf).  

Společné rozhodování  
Podle Světové zdravotnické organizace je 

společné rozhodování o službách v oblasti du-
ševního zdraví zcela nezbytné pro praxi, v níž má 
fungovat inkluze a spolupráce: 
„Bez podpory při rozhodování jsou uživatelé po- 
necháni v dlouhodobě závislých vztazích. Lidé se 
nemohou osamostatnit, aniž by dostali příle-
žitost dělat důležitá rozhodnutí o svém životě. 
(http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/ 
0020/113834/E93430.pdf).
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Zmírnění stigmatizace
Využívání sportu a aktivního životního stylu 

k léčbě a prevenci a také ke zvýšení povědomí 
o duševním zdraví je rovněž klíčové při snaze od-
stranit sociální stigmata související s duševním 
zdravím. Zapojení do aktivního životního stylu 
a s ním spojené aktivity odstraňují bariéry a bo-
ří předsudky o lidech trpících duševní nemocí. 
Navíc se díky tomu zvýší všeobecné povědomí 
o tom, že je třeba, aby si každý uvědomoval své 
duševní zdraví, aby věděl, jak si jej udržet a jak 
právě k tomu mohou sport a aktivní životní styl 
přispívat.   
    „Od sportu na špičkové úrovni až po zapojení 
do aktivit na nejnižší úrovni lze sport využívat ke 
zmírnění stigmatizace a zahájení pozitivní de- 
baty o duševním zdraví. Sport by měl být do-
stupný i pro lidi s duševními problémy. Právě 
proto podporujeme obsah listiny nazvané Men-
tal Health Charter for Sport and Recreation“ 
(https://www.mind.org.uk/about-us/our-policy-
work/sport-physical-activity-and-mental-
health/).

Propagace povědomí o duševním 
zdraví a aktivním životním stylu

Aby mohla sociální partnerství podporovat 
duševní zdraví a aktivní životní styl, musí:

•    stavět na již fungujících aktivitách v různých 
sektorech, prostředích a organizacích;

•  vytvářet různá partnerství pro různé účely 
na různých úrovních

• spolupracovat na vytváření akcí „horizon-
tálně” v rámci vládních ministerstev a organizací 
a spolupracovat s odborníky na politiku, praxi 
a výzkum.

Potřeba spolupráce v praxi v oblasti propa-
gace duševního zdraví a aktivního životního stylu 
vychází ze sociálně-politických a ekonomických 
determinant zdraví. 

Jde tedy o ovlivňování determinant zdraví, 
například zvyšování sociální koheze, dostupnosti 
a vylepšování antidiskriminačních praktik. Těchto 
cílů v oblasti zdraví nemůže dosáhnout veřejný se-
ktor sám, je k tomu zapotřebí spolupráce napříč 
všemi sektory. To vyžaduje multidisciplinární pří- 

stup, v němž bude zahrnutý výzkum, politika 
a praxe v oblastech zaměstnání, vzdělání, prá- 
va, sociálního zabezpečení, umění, sportu, volné- 
ho času, turistiky a životního prostředí. To vše 
se má podílet na zlepšení duševního zdraví pro-
střednictvím většího zapojení a vyšší sociální 
koheze. Dosažení pozitivních výsledků vyžaduje 
společné plánování napříč všemi sektory spo-
lečnosti.

Úspěšná spolupráce v sociálním partnerství 
vyžaduje čas, odhodlání a oddanost společným 
cílům a výsledkům. Do cesty se mohou stavět ne- 
příjemné výzvy, jako je otázka financování v je- 
dnotlivých sektorech i napříč sektory, různé kul-
turní, odborné a politické pozadí jednotlivých 
subjektů, různé priority a komplikované rozho-
dovací procesy. Zdolat tyto výzvy vyžaduje posí-
lení kapacity na úrovni jednotlivců, organizací 
i komunity. (Fawcett, 2000).

Existují důkazy o efektivitě široké škály vhod- 
ných programů a postupů na podporu dušev-
ního zdraví. Z jejich výsledků vyplývá, že pod-
pora duševního zdraví je v rámci přístupu k ve- 
řejnému zdraví realistickou možností, a to jak 
v průběhu celého života, tak v různých oblas-
tech, jako jsou předporodní péče, škola, práce 
a místní komunity. V mnoha oblastech života 
mohou dobře zvolené intervence přispět ke zle-
pšení duševního zdraví a pocitu pohody celé po-
pulace [(WHO, 2004), p. 34].

Příkladem je program ‘Get Set to Go’ (Připra- 
vit – pozor – teď!), který funguje s podporou orga- 
nizace Sport England a Národní loterie. ‘Get Set 
to Go’ pomáhá lidem, kteří mají problémy v ob-
lasti duševního zdraví, s aktivním zapojením do 
života. Od roku 2015 se v rámci programu ‘Get 
Set to Go’ zúčastnilo 3 585 lidí s duševními pro- 
blémy speciálně vytvořených projektů se zapo-
jením fyzické aktivity na lokální a komunitní 
úrovni. Z vyhodnocení vyplynulo, že fyzická ak- 
tivita hraje významnou roli při budování odol-
nosti a že umožňuje a podporuje zotavení z du- 
ševního onemocnění a vypořádání se se stig-
matizací a diskriminací.

(https://www.mind.org.uk/about-us/our-policy-
work/sport-physical-activity-and-mental-
health/).
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Je jasné, že podpora duševního zdraví a ak- 
tivního životního stylu závisí na spolupráci mezi 
všemi sektory a že značné množství služeb a in-
tervencí je mimo kompetence tradičních služeb 
v oblasti duševního zdraví a sociální péče.  

Pravým účelem sociálního partnerství by mě-
lo být dávat dohromady lidi, místa a praktické po- 
stupy, jež už za sebou mají úspěchy při vytváření 
kvalitních postupů v oblasti duševního zdraví 
a aktivního způsobu života. Budou-li se od sebe 
neustále učit a trvale spolupracovat, mohou mít 
organizace i jednotlivci užitek ze zkušeností dru- 
hých a mohou také přispívat k lepší péči o du-
ševní zdraví tím, že budou propagovat aktivní 
životní styl a programy na zmírnění nerovností 
v přístupu ke službám.
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úvod

Existuje řada studií, které doporučují fyzic- 
kou aktivitu a cvičení jako prekurzor fyzického 
a duševního zdraví. V této souvislosti je dostup-
ných několik studií, které podporují jejich úlohu 
jako doplňkové či kompenzační intervenci far- 
makologické léčby u lidí s problémy s duševním 
zdravím. Fyzická aktivita a cvičení mohou také za- 
kládat bezpečný mechanismus prevence a inter- 
vence u široké řady problémů s duševním zdra-
vím. 

Cílem této poziční zprávy je objasnit fyzické 
a emoční přínosy fyzické aktivity a cvičení poro- 
vnatelné s farmakologickou léčbou u lidí s pro-
blémy s duševním zdravím, zejména jako formu 
kompenzace vedlejších účinků předepsané me-
dikace.

Existuje řada dokladů, která podporuje úlohu 
intervence formou cvičení u lidí s duševním one-
mocněním jako nefarmaceutickou či doplňkovou 
cestu (Lam & Riba, 2016; Ekkekakis, 2013). Fy-
zická aktivita může být nízkonákladovou a bez- 

pečnou intervencí při prevenci a léčbě široké 
řady problémů s duševním zdravím. Pravidelné 
cvičení ulevuje od stresu a úzkosti (Pickett, Ken- 
drick & Yardley, 2017) a od mírné deprese (We-
gner et al., 2014; Gerber et al., 2012; Clow & 
Edmunds, 2014), zvyšuje míru sebeúcty (Fox, 
Biddle, Fox & Boutcher, 2000; Hibbert & Rot-
hschild, 2016), na fyzické a duševní zdraví a po-
hodu lidí se schizofrenií. Fyzická aktivita se zdá 
ulevovat od negativních symptomů a může být 
užitečnou metodou také při zvládání pozitivních 
symptomů (Kimhy et al., 2017).

StanOvení OtáZKy

Problémy s duševním zdravím se vyskytují 
stále častěji a celosvětově se považují za je-
den z hlavních faktorů zapříčiňujících funkční 
omezení či invaliditu. Epidemiologické studie 
ukazují, že od 10 do více než 30 % dospělé po-
pulace trpí poruchami nálad, jako jsou deprese 
a úzkost (Kessler et al., 2005). Další vážnější 
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duševní nemoci, mezi něž se obvykle řadí schi-
zofrenie a další formy psychózy, se objevují asi 
u 1 % světové populace. Jeden ze čtyř lidí má 
během svého života zkušenost v duševním one- 
mocněním a celosvětově má problémy s du-
ševním zdravím okolo 450 milionů lidí (WHO, 
2005).

V této souvislosti je farmakologická léčba 
první a nejrozšířenější intervencí používanou ke 
stabilizaci a zotavení lidí trpících těmito stavy. 
Tato léčba je účinná, ale jsou zde určité vedlejší 
účinky, které zhoršují kvalitu života pacienta.

Tato zpráva chce docenit a vyzdvihnout po-
zitivní účinky, které by fyzická aktivita, cvičení 
a sport mohly mít jako doplňková, přídavná 
a kompenzační intervence stávající léčby u lidí 
s duševním onemocněním.

ZáKlaDní DeFiniCe

Duševní zdraví
Organizace Mental Health Europe (MHE) ve 

svém konceptuálním rámci „Podpora duševního 
zdraví a prevence onemocnění“ poznamenává, 
že neexistuje žádná oficiální definice duševního 
zdraví. Z důvodu kulturních odlišností a rozlič-
ných teorií na toto téma je obtížné vypracovat 
jedinou definici. Většina odborníků se však sho- 
duje, že duševní zdraví a absence duševní nemoci 
nejsou jedno a to samé. Jinak řečeno, absence 
uznané duševního onemocnění není nutně uka-
zatelem duševního zdraví. Co se tohoto tvrzení 
týče, duševní zdraví či stav duševní pohody 
chrání před rozvojem onemocnění, zatímco du- 
ševní onemocnění zvyšují riziko duševní nepo-
hody. Duševní zdraví je nedílnou součástí zdraví 
a pohody obecně (WHO, 2013) a mělo by k ně-
mu být přistupováno se stejnou naléhavostí 
a ohledy jako k fyzickému zdraví. V souladu s tím- 
to přístupem obsahuje „Všeobecný akční plán 
pro duševní zdraví na období 2013–2020 (WHO, 
2013) mezinárodně uznávanou zásadu, že „není 
zdraví bez duševního zdraví“.

Problémy s duševním zdravím
Podle Světové zdravotnické organizace jsou 

duševní nemoci příčinou cca 23 % celkového po-
čtu ztracených produktivních let způsobených 
stavy invalidity. Duševní nemoci jsou hlavní pří- 
činou invalidity v letech, které u dospělého po- 
važujeme za produktivní. Lidé s problémy s du- 
ševním zdravím nejenom zakoušejí nižší produ-
ktivitu z důvodu invalidity, ale také u nich platí 
vyšší riziko předčasné smrti v důsledku chování 
a fyzických problémů souvisejících se samotným 
onemocněním (Lam & Riba, 2016).  

V Evropě jsou psychiatrická onemocnění 
druhou nejčastější příčinou ekonomické zátěže 
v důsledku nemoci, hned za kardiovaskulárními 
obtížemi. V Evropské unii každoročně zažívá 
vážnější depresi 18,4 mil. lidí ve věku mezi 18 až 
65 lety (Komise Evropských společenství, 2005).  
Duševní onemocnění zvyšuje riziko rozvoje jiných 
nemocí, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, 
diabetes a metabolické syndromy, které vše-
chny úzce souvisejí se sedavým způsobem ži-
vota v důsledku fyzické nečinnosti. Duševní one- 
mocnění mají větší dopad na kvalitu života než 
chronické nemoci jako artritida, diabetes či 
srdeční a dýchací obtíže. Rozšířená je také ne- 
informovanost a stigmatizace duševních ne-
mocí. Platí obecné přesvědčení, že duševní one-
mocnění nelze léčit nebo že lidé s duševním 
onemocněním působí potíže, jsou hloupí nebo se 
nedokáží rozhodovat. Taková stigmatizace mů- 
že vést ke špatnému zacházení, odmítání a izo-
laci a znemožnit postiženým lidem přístup k lé-
kařské péči a podpoře. 

Světová zdravotnická organizace odhaduje, 
že přibližně 20 % dětí a dospívajících na světě 
má související onemocnění nebo problémy s du- 
ševním zdravím. Asi polovina duševních one-
mocnění se objeví před dosažením 14. roku věku. 
Ve všech kulturách byly zaznamenány podob-
né typy onemocnění. Neuropsychiatrické poru- 
chy patří mezi hlavní příčiny invalidity u mladých 
lidí. Regiony s celosvětově nejvyšším procen-
tem populace mladší 19 let s problémy s dušev- 
ním zdravím patří zároveň mezi země s nejmen- 
šími zdroji na péči o duševní zdraví. Většina ní- 
zkopříjmových zemí disponuje jedním psychia-
trem na jeden až čtyři miliony dětí. 

Světová zdravotnická organizace dále uvádí, 
že více než 800 000 lidí spáchá každý rok sebe- 
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vraždu a že právě sebevražda je druhou nej-
častější příčinou úmrtí ve věkové skupině 15 až 
29 let. Podle jiných ukazatelů na každého dospě-
lého, který si vezme život, spadá více než dvacet 
pokusů o sebevraždu. K celkem 75 % sebevražd 
dochází v zemích s nízkými a středními příjmy. 
Na rostoucím počtu sebevražd se podílejí dušev-
ní poruchy a zneužívání alkoholu (WHO, 2016). 
Včasná identifikace a speciálně přizpůsobená 
léčba jsou nezbytně nutné, aby se těmto lidem 
dostalo podpory, kterou potřebují, a účinná léčba 
na míru musí zohledňovat různé oblasti života, 
včetně přínosného využití rekreačního a volného 
času a účasti na fyzických aktivitách a sportech. 

Světová zdravotnická organizace tvrdí, že 
z většiny zemí často přicházejí zprávy o poru-
šování lidských práv lidí s problémy s duševním 
zdravím. Příkladem porušování jsou fyzické do-
nucování, uvěznění a odepření základních potřeb 
a soukromí.  Pouze málo zemí disponuje právním 
rámcem, který by odpovídajícím způsobem chrá- 
nil práva lidí s duševním onemocněním.

Společenské a ekonomické náklady na du- 
ševní onemocnění se odhadují asi na 4 % hru-
bého národního produktu Evropské unie, tj. přes 
182 000 milionů euro. Odhaduje se, že duševní 
onemocnění jsou celosvětově jedním z hlavních 
důvodů ekonomických nákladů, které se blíží 
částce 1,6 miliard euro (Barton & Rogerson, 
2017). V evropských zemích představuje rozpo- 
čet na péči o duševní zdraví celkem 5,8 % cel- 
kové rozpočtu na zdravotnictví. V řadě evrop-
ských zemí jsou duševní nemoci příčinou 45-55 
% pracovních absencí. 

V rozboru globálních nákladů na léčení (Whi-
teford, Ferrari, Degenhardt, Feigin & Vos, 2015) 
se odhaduje, že jejich velká část pochází z léčení 
problémů s duševním zdravím, neurologických 
poruch a závislosti na návykových látkách.

Podle statistik duševního zdraví a souvisejí-
cích problémů (Eurostat, 2017) došlo v Evropské 
unii k 177 000 úmrtím v důsledku duševních 
a behaviorálních poruch, což činí celkem 3,8 % 
všech úmrtí. Standardizovaná míra úmrtnosti 
EU v souvislosti s duševních a behaviorálními 
poruchami dosáhla 36,4 úmrtí na 100 000 oby-
vatel.

Farmakologická léčba jako 
nástroj na zlepšení stavu lidí 
s problémy s duševním zdravím

Přínosy farmakologické léčby u lidí s problé-
my s duševním zdravím byly zcela prokázány. 
Hlavní příčinou relapsů je ve skutečnosti špatně 
řízená medikace. Medikaci nastavuje odborník 
na duševní zdraví individuálně pro každého pa- 
cienta s přihlédnutím k jeho potřebám. Farma-
kologická léčba trvá dlouhou dobu, někdy po celý 
život pacienta, dokonce i když se již cítí dobře. 
Působí nejenom remisi symptomů, ale také je 
třeba léky užívat na prevenci krizí a zhoršení 
stavu. Léky obecně chrání pacienty před stre- 
sovými událostmi, kterým mohou být vystaveni, 
a předcházejí rozvoji krize.  

Přerušení medikace nebo užití špatné dávky 
má vážné následky – jako například zvýšení počtu 
relapsů (cca u 80 % lidí se schizofrenií, kteří 
přestanou brát léky, dojde v prvním roce k re- 
lapsu), zvyšuje míru závažnosti relapsu (častěj- 
ší nedobrovolná hospitalizace a vážnější sym-
ptomy) nebo jejich trvání (pacienti zpravidla po-
třebují více dní k zotavení) a ztěžují prognózu 
nemoci.

Zotavení je efektivnější, jakmile se nastaví 
a udržuje farmakologická léčba. Existuje široká 
řada léků podle typu určených problémů s du- 
ševním zdravím. Při léčbě schizofrenie a jiných 
psychóz se upřednostňují neuroleptika a anti-
psychotika. Léky s těmito aktivními složkami blo- 
kují receptory dopaminu (látky zajišťující pře-
nos informací mezi buňkami nervové soustavy), 
jehož nadbytek může způsobit symptomy jako 
halucinace a bludy. Organizují myšlenky, a tak 
také předcházejí zhoršení stavu, jelikož fungují 
jako „filtr“ usměrňující v mozku nadměrný přenos 
informací z jednoho neuronu na druhý.

  
Na léčbu deprese existuje několik léků rozděle- 
ných podle neurotransmiterů, na které působí: 

- tricyklidy,

- IMAOS

- inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 
(SSRI) (Jedná se o nejbezpečnější léky s nej-
nižším počtem vedlejších účinků a interakcí 
s jinými druhy léků.), 
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- léky s noradrenergními a serotogenními ú- 
činky, 

- Trazodone

- Nefadodona 

- léky s noradrenergními a serotonergními ú- 
činky, 

- Trazodone: Deprax; Nefadodona

Další typy léků, mezi něž patří:

- Antiparkinsonika či anticholinergika, která 
pomáhají napravovat vedlejší účinky neuro-
leptik, jež ovlivňují činnost svalů: rigidní či 
nekoordinované pohyby, třes, pohyby očí „jako 
by ujížděly dozadu“.

- Uklidňující léky / benzodiazepiny / anxiolytika 
s anxiolytickými (úzkost léčícími), sedativní-
mi, svaly uvolňujícími a spánek navozujícími 
účinky.

- Normothymika/stabilizátory či regulátory 
ná-lady jako lithium používané při léčbě 
schizofrenických stavů, které nereagují na 
jiné druhy léčby. Užívání těchto léků vyžadu-
je průběžnou úpravu dávky, dokud se nedo- 
sáhne požadovaného terapeutického množ-
ství lithia v krvi. Prvních šest měsíců se pro-
vádějí krevní testy každý měsíc a poté každé 
tři až šest měsíců.

- Karbamazepin – byl původně používán, když 
bylo zjištěno, že funguje jako antiepileptikum. 
Později byla prokázána jeho účinnost jako 
antimanika a na prevenci relapsu u bipolár-
ních poruch či maniodepresivních psychóz.

Navzdory prokázané účinnosti má farmako-
logická léčba určité vedlejší účinky, které, ačko-
liv v menší míře, ovlivňují fyzický a duševní stav, 
a tak i kvalitu života, lidí s duševním onemoc-
něním.

V souvislosti s psychózami k vedlejším účin-
kům patří zvýšená váha, metabolický syndrom 
či sexuální dysfunkce (Cano et al., 2014; Caqueo 
-Urízar, Urzúa & Rus-Calafell, 2017). Extrapyra- 
midální příznaky jsou charakteristické motoric-
kým neklidem, zejména dolních končetin, což člo- 
věka nutí k pohybu (akatizie), svalovou ztuhlostí, 
třesem (zejména rukou), křečemi a tendencí dr-
žet otevřená ústa s nadměrným sliněním. 

Ve vztahu k příznakům deprese se objevují 
vedlejší účinky jako nevolnost, zvýšená chuť k jí- 
dlu způsobující nadváhu, sexuální dysfunkce, úna- 
va, ospalost, nespavost, sucho v ústech, zastřené 
vidění, zácpa, závrať, nervozita, úzkost, tísnivé 
pocity či dokonce genetické změny (Clinic Mayo, 
2016; Medina & García de León, 2004; Fergu-
son, 2001). Všechny tyto vedlejší účinky zpra-
vidla souvisejí s fyzickým zdravím člověka s pro- 
blémy s duševním zdravím. Chceme se zabývat 
možností, že některé mechanismy, jichž využí-
vají tyto léky, jsou aktivovány také fyzickou akti-
vitou a sportem. Pokud tomu tak je, může se fy- 
zická aktivita stát doplňkem farmakologické in-
tervence?

Fyzická aktivita a duševní zdraví
V minulosti byla zdůrazňována důležitost ro- 

vnováhy mezi myslí a tělem, spolu s přínosy fy- 
zické aktivity. Již před několika desítkami let 
bylo potvrzeno, že vyvíjení fyzické aktivity může 
a nemusí zvýšit předpokládanou délku života, 
ale jistě zlepší kvalitu odžitých roků (Morgan, 
1997).

Fyzická aktivita je klíčovým aspektem inte-
grálního rozvoje člověka (Holt, 2016; Richards 
et al., 2015). Na fyziologické úrovni přispívá 
ke snížení rizika výskytu kardiovaskulárních 
nemocí, udržuje normální krevní tlak a před-
chází rakovině tlustého střeva či diabetu. Na 
psychické úrovni zlepšuje náladu, zvyšuje pocit 
sebeúcty a přispívá k psychické pohodě. Co se 
týče společenského aspektu, může zvýšit auto-
nomii a sociální integraci, které jsou nezbytné 
pro lidi s postižením. V případě lidí s problémy 
s duševním zdravím se stává základním nástro- 
jem kompenzace, mimo mnoha jiných věcí, ve-
dlejších účinků farmakologické léčby zmíněných 
výše. 

Řada studií dokládá přímý vztah mezi fyzic- 
kou aktivitou a psychickou pohodou lidí s pro-
blémy s duševním zdravím (Boyer, Indelicato, 
Richardson, Churilla & Johnson, 2017; Deslandes 
et al., 2009; Sosso & Raouafi, 2017; Hodgson, 
McCulloch & Fox, 2011). Na důkaz a v souvislosti 
se 70. světovým zdravotnickým shromážděním 
Světové zdravotnické organizace v Ženevě (22. 
až 31. května 2017) byl připraven nový globální 
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akční plán na podporu fyzické aktivity, se spe-
ciálním zaměřením na nepřenosné nemoci, také 
známé jako chronické, s cílem omezit sedavý styl 
života – klíčový rizikový faktor u nepřenosných 
nemocí (Foster, Shilton, Westerman, Varney & 
Bull, 2017).

MetODy/POStuP/PříStuP
Problémy, které řeší lidé s duševním one-

mocněním, musí být pojímány v kontextu. Dále 
by měly být prozkoumány různé druhy farma-
kologické léčby a popsány jejich potenciální 
vedlejší účinky. Současně je také třeba analy- 
zovat přínosy fyzické aktivity a cvičení jako kom- 
penzaci těchto vedlejších účinků. Výše uvedené 
otázky jsou rozděleny na dvě části:

vedlejší účinky léků určených na úlevu od pří- 
znaků způsobených psychózou, se zvláštní inci-
dencí u schizofrenie a 

vedlejší účinky farmakologické léčby u stavů 
deprese a úzkosti.

Nakonec se zaměříme na důležitost fyzické 
aktivity, cvičení a sportu při zotavení či zlepšení 
sebeúcty u lidí s duševním onemocněním jako 
na důležitý faktor k dosažení sociální integrace.

PřeZKuM literatury

FyZiCKá aKtivita jaKO 
alternativa / DOPlŇKOvá 
léčba K MeDiKaCi u liDí 
S PrObléMy S DuševníM 
ZDravíM

Příčiny problémů s duševním 
zdravím

Příčiny, u kterých se předpokládá, že způso-
bují duševní problémy, jsou nanejvýš rozmanité 
a komplexní.

- Biologické faktory: Abnormální funkce neu-
ronových spojení, souvisejících s genetikou, 
vzniklých v důsledku infekce, která může způ-
sobit vady či poškodit mozek, vady vzniklé 
v prenatální fázi nebo v důsledku zneužívání 

návykových látek. V některých případech je 
příčinou duševního onemocnění i nevhodná 
výživa.

- Psychosociální faktory: Traumata způsobe-
ná v dětství, ztráta milované osoby, vážné 
zanedbání nebo omezená schopnost nava-
zovat vztahy s druhými lidmi. 

- Prostředí: rodinná situace, sociální či kultur-
ní očekávání, která neodpovídají realitě. Pro-
blémy s duševním zdravím může způsobit 
i užívání návykových látek na straně rodičů 
(Bhandari, 2016).

Výše uvedené faktory mohou přispívat k roz- 
voji různých druhů duševních onemocnění v prů-
běhu života (Tizón et al., 2008). Naše chápání 
patologických mechanismů souvisejících s pro-
blémy s duševním zdravím je však stále velmi 
omezené.

Existuje celá řada léčebných postupů – far- 
makologických i psychologických. Ještě jsme se 
však ani nepřiblížili ke standardizaci přístupů 
tohoto druhu, jelikož teoretické základy nejsou 
doposud dostatečně jasné, abychom byli schopni 
s důvěrou vysvětlit jejich vliv na tuto skupinu lidí. 
Psychotropní léky nabízejí uspokojivé zlepšení 
při potlačení příznaků, zejména pozitivních sym- 
ptomů, u většiny duševních onemocnění. Psycho-
sociální intervence, zejména u určitých druhů 
psychoterapie, včetně kognitivní behaviorální 
terapie a kognitivní terapie formou všímavosti 
(mindfulness) (Blair Kennedy & Resnick, 2015), 
prokázaly uspokojivé výsledky u lidí s depresí. Ty- 
to úspěšné klinické studie však nevedou k plné-
mu zotavení. Nezřídka zde zůstávají reziduální 
symptomy a u řady lidí dochází po prvotním 
úspěchu k návratu příznaků. 

Je třeba prozkoumat další cesty, jež mohou 
zvýšit účinnost konvenčních léčebných postupů 
a také kompenzovat jejich vedlejší účinky. V tom- 
to smyslu lze fyzickou aktivitu a cvičení považo-
vat za jednu z těchto cest. 

Mozková dysfunkce jako 
odůvodnění farmakologické 
intervence

Podle některých teorií souvisí problémy s du- 
ševním zdravím s mozkovými dysfunkcemi způ-
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sobenými buď prostředím (Tost, Champagne & 
Meyer-Lindenberg, 2015), nebo biochemickými 
dysfunkcemi. S ohledem na druhou možnost byla 
představena hypotéza, že na různých psychia-
trických symptomech a poruchách se podílejí 
neurotransmitery (Lin, Lee & Yang, 2014). Tato 
hypotéza se považuje za základ farmakologické 
intervence. Serotonin a noradrenalin jsou ve 
vztahu s depresí a úzkostí, zatímco dopamin 
a N-methyl-D-asparagová kyselina (NMDA) se 
dávají do souvislosti s psychotickými symptomy. 
Genetické studie ukázaly, že většina duševních 
nemocí, psychóz, bipolárních a afektivních po-
ruch souvisí s konstitučními predispozicemi, jež 
zvyšují riziko jejich výskytu (Callado, Ortega & 
Horrillo, 2009; Jerónimo, Diego & Patricia, 
2010). Řada genů spojovaných s duševními pro-
blémy souvisí s neurotransmitery a imunitními 
mechanismy (Guillin, Abi-Dargham & Laruelle, 
2007; Woo, 2014).

Studie v oblasti neurozobrazování ukazují, že 
u lidí s problémy s duševním zdravím se objevují 
abnormální struktury mozku. Atrofii mozku a ven- 
trikulární dilataci lze snadno rozpoznat u různých 
forem demence. V posledních desetiletích se 
ukázalo, že schizofrenie souvisí s atrofií fron- 
tálních a spánkových laloků v letech předchá-
zejících rozvoji nemoci.

V posledních sto letech se naše pojetí du-
ševního onemocnění přesunulo od „mystického“ 
k psychosociálnímu. Díky většímu přijetí neu-
rologických zjištění o abnormální funkci mozku 
se kliničtí pracovníci více zajímají o rozvoj no- 
vých léčebných postupů, které napraví nero-
vnováhy v mozku a přinesou naději na částečné 
zotavení funkčního poškození. 

Fyzická aktivita  
jako reálná léčba 

Důležitost cvičení a fyzické aktivity pro udr- 
žení dobrého fyzického zdraví je nezpochybni-
telná (World Health Organization, 2016). Fy- 
zická aktivita a cvičení jsou přínosné pro du- 
ševní pohodu a mohou podpořit léčbu a ulevit 
od symptomů duševních nemocí. Obě tato tvr- 
zení jsou součástí globálního plánu na pod-
poru fyzické aktivity, který připravila Světová 
zdravotnická organizace (Foster et al., 2017). 

Téma fyzické aktivity jako pomocné léčby du-
ševních onemocnění nikdy nebylo předmětem 
formální studie; nikdy nebylo podloženo argu-
menty a odůvodněno a jeho konceptualizace ni-
kdy nenabyla formu písemných pokynů, které by 
mohly být zařazeny do léčebných postupů (Lam 
& Riba, 2016). 

Jelikož neexistuje žádný vědecký základ, který 
by program fyzické aktivity představil jako mož- 
ný terapeutický nástroj a doplněk farmakolo-
gické léčby, je obtížné, aby jej využívali odbor-
níci v oblasti péče o duševní zdraví. Na druhou 
stranu emoční a motivační výkyvy u lidí s pro- 
blémy s duševním zdravím ztěžují situaci odbor-
níků, kteří by rádi předepisovali fyzickou aktivitu 
a cvičební program jako doplňkovou léčbu (Firth 
et al., 2016).

Také je pravda, že v uplynulých letech měli vý- 
zkumníci tendenci studovat souvislosti mezi du- 
ševním zdravím a fyzickou aktivitou. Neurofy-
ziologické mechanismy, které vznikají na zákla-
dě fyzické aktivity, a potřeba kompenzovat ve- 
dlejší účinky farmakologické léčby přinesou lepší 
porozumění jejich potenciálních přínosů.

Doklady o změnách mozku způsobených pra- 
videlnou fyzickou aktivitou se nyní posuzují z po-
hledu změny fyziologické reakce, jako napří-
klad navýšení mozkového neurotrofního faktoru 
(BDNF) v průběhu zapojení. Existuje obecné pře- 
svědčení, že intervence formou cvičení je pro- 
spěšná pro mozek na úrovni struktury i konek-
tivity. Nové techniky neurovědy vnášejí do toho-
to tématu dříve nepřítomný rozměr a dodávají 
vědeckou přísnost doporučením, jež pracují 
s cvičením jako s léčebnou strategií u duševních 
onemocnění (Lam & Riba, 2016). 

Základním východiskem farmakologické léč-
by je kompenzovat nerovnováhy ve fungování 
centrální nervové soustavy: schopnost blokovat 
receptory dopaminu, jelikož vysoký obsah této 
látky může způsobovat halucinace a bludy. V tom- 
to smyslu farmakologická léčba pomáhá uspo-
řádat myšlení, předcházet relapsům a funguje 
jako filtr nadměrného přenosu informací v moz- 
ku z jednoho neuronu na druhý. Doklady, že 
pravidelná fyzická aktivita může způsobit určité 
změny mozku (Clow & Edmunds, 2014), umožní, 
aby byla využívána v kombinaci s farmakologic-
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kou léčbou s cílem dosáhnout účinnějších výsled- 
ků a, což je ještě důležitější, zvýšit kvalitu života 
lidí s problémy s duševním zdravím.

Předtím, než odborníci na duševní zdraví a so- 
ciální služby mohou připravit program fyzické 
aktivity a informovat o něm pacienta, musejí dis- 
ponovat určitými pokyny a doporučeními, jež 
zvažují nejvhodnější program fyzické aktivity 
s ohledem na symptomy pacienta a vedlejší ú- 
činky používaných postupů farmakologické léč- 
by. Tyto informace lze poskytovat podle indi- 
viduálních potřeb pacientů, čímž by vznikl kon-
ceptuální rámec nápomocný jak zdravotnickému 
personálu, tak pacientům.

Fyzická aktivita u lidí s depresí  
a poruchami nálad

V současnosti se téměř ve všech společen-
ských skupinách běžně objevují deprese a po-
ruchy nálad. Symptomy způsobují významnou 
psychologickou dysfunkci a omezují pracovní 
možnosti. V mnoha případech dokonce brání ja-
kémukoliv společenskému přínosu, nejenom na 
poli pracovním, nýbrž i v osobní sféře jako třeba 
v době navazování osobních vztahů. Zvládání 
těchto obtíží vyžaduje multidisciplinární přístup, 
v němž hraje fyzická aktivita důležitou roli. 

Po mnoho desítek let získávaly léky a psy-
chologické intervence na oblibě a jsou uznávány 
jako hlavní léčba duševních onemocnění. Stále 
je zde však prostor pro zlepšení a možnost za-
řadit intervence založené na sportu a fyzické 
aktivitě.

Po provádění fyzické aktivity se dostavuje 
velmi významný anxiolytický efekt (Bailey, He- 
trick, Rosenbaum, Purcell & Parker, 2017; We- 
gner et al., 2014); může dojít ke zklidnění úzkosti 
prostřednictvím úpravy chování, regulace auto-
nomního nervového systému, sociální podpory 
a neurofyziologických změn – což je vše dobře 
zdokumentováno v literatuře (Ströhle, 2009).

Účinnost nových modalit fyzické aktivity při 
léčbě různých stavů úzkosti a deprese se ově-
řuje, zejména ve formě tzv. cvičení pro tělo 
a mysl (Lee, 2007) a cvičení využívajícího de- 
chové techniky. Obecně se uznává, že aerobní 
cvičení zlepšuje stav mysli a spouští pocity ra-

dosti, jelikož byly prokázány neurofyziologické 
změny (Broman-Fulks & Storey, 2008; Bailey et 
al., 2017). Baron a další (rok) shromáždili ně- 
kolik případových studií, které ukazují, že cvi- 
čení má terapeutické účinky na náladu pacien- 
tů a v různých klinických kontextech (Lam & 
 Riba, 2016). Stilger et al. (2016) také vysvě-
tlují výsledky propojení farmakologické, psy-
choterapeutické léčby a cvičení na zlepšení prů- 
běhu symptomů deprese (Stilger, Franklin, Tri-
vax & Vanhecke, 2016).

Deprese může zhoršit či ovlivnit prognózu 
kardiovaskulárních obtíží. Míra závažnosti ne-
moci se výrazně zvyšuje, ztěžuje rehabilitaci 
a souvisí s vyšší a významnou úmrtností (Bra-
dley & Rumsfeld, 2015). Pokud k tomu přidáme 
ještě účinky léků používaných při léčbě, riziko se 
pro pacienty dále zvyšuje. Cvičení vytváří velmi 
užitečný terapeutický most tak, že deprese i kar- 
diovaskulární onemocnění získávají víceúčelo-
vou léčebnou modalitu.

Trvání a intenzita aerobního fyzického cvi-
čení, které by zajistily antidepresivní účinek, 
zůstávají nejasné. Toto téma prozkoumávala stu- 
die, která porovnávala účinek vyšších oproti niž-
ším dávkám cvičení na depresivní náladu a další 
související příznaky (Rethorst, Wipfli & Landers, 
2009). Hloubková analýza různých klinických vý- 
sledků zdůrazňuje, že individuální vlastnosti, 
včetně rodinné anamnézy deprese, a fyzický stav 
jsou klíčovými faktory, ke kterým je třeba při-
hlédnout při plánování odpovídající léčby. 

Léčba vážných depresivních poruch u mla-
dých lidí či adolescentů přináší ještě větší kom- 
plikace. Propojení fyzické aktivity a sportu s far- 
makologickou léčbou se proto může stát důle-
žitým nástrojem. Zejména proto, že pro mladé 
lidi je cvičení a sport přijatelnější možností než 
jiné terapie. Dopp et al. (2012) například uvádí, 
že fyzická aktivita a sporty posilují pocit zplno-
mocnění a sebeúcty, což upevňuje srovnatelné 
doklady o jiných druzích terapie pro mladé lidi 
s vážnými depresivními poruchami (Dopp, Moo-
ney, Armitage & King, 2012).

Lze shrnout, že existuje dostatek důkazů, jež 
začínají zvažovat možnost léčit příznaky deprese 
a kompenzovat vedlejší účinky farmakologické 
léčby využitím sportu, fyzické aktivity a cvičení.  
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Fyzická aktivita jako intervence 
při schizofrenii a souvisejících 
psychózách

Schizofrenie je jednou z nejvíce zneschop-
ňujících nemocí u dospělých. Pozitivní symptomy, 
zejména zrakové a sluchové halucinace (para-
kuzie) jsou hlavním hendikepem a rizikem (Ali et 
al., 2011). Současná farmakologická léčba na 
zvládání pozitivních symptomů je účinná. Může 
však také způsobovat omezení seberegulace 
a kognitivní problémy, které v některých přípa-
dech, běžně u lidí s chronickými stavy, zapříčiňují 
ztrátu vůle. To může ochromit postup jejich zo-
tavení i zapojení do společnosti (Lam & Riba, 
2016). Léčba, které je dnes dostupná a převážně 
založená na lécích a psychoterapii, však bohužel 
nedokáže předcházet výše uvedeným vedlejším 
účinkům. Bylo učiněno několik pokusů, jak zmír-
nit kognitivní a motivační deficit u lidí trpících 
schizofrenií, ale jejich úspěšnost byla doposud 
velmi omezená.

Vedle kognitivních a motivačních vedlejších 
účinků je také třeba řešit metabolické změny 
a nárůst váhy pacientů. Vytvoření nových a al- 
ternativních léčebných postupů na zmírnění ve- 
dlejších účinků nabývá stále více na prioritě 
a lze ji řešit mimo jiné také zařazením fyzické 
aktivity. Podle dostupných dokladů lze dovodit, 
že aerobní cvičení v počátečních fázích one-
mocnění může omezit vedlejší účinky na meta- 
bolické úrovni (Aguirre-Urdaneta, Rojas-Quintero 
& Lima-Martinez, 2012; Mitchell et al., 2013; 
Yogaratnam, Biswas, Vadivel & Jacob, 2013). 
Aerobní cvičení nejspíš spouští změny mozku 
a dokáže upravit neuroprotektivní reakce, na- 
pomáhá neurogenezi v hipokampu a překali- 
brovává neuroplastickou odezvu (Clow & Ed- 
munds, 2014). Změny mozku mohou pacientovi 
pomoci zvládat některé symptomy jeho dušev-
ního onemocnění a zmírnit vedlejší účinky me-
dikace.

V několika studiích byly také identifikovány 
pozitivní účinky fyzické aktivity na zmírnění ně- 
kterých příznaků schizofrenie. Tyto studie se za-
měřují na změny mozku na strukturální i funkční 
úrovni (Malchow et al., 2015).

Jak již bylo zmíněno výše, spojení fyzické 
aktivity s dalšími léčebnými postupy na zotave-

ní je účinnější, pokud se uplatňuje v první fázi ne- 
moci, kdy se nejedná o chronický stav, a u lidí 
mladšího věku. Odborníci pracující ve zdravot-
nictví či sociální oblasti mohou tedy potřebovat 
podrobný rámec, který by jim poskytl informace 
nutné k naplánování programu od samého 
počátku a následné kroky.

Chen a Lee (2011) zdokumentovali svou 
vlastní zkušenost se zařazením fyzické aktivity 
u mladých lidí, kteří prošli první psychotickou 
epizodou. Rozebírají otázky související se zave- 
dením programu fyzické aktivity u této skupiny 
s velmi povzbuzujícími výsledky. Svůj program 
pro lidi ve fázi zotavení z psychotické epizody 
nazvali HONG KONG FITMID. Nabízí odborní-
kům podrobné pokyny a omezení pro fyzickou 
aktivitu jako alternativní postup léčby u mla-
dých lidí žijících ve společnosti, kteří se zotavu- 
jí z první psychotické epizody (Lam & Riba, 
2016).

Většina výzkumů a vědeckých článků pro-
zkoumává vliv aerobního cvičení na obecně při-
jatelné životní podmínky, existuje však méně dat 
k jiným druhům cvičení a velmi málo informací 
o fyzické aktivity lidí s problémy s duševním 
zdravím. Navzdory svému duchovnímu původu 
se jóga, tai-či a meditace řadily mezi běžné pra- 
ktiky využívané v asijských komunitách na zlep- 
šení zdraví a zvládání stresu. Tyto skupiny akti- 
vit jsou obecně známy jako cvičení pro mysl 
a tělo a staví na třech ústředních prvcích: dech, 
koordinované pohyby a meditace (Wei, Si & 
Tang, 2017). Cvičení pro mysl a tělo často zlep-
šují vnímání sebe sama a zvyšují porozumění 
jemnějším tělesným vjemům (propriocepce). 
Nejnovější studie dodávají empirický rozměr 
účinnosti těchto druhů cvičení pro mysl a tělo při 
zvládání psychosomatických symptomů u lidí 
s problémy s duševním zdravím (Wei et al, 2017). 
 Stávající důkazy o účincích jógy byly přezkou-
mány z terapeutické perspektivy (Varambally & 
Gangadhar, 2012) a dosavadní výsledky ukáza- 
ly, že praktikování jógy může pomoci při zvlá-
dání kognitivních problémů a výkyvů nálad u lidí 
se schizofrenií. Autoři však upozorňují, že medi-
tační praxi jógy nelze zobecnit. 

Existují návody, jak pacienty motivovat k za- 
pojení do fyzické aktivity a jak je u cvičení dlou- 
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hodobě udržet. S tím, jak rostou zájem a zkuše-
nosti odborníků, budou stále připravenější dříve 
předvídat, vyrovnávat se s překážkami a upra-
vovat léčbu podle potřeb pacientů.

Závěry/DůSleDKy/
DOPOručení

Je třeba upozornit, že zařazení fyzické akti-
vity a cvičení ve spojení s jinými druhy léčby, 
včetně farmakologické či psychoterapeutické, 
je mezi odborníky na duševní zdraví stále více 
přijímáno. Jako důkaz slouží řada studií a člán-
ků, které jsou k dispozici nyní nebo se objeví 
v blízké budoucnosti, zabývající se tímto téma-
tem a vyzdvihující přínosy fyzické aktivity u lidí 
s problémy s duševním zdravím. 

Mezi přínosy zmiňované ve výzkumech patří: 

- Fyzická aktivita pomáhá udržet pod kontrolou 
negativní vedlejší účinky léků (např. obezitu, 
metabolický syndrom, diabetes).

- Fyzická aktivita omezuje úzkost a depresivní 
chování a napomáhá sociální interakci a při-
způsobení. Zmírnění negativních symptomů 
povede k aktivnímu zapojení pacientů do 
terapie, a tím k její účinnosti.

- Fyzická aktivita a sporty se považují za atrak- 
tivnější volbu než klasická léčba, s vyšší mí- 
rou motivace a zaujetí a jedná se také o dů- 
ležitý faktor úspěchu při práci buď s mladý-
mi lidmi, nebo dospělými s problémy s dušev- 
ním zdravím. 

Fyzická aktivita a sporty jsou společensky 
ceněny, což dále napomáhá sociálnímu začlenění 
a účasti na společenském životě. Přístup k ve-
řejným zdrojům pro sport a fyzickou aktivitu je 
stále lepší. Přístup k veřejným zdrojům posílí vi-
ditelnost, sníží sociální stigmatizaci a napomůže 
zapojení do široké řady aktivit při velmi nízkých 
nákladech.

Při plánování fyzické aktivity či sportu jako 
alternativní léčby musejí odborníci přihlédnout 
k potřebám, farmakologické léčbě, řešeným 
symptomům, fyzické kondici, kontextu, zájmům, 
prostředí atd. každého jednotlivého pacienta. 
Naštěstí existuje široká řada různých fyzických 
aktivit a sportů, takže jejich přizpůsobení potře-

bám pacienta bude záviset pouze na znalostech, 
kreativitě a zdrojích dostupných příslušnému od- 
borníkovi. 

Na rozdíl od farmakologické léčby a psycho-
terapie, které jsou často časově omezeny, zej-
ména u problémů s duševním zdravím typu de- 
prese, úzkost a poruchy nálad, se fyzická aktivita 
a cvičení může stát nedílnou součástí zdravého 
životního stylu a může pokračovat i poté, co ob- 
tíže s duševním zdravím pominou. Fyzická ak-
tivita by se mohla stát typem léčby, ale je to 
také způsob života, jak si udržet odpovídající 
fyzické a duševní zdraví. 

Stále je však nutné vytvořit, zavést pravidla 
a připravit programy ve společném obecném 
rámci. Obecný rámec může odborníkům pomoci 
systematickým způsobem využívat fyzické akti-
vity a sportu jako alternativní či přizpůsobené 
léčby u lidí s duševním onemocněním. 

Odborníci s různým vzděláním mohou dále 
fungovat jako členové interdisciplinárního týmu 
s cílem maximalizovat výsledky své práce. Tý-
my budou zahrnovat různé experty, jako jsou 
odborníci na fyzickou aktivitu a sport, odborníci 
na sociální služby a odborníci na péči o duševní 
zdraví. Tito odborníci budou pracovat na různých 
aspektech souvisejících s podporou osobní ne-
závislosti, dodržováním farmakologické léčby 
a sociálním přizpůsobením a zařazením lidí, kte- 
ří se vyrovnávají s problémy s duševním zdra-
vím. 

Na základě dostupných důkazů je nezbytné 
provádět další výzkum a předkládat vědecké 
doklady o vztahu mezi fyzickou aktivitou, cvi-
čením či sportem a duševními nemocemi. Nové 
přístupy mohou zvažovat dopad fyzické aktivity 
na sociálnější sféry, což je nanejvýš důležité při 
podpoře zotavení, namísto vyhraněného zamě- 
ření na fyziologické aspekty obecných farma-
kologických intervencí. 
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úvod

Zdravotnické orgány po celém světě dnes 
obecně souhlasí, že cvičení a fyzická aktivita jsou 
zdraví prospěšné.  Pozitivní vztah mezi cvičením 
/ fyzickou aktivitou a zdravím u dospělých i dětí 
byl doložen řadou studií. Systematické přezkumy 
a metaanalýzy prokázaly, že cvičení a fyzická ak- 
tivita zlepšují u dětí funkci kardiovaskulární sou- 
stavy, rozvoj muskuloskeletálního systému i du-
ševní zdraví (Janssen & LeBlanc, 2010). Pozitivní 
účinky různých forem fyzické aktivity na duševní 
zdraví jsou uznávány a potvrzovány a cvičení se 
doporučuje jako podpůrná léčba a preventivní 
opatření proti depresi. Carless a Douglas (2010) 
tvrdí, že dosavadní literatura na téma fyzické ak- 
tivity a duševního zdraví se nedostatečně zabý- 

vala potenciálem pro zotavení v širším, huma-
nistickém a pozitivním smyslu. Uvádějí také, že 
stávající výzkum v této oblasti aktuálně dává 
nedostatečný teoretický náhled na účinky fy-
zické aktivity na duševní zdraví (Carless & Dou- 
glas, 2010). Poskytovatelé služeb v oblasti péče 
o duševní zdraví navíc nevyužívají fyzickou akti-
vitu v rámci poradenství a léčby lidí s různými 
druhy duševních onemocněních.

Ačkoliv je zařazení fyzické aktivity jako sou-
části léčby ve zdravotnickém prostředí nadmíru 
důležité, jsou tyto postupy stále přehlíženy a má- 
lo využívány (Clow & Edmunds, 2014). Posky-
tovatelé zdravotní péče nemohou již dále igno- 
rovat stále více důkazů propojujících fyzickou 
nečinnost se špatným zdravím. Je nevyhnutelné, 
aby začali jednat o možnosti vybudovat systém 
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zdravotní péče, který podporuje fyzicky aktivní 
pacienty. Nedávný průzkum a klinická zjištění 
prokázaly, že fyzická aktivita je užitečná jako 
alternativní preventivní strategie, kterou lze 
využít jako podpůrnou či doplňkovou léčbu du- 
ševních onemocnění (Firth et al., 2015; Rosen- 
baum et al., 2014). Pouze malá část zdravot-
nického personálu se pokusila využít cvičení jako 
alternativu léků, a to na základě přesvědčení, že 
nemá žádný účinek na chování pacienta (Sallis, 
2011). Taková argumentace, vedle toho, co Clow 
a Edmund (2014) popisují jako nedostatek zna- 
lostí, vede k následující otázce: jak mohou kli- 
ničtí pracovníci, zdravotnický personál či vý-
zkumníci prozkoumat a poskytovat praktické 
rady týkající se účinku fyzické aktivity na péči 
o duševní zdraví?

Propojení zjištění založených na znalostech 
i důkazech pomůže školitelům, koučům i zdra-
votnickému personálu pochopit důležitost fyzic-
ké aktivity a cvičení jako nástroje použitelného 
při léčbě duševních onemocnění. 

naStavení OtáZKy

rozsah 
Tento dokument přispěje a pomůže práci od- 

borníků jak v oblasti tělesné výchovy, tak péče 
o duševní zdraví pochopit a porozumět pozitiv-
nímu vlivu fyzické aktivity na duševní zdraví. Ta- 
to poziční zpráva rozšíří praktické znalosti od-
borníků s ohledem na existující postupy a jejich 
využití v praxi. 

Existuje nepoměr mezi výzkumnými důkazy 
podporujícími využívání fyzické aktivity v kon-
textu péče o duševní zdraví a mezi využitím fy- 
zické aktivity v rámci poradenství (Biddle & 
Mutrie, 2008). Olofsgard (2009) určuje čtyři 
hlavní faktory, které ovlivňují rozhodnutí kli-
nických pracovníků zahrnout fyzickou aktivitu do 
poradenství. Jedná se o (1) osobní míru fyzické 
aktivity, (2) znalost fyzické aktivity, (3) postoj 
vůči využití fyzické aktivity při prevenci a léčbě 
duševních onemocnění a (4) četnost a chování 
související s poradenstvím v oblasti fyzické ak-
tivity. Korelace ukazují, že kliničtí pracovníci, 
kteří vykázali vysokou míru napříč všemi čtyř-

mi faktory, budou s větší pravděpodobností vyu- 
žívat fyzickou aktivitu při poradenství u svých pa- 
cientů.

Chceme-li zařadit fyzickou aktivitu jako ne-
dílnou součást léčby duševních onemocnění, 
musíme provést analýzu stávajících zkušeností 
a porozumět jejich potenciálu. Smyslem tohoto 
dokumentu je prozkoumat vzdělávací potřeby 
odborníků na tělesnou výchovu a péči o duševní 
zdraví, aby byli schopní řešit otázky fyzické ak- 
tivity/cvičení se svými pacienty. Vzhledem k šíři 
výzkumu, který dokazuje pozitivní vztah mezi fy- 
zickou aktivitou a duševním zdravím, je nezbyt-
né, aby zdravotnický personál, kouči a školitelé 
byli vzděláváni a připraveni zařadit fyzickou ak-
tivitu/cvičení do léčby duševních onemocnění. 
Proto nejprve musíme pochopit a shromáždit in- 
formace o takových postupech a popsat je způ-
sobem, který terapeutům pomůže tohoto cíle 
dosáhnout.

Výzkumníci popsali, jak lze cvičení využít 
způsobem, který naplňuje jedinečné potřeby lidí 
s duševním onemocněním. Studie zaměřené na 
měření psychologických výstupů mohou poskyt-
nout další důkazy o využití v terapeutickém pro-
středí (Alexandratos, Barnett & Thomas, 2012). 
Curran et al. (2016) podobně tvrdí, že je třeba 
přijmout strategičtější přístup k plánování péče 
o duševní zdraví, který by příjemcům zajistil pří-
stup k vysoce kvalitním intervencím. 

MetODy,  POStuP,  PříStuP

S cílem řešit vzdělávací potřeby odborníků 
a zařadit fyzickou aktivitu do léčby duševních 
onemocnění se tato poziční zpráva zaměřuje na 
zkušenosti zdravotnického personálu v terénu 
a analyzuje jejich příběhy a problémy, se kterými 
se setkávali. Dále obsahuje popis stávajících 
postupů a poukazuje na způsoby přenosu zna-
lostí získaných v terénu do pragmatického po-
radenského rámce použitelného v každodenní 
praxi. Uvedeny jsou také informace a praktická 
doporučení na zajištění cvičebních programů 
zaměřených na zlepšení kvality života lidí s du-
ševním onemocněním. 
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PřeZKuM literatury  

Sallis (2011) uvádí, že nás čeká ještě dlouhá 
cesta, než vybudujeme systém zdravotní péče, 
který podporuje aktivní pacienty. Je třeba lépe 
propojit odvětví fitness se zdravotnictvím. Zá- 
těž související s chronickými nemocemi způso-
benými nedostatkem pohybu roste závratnou 
rychlostí, a poskytovatelé zdravotní péče již 
proto nemohou dále ignorovat spojitost mezi 
fyzickou nečinností a špatným zdravím. Sallis 
(2011) uvádí, že kliničtí pracovníci mají povin-
nost vyhodnotit cvičební návyky každého pa-
cienta a zajistit, aby pacient pochopil zdravotní 
rizika související s nedostatkem pohybu. Klinic- 
kým pracovníkům se proto doporučuje prozkou- 
mat praktické způsoby, jak pacientům pomoci 
překonat bariéry a skutečně provádět přede-
psané cvičení; přičemž jednou z takových mož-
ností je odkázat pacienta na tělovýchovné pra-
covníky. 

Szuhany et al. (2014) popisuje intervence na 
poli fyzické aktivity jako novou a účinnou formu 
alternativní léčby pro lidi trpící poruchami nálad 
a úzkostí. Podle vícero přezkumů literatury a me- 
taanalýz může cvičení sloužit jako nízkonákla-
dová a dostupná léčba lidí s duševním onemoc-
něním. 

Navzdory tomu, že cvičení bylo mnohokrát 
vyhodnoceno jako použitelný způsob léčby du- 
ševních onemocnění, Walsh (2011) zjistil, že 
otázka cvičení se málokdy v psychoterapii zmi- 
ňuje a pouze 10 % odborníků na duševní zdraví 
jej doporučuje. Hitschfield (2011) identifikoval 
několik bariér, které terapeuty odrazují od toho, 
aby doporučovali a rozebírali téma cvičení s pa-
cienty. Terapeuti například pochybují o účinnosti 
cvičení v praxi. Dále bylo zjištěno, že dokonce 
i odborníci, kteří cvičení nahlížejí pozitivně, jej 
nedoporučují z jiných důvodů – například jsou 
přesvědčeni, že nepatří mezi psychoterapeutické 
nástroje (Faulkner & Biddle, 2001). Výzkumníci 
přišli na to, že terapeuti nehovoří s pacienty 
o cvičení proto, že zčásti ignorují jeho účinky 
na psychické poruchy (Faulkner & Biddle, 2001). 
Nedostatek času, přesvědčení, že psychologie 
se týká více mysli než těla a že klienti by stejně 
cvičební režim nedodržovali, jsou bariéry, které 

psychoterapeutům brání zařadit téma cvičení 
do terapie (Faulkner & Biddle, 2001; McEntee 
& Halgin, 1999).

Hitschfeld (2011) a Olofsgaard (2009) uvá- 
dějí, že existuje pozitivní vztah mezi mírou fy-
zické aktivity samotných odborníků a jejich o- 
chotou rozebírat možnosti cvičení s pacienty. 
U terapeutů, kteří sami více cvičí, platí ve sku-
tečnosti větší pravděpodobnost, že toto téma 
s klienty otevřou. Také terapeuti s pozitivním po- 
stojem k využití cvičení při léčbě či prevenci 
psychických poruch spíše zmíní cvičení v rámci 
terapie. Lidé s lepšími znalostmi o přínosech 
cvičení s větší pravděpodobností otevřou tuto 
otázku se svými pacienty (Hitschfeld, 2011). 

Biddle a Mutrie (2008) zkoumali určující či-
nitele, zdraví a intervence využívající fyzickou 
aktivitu při léčbě problémů s duševním zdravím. 
Dospěli k závěru, že tuto oblast je třeba dále 
zkoumat na podporu dlouhodobých změn v cho-
vání v důsledku cvičení a konkrétních strategií na 
prevenci relapsu v souvislosti s cvičením a fy- 
zickou aktivitou. Uvedli, že je nutné, aby výzkum-
níci a zdravotnický personál uplatňovali zjištění 
v praxi a pro komunikaci zkoušeli různá a nová 
média, jako jsou informační technologie, video 
konference a telefonní kontakt. Výzkumníci do- 
poručují, že se stále setkávají s problémy, jak 
některé odborníky přesvědčit o přínosech fyzic-
ké aktivity. Biddle a Mutrie (2008) tvrdí, že trvá 
potřeba vytvořit inovativní a kreativní výzkumné 
otázky a postupy, jelikož je třeba zkoumat roz-
manité skupiny, populace a zdravotní stavy. 

V roce 2011 Carlson a Bourd rozšířili koncept 
poradenství k fyzické aktivitě a představili vy-
užití tzv. 5As (pěti áček): vyhodnocení, rada, do-
hoda, pomoc a zajištění (v angličtině Assess, 
Advise, Agree, Assist, Arrange). Tento přístup má 
vyzdvihnout volbu a autonomii pacienta. Autoři 
popsali následující kroky.

1: Vyhodnotit úroveň fyzické aktivity pacienta 
(včetně počtu minut, které týdně věnuje fyzické 
aktivitě), zdravotní rizika pacienta, jeho schop-
nost vykonávat fyzickou aktivitu (rozebrat obtíže 
a problémy), ale také ochotu ke změně.

2: Poskytnout radu k osobním zdravotním rizi-
kům, přínosům a zásadám FITT (frekvence, in-
tenzita, typ a trvání). Formu a obsah sdělení je 
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třeba přizpůsobit fázi změny pacienta a vždy 
pamatovat na pokyny. Pro pacienty s dříve se- 
davým způsobem života jsou vhodné kratší ak-
tivity. 

3: Dohodnout se na cílech a připravit akční 
plán. Pacient se podílí na stanovení specifických 
a konkrétních cílů. Chceme-li zvýšit pravděpo-
dobnost úspěchu, můžeme pacienta vybavit for-
mulářem na plánování týdenních cílů a rozvrhem 
a pacient si může své cíle formulovat písemně. 

4: Pomoc pacientovi s překonáváním překážek 
a nalezením místních zdrojů – například formou 
seznamu místních aktivit, tělocvičen, skupino-
vých setkání na procházky a výlety, parků apod.

5: Zajistit následné vyhodnocení, zpětnou vazbu 
a podporu. Průběžný kontakt může mít formu te-
lefonátu, pohlednice či dopisu. Cílem je stanovit 
doporučenou úroveň aktivity prospěšnou pro 
duševní zdraví a vyzdvihnout důležitost trvalé 
aktivity. 

Úspěšný plán fyzické aktivity mohou tvořit 
následující základní prvky:

- Programy obsahující předepsané cvičení ne-
bo motivační citáty, tištěné či elektronické, 
fungují lépe než pouze osobní poradenství.

- Pro dosažení změny chování si účastníci musí 
stanovit cíle a sledovat jejich naplňování, na- 
příklad pomocí sledovacích zařízení jako kro- 
koměr a monitor srdečního tepu. K samo-
statnému sledování a seberegulaci je nezbyt- 
né připojit externí zpětnou vazbu. 

- Zařízení musejí využít „příležitosti k indivi-
dualizované pozornosti a uznání.“

- Nadšení, erudovaní a podporující trenéři jsou 
stejně důležití jako samotné cvičení.

- Snížení vnímaného rizika poranění může vést 
k lepšímu zapojení.

http://www.mindingourbodies.ca/about_the_
project/literature_reviews/physical_activity_
and_mental_health.

Ve Velké Británii se ke komunikaci intervencí 
na podporu duševního zdraví využívají profe-
sionální fotbalové kluby, a to například při (i) ko-
munikaci intervencí ve formě fyzické aktivity ke 
zlepšení duševního zdraví obecné populace, (ii) 

komunikaci intervencí formou fyzické aktivity 
pro lidi trpící duševním onemocněním a (iii) pro-
pagaci komunitních služeb péče o duševní zdraví 
v rámci daného fotbalového klubu. Clarren et 
al. (2017) předpokládá, že profesionální fotba- 
lové kluby mohou usnadnit dostupnost služeb 
péče o duševní zdraví, zejména mezi mladými 
lidmi, u nichž je využití těchto služeb silně stig-
matizující. Ve svých závěrech také zdůrazňují, 
že takové intervence mají pozitivní účinek na 
zdraví. Tato zařízení lze považovat za důležité 
příležitosti, avšak poskytovatelé financí a za- 
stupitelé musejí k efektivní realizaci a vyhod-
nocení zajistit odpovídající lidské i finanční 
zdroje. Výzkumníci tvrdí, že je třeba přijmout 
strategičtější přístup k plánování péče o dušev-
ní zdraví. Podle nich by změny v postupech 
umožnily profesionálním fotbalovým klubům 
nabízet vysoce kvalitní intervence mezi lidmi 
s duševním onemocněním. 

 
výSleDKy/Zjištění:

Výzkum v souhrnu ukazuje, že stále ještě 
existují překážky bránící tomu, aby se cvičení 
a fyzickou aktivitou staly nedílnou součástí psy- 
choterapie. Ve skutečnosti pouze 10 % odbor-
níků na péči o duševní zdraví svým klientům 
doporučuje fyzickou aktivitu a cvičení (Walsh 
2011), jelikož řada z nich je přesvědčena, že 
psychologie se týká více mysli než těla. Fyzic- 
ká aktivita proto stále leží mimo sféru psycho-
terapie (Faulkner & Biddle, 2001; Mc Entee & 
Halgin, 1999). Dále je zde nedostatečné pově-
domí o účincích a vlivu fyzické aktivity na různé 
psychické poruchy (Faulkner & Biddle, 2001). 
V neposlední řadě byla zaznamenána potřeba 
výzkumné podpory mezi odborníky na duševní 
zdraví, kteří jsou více obeznámeni o přínosech 
fyzické aktivity, a tak mají větší zájem řešit po- 
třebu cvičení s klienty (Biddle & Mutrie 2008), 
podporovat dlouhodobé změny chování v sou-
vislosti s cvičením a rozvíjet specifické strategie 
na prevenci zhoršení stavu s využitím cvičení 
a fyzické aktivity. 
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Závěry/DůSleDKy/
DOPOručení

V rámci tohoto přezkumu byly jednoznačně 
identifikovány dvě hlavní otázky, co se týče vzdě- 
lávacích potřeb odborníků na tělovýchovu a du- 
ševní zdraví. Zaprvé, jak upozornil Walsh (2011), 
pouze 10 % pečovatelů o duševní zdraví dopo- 
ručuje fyzickou aktivitu svým klientům, jelikož 
si myslí, že tělo nesouvisí s psychikou. Tato 
zpráva se zabývala důležitostí fyzické aktivity 
a pravděpodobnost, že odborníci by doporučili 
fyzickou aktivitu svým pacientům, je malá, a pro- 
to je nanejvýš důležité zvyšovat povědomí o pří-
znivých účincích fyzické aktivity mezi odborníky 
na duševní zdraví. 

Zadruhé chceme upozornit, že jsme našli 
pouze málo programů, které by nabízely vzdělání 
tělovýchovným pracovníkům a odborníkům na 

duševní zdraví. Nedostatek vzdělávacích pro- 
gramů či odborného výcviku, které by odborníky 
vybavily potřebnými technickými a pracovními 
dovednostmi v práci s lidmi s duševním one-
mocněním, je velmi významný. Tuto skutečnost 
musejí vzít na vědomí příslušné obory a studijní 
programy na vysokých školách či v jiných vzdě- 
lávacích organizacích a zaplnit mezeru a rozšířit 
účinné léčebné postupy u lidí s problémy s du-
ševním zdravím.   

Celkově by se v mnoha ohledech měla zlep-
šit spolupráce mezi systémem zdravotní péče 
a tělovýchovy, jelikož je málokdy zahrnuta do 
terapie. Hlavním cílem je podporovat využití cvi- 
čení při léčbě duševních onemocnění, jelikož se 
jedná o novátorskou a účinnou formu léčby u lidí 
trpících poruchami nálad, úzkostí a obecně pro-
blémy s duševním zdravím.
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úvod

V preambuli ústavy Světové zdravotnické or- 
ganizace (WHO, 1946), podepsané zástupci 61 
států, se zdraví definuje jako „stav kompletní fy- 
zické, mentální a sociální pohody, a nikoliv pou-
ze jako absence nemoci či vady“.

Světová zdravotnická organizace (2010) i- 
dentifikovala fyzickou nečinnost jako čtvrtý nej- 
větší rizikový faktor celosvětové úmrtnosti, kte-
rý způsobuje 6 % případů koronárních chorob 
srdečních, 7 % případů diabetu 2. typu, 10 % pří- 
padů rakoviny srdce, 10 % případů rakoviny tlus- 
tého střeva, což znamená, že celosvětově zapří-
činí odhadovaných 3,2 mil. úmrtí ročně. Pozitivní 
účinky fyzické aktivity na zdraví a psychickou po- 
hodu byly vědecky doloženy. 

Navzdory důkazům a povědomí o spojitosti 
mezi fyzickou aktivitou a zdravím však vede 
mnoho mladých lidí v Evropě sedavý či ne-
dostatečně aktivní životní styl. Nejnovější údaje 
(Special Eurobarometer, 2014) naznačují, že 

80 % evropské mládeže je nedostatečně aktiv-
ních. Výsledky průzkumu Eurobarometer z roku 
2017 na téma sportu a fyzické aktivity ukázaly 
na přetrvávající vysokou míru fyzické nečinnosti 
v Evropské unii a potvrdily údaje ve zprávě 
z roku 2014. Studie ekonomických nákladů na 
fyzickou nečinnost z roku 2015 (CEBR Centre 
for Economics and Business Research, 2015) 
ukázala, že nečinnost způsobí v celé Evropě více 
než 500 000 úmrtí ročně a zapříčiní roční 
ekonomické náklady ve výši 80,4 mld. euro. To 
představuje 6,2 % celkových výdajů ve zdravot-
nictví v Evropě a konzervativní odhady ročních 
nákladů v roce 2030 překračují 125 mld. euro.

V tomto rámci vstoupil v červenci 2017 v ú- 
činnost nový pracovní plán EU v oblasti sportu 
na období let 2017-2020, na základě vyhodno-
cení Komise, a v květnu byl přijat evropskými mi-
nistry pro sport a tělovýchovu, mládež, kulturu 
a zasedáním Rady pro sport (European Union 
Work Plan for Sport, 2017). Stanovuje klíčová 
témata, kterým by členské státy EU a Komise 
měly dát do roku 2020 prioritu, a to následovně:

11 
sPOrT a DUšEVNÍ zDraVÍ 
V rÁMCi bĚžNýCH 
VzDĚLÁVaCÍCH sysTéMŮ
AutOr:
Maria Rita Bracchini
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- integrita sportu se zaměří na řádnou správu, 
ochranu nezletilých, boj proti manipulaci 
sportovních výsledků, dopingu a korupci,

- ekonomický rozměr se zaměřením na inova-
ci ve sportu a propojení mezi sportem a digi- 
tálním jednotným trhem, 

- sport a společnost se zaměřením na sociální 
inkluzi, trenéry, média, životní prostředí, zdra- 
ví, vzdělávání a sportovní diplomacii.

Z pohledu sportu a tělovýchovy jako prvků 
podpory duševního zdraví jsou školy v jedineč-
ném postavení a představují klíčové prostředí. 
Zároveň je dostupných stále více důkazů, že čas 
strávený v rámci vzdělávání tělesnou výchovou 
nejde na úkor studijním výsledkům. Právě nao-
pak, řada výzkumů podporuje tvrzení, že fyzická 
aktivita má pozitivní účinky na mládež (Beni, 
Fletcher & Chroinin, 2017). 

Navzdory tomu všemu, jak ukazuje analý- 
za na následujících stránkách, je tělesná výcho-
va v učebních plánech často omezována, nedis-
ponuje dostatečnými finančními a lidskými zdroji 
a jako předmětu je jí připisován nízký status 
a malá vážnost.

Nízká míra fyzické aktivity dětí a mládeže 
v Evropské unii je znepokojivá a mezi tvůrci po- 
litik způsobuje vážné obavy. Skutečnost, že až 
80 % studujících sportuje pouze ve škole, pro- 
měňuje vzdělávací prostředí ve školách v zá-
kladní nástroj na podporu fyzické aktivity a du-
ševního zdraví. 

StanOvení OtáZKy

Tělesná výchova se definuje jako vzdělávací 
proces, který využívá fyzickou aktivitu jako pro-
středku pomoci jednotlivcům získat dovednosti, 
fyzickou zdatnost, znalosti a postoje, jež přispí-
vají k jejich optimálnímu rozvoji a pohodě.

Tělesná výchova ve školách nejenom přispí-
vá k celkové fyzické zdatnosti a dobrému zdraví 
žáků, ale také pomáhá mladým lidem vykonávat 
a lépe pochopit fyzickou aktivitu, spolu s pozi- 
tivními přínosy na celý život. Tělesná výchova 
ve školách také zprostředkovává přenositelné 
znalosti a dovednosti, jako jsou týmová spolu- 

práce a čestné jednání, kultivuje respekt, těles- 
né a sociální povědomí a obecné porozumění 
„pravidlům hry“, jichž mohou studující bezpros-
tředně využít v jiných školních předmětech či ži-
votních situacích. 

Vzhledem k mnohým pozitivním účinkům se 
proto fyzické aktivitě věnuje na evropské úrovni 
zvýšená pozornost. Lisabonská dohoda EU z ro- 
ku 2009 dala Evropské unii právní základ výzvy 
k akci na rozvoj celoevropského rozměru v oblas- 
ti sportu a k podpoře tématu sportu v Evropě.

Podpora sportu a fyzické aktivity na školách 
může také pomoci chránit duševní zdraví studu- 
jících, zlepšit prostředí pro celou školní komuni-
tu, snížit míru předčasného ukončení školní do-
cházky a zlepšit studijní výsledky. 

Jelikož smyslem tohoto dokumentu je roze-
brat rozmanité nároky na běžné fungování tě- 
lesné výchovy ve škole, je třeba zohlednit určité 
prvky, aby tělovýchova získala lepší postavení 
v evropských školních osnovách:

A) Předepsaná délka výuky tělesné výchovy 
se v jednotlivých zemích i stupních vzdělávání vý-
razně liší. V některých zemí se minimální počet 
hodin tělesné výchovy stanovuje centrálně, za-
tímco v jiných o této otázce rozhodují samy školy 
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2013). 
Obecně platí, že podíl vyučovaných hodin těles- 
né výchovy je spíše nižší v porovnání s jinými 
předměty. Tato skutečnost ukazuje na význam-
nou otázku, jaká důležitost se vůbec přikládá tě-
lesné výchově.

Vzhledem k těmto prvkům je třeba připravit 
politiku na celoevropské úrovni. Zpráva sítě Eury- 
dice (2013), jejímž cílem je lépe porozumět ak- 
tuálnímu postavení tělesné výchovy v Evropě, 
mapuje situaci tělesné výchovy a sportu ve ško-
lách v 30 evropských zemích. Lze ji považovat za 
první pokus Evropské komise určit klíčová téma-
ta a přednosti výuky tělesné výchovy v Evropě.

B) Klíčovou úlohu pro úspěšný zaváděcí pro-
ces hrají učitelé. Na odborné kvalifikaci učitele 
skutečně záleží, jelikož napomáhají nejenom při 
zvyšování motivovanosti mládeže k fyzické akti-
vitě, ale také při propagaci zdravého životního 
stylu.

C) Dalším prvkem důležitým pro dosažení cí- 
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lů tělesné výchovy jsou odpovídající výukové 
metody a evaluační techniky a v této oblasti 
stále chybějí indikátory kvality tělesné výchovy 
(QPE – Quality Physical Education).

D) Dostupnost zařízení a vybavení: pro do-
brou školní výuku je třeba mít odpovídající za-
řízení a vybavení.

E) A konečně, sice došlo k určitému zlepšení 
politik a praktik inkluze s ohledem na pohlaví 
a znevýhodnění, které podporuje legislativa řa- 
dy států, stále však přetrvávají bariéry rov-
ného poskytování a dostupnosti. Konkrétně 
u dětí s postižením na základních a středních 
školách mezi takové překážky plné inkluze patří 
neodpovídající infrastruktura, nedostatečné za- 
jištění učitelů s odpovídající kvalifikací a po-
mocných asistentů, nedostatek přizpůsobeného 
zařízení a vybavení a také výukových a učebních 
materiálů.

ZáKlaDní DeFiniCe

evropské vzdělávací systémy
V Evropě existují tři hlavní systémy povinné 

školní docházky: typ s jednotnou strukturou, který 
zajišťuje povinné vzdělání od začátku do konce 
bez rozlišení, zda se jedná o základní či nižší 
střední stupeň (např. v Dánsku, Norsku a Chor- 
vatsku); stanovení jednotných školních osnov 
od základní po nižší střední vzdělání (Německo, 
Rakousko); a diverzifikované nižší střední vzdě-
lání (Itálie, Francie) (Eurydice Facts and Figures, 
2017).

Duševní zdraví
Duševní zdraví se definuje jako stav pohody, 

kdy každý člověk může realizovat svůj vlastní po-
tenciál, dokáže se vyrovnat s běžným životním 
stresem, pracovat produktivně a plodně a být pří- 
nosem pro svou komunitu (WHO, 2004).

Pozitivní rozměr duševního zdraví vyzdvihuje 
definice zdraví Světové zdravotnické organizace 
uvedená v její ústavě: „Zdraví je stav kompletní 
fyzické, duševní a sociální pohody, a nikoliv pou-
ze absence nemoci či vady.“ Duševní zdraví je zá- 
kladem myšlení, komunikace, učení, odolnosti 

a sebeúcty člověka. Duševní zdraví je také klíčem 
ke vztahům, osobní a emoční pohodě a možnosti 
být prospěšný své komunitě či společnosti.

Duševní zdraví zahrnuje efektivní fungování 
při každodenních činnostech, vedoucí k produk-
tivní aktivitě (práce, škola, péče), zdravým vzta-
hům a schopnosti přizpůsobit se změnám a vy-
rovnávat se s nepřízní. 

Fyzická aktivita  
– Fyzické cvičení

Světová zdravotnická organizace definuje 
fyzickou aktivitu jako jakýkoliv tělesný pohyb 
vyvíjený kosterním svalstvem, který vyžaduje vý- 
dej energie, a to včetně činností prováděných při 
práci, hře, domácích pracích, cestování a rekreaci. 
Pravidelná fyzická aktivita mírné intenzity, jako 
je chůze, cyklistika či sportování, má výrazně po- 
zitivní vliv na zdraví (WHO, 2017).

Sport
Aktivita zahrnující fyzickou námahu a doved-

nosti, kdy jednotlivec nebo skupina soutěží proti 
jinému jednotlivci či skupině za účelem zábavy. 
Příležitost, kdy lidé soutěží v různých atletických 
disciplínách (slovník Oxford Living Dictionary).

MetODy/POStuP/PříStuP
Tato práce přezkoumává aktuální dokumen-

ty týkající se sportu a duševního zdraví v rámci 
běžných vzdělávacích systémů v Evropě. Také se 
 snaží rozebrat alternativní strategie, které byly 
nebo by mohly být implementovány na podporu 
sportovních aktivit ve školách, a analyzovat jaké 
akce v Evropě probíhají na prosazování sportu 
ve vzdělávacím systému a jejich následné vý-
sledky. 

S cílem naplnit přijímanou praxi, kdy má 
metodologický postup odpovídat záměru/zá-
měrům této zprávy, byl použit multimetodický/
pluralistický přístup. Ten využívá dat sebraných 
z různých zdrojů, včetně informací odvozených 
z nedávných a aktuálních mezinárodních, evrop- 
ských a národních studií na téma tělesné výcho- 
vy, evropských průzkumů a politických doku-
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mentů, systematických přezkumů, referenčního 
vyhledávání, průzkumů místních služeb a akčních 
plánů Světové zdravotnické organizace. Tato 
zpráva tedy vychází z komplexního přezkumu li- 
teratury a analýzy případových studií týkajících 
se sportu a duševního zdraví v rámci vzděláva-
cích systémů a toho, jaké přístupy/politiky mo-
hou mít pozitivní vliv. 

Hlavní zkoumaná témata: 

• Jak je tělesná výchova strukturována ve škol-
ském systému Evropské unie a jaké hlavní 
rozdíly existují mezi jednotlivými zeměmi? 

• Jak je tělesná výchova organizována z meto-
dologického hlediska?

• Jaké jsou různé vlastnosti učebních osnov tě- 
lesné výchovy?

• Jaké hlavní problémy se objevují v souvislosti 
s tělesnou výchovou na evropských školách?

• Jaké prvky jsou přínosné pro tělesnou výcho-
vu na školách?

• Jak může být podpora sport a zdraví začleně-
na do celoškolského přístupu?

• Jaká opatření doporučuje Evropská unie a jaká 
opatření byla doposud přijata?

Všechny výše uvedené otázky jsou analyzo-
vány na základě přezkumu hlavních typů litera- 
tury: hodnotící, průzkumné a návodné, včetně i- 
dentifikace, dohledání a shromáždění relevantní 
literatury a evropských politických dokumentů 
a dalších souvisejících materiálů.

Analyzovaná témata se dělí do čtyř hlavních 
částí:

- přínosy tělesné výchovy pro duševní zdraví 
na školách,

- učební osnovy tělesné výchovy (cíle, témata, 
obsah, oblasti aktivit, relevance a kvalita 
realizace, metody sledování a vyhodnocení),

- vyučující personál a učitel kvalitní tělesné 
výchovy,

- zdroje, zařízení a vybavení.

PřeZKuM literatury

Přínosy tělesné výchovy pro 
duševní zdraví na školách – 
výsledky výzkumů

Bezpochyby existuje obecná shoda (a mnoho 
studií to potvrzuje), že tělesná výchova má pří- 
znivé účinky na výkon, mozkovou činnost a pří-
znaky deprese u dětí a dospívajících. Důležitost 
fyzické aktivity je třeba prosazovat jak ve škole, 
tak v mimoškolní činnosti.

Hillman a kolegové (2014) prozkoumali účin- 
ky fyzické aktivity na mozkové a kognitivní fun- 
kce u 221 dětí ve věku 7 až 9 let. Děti byly ná-
hodně zařazeny do skupiny, která se účastnila 
poškolního programu fyzické aktivity v délce de- 
víti měsíců, nebo na kontrolní čekací seznam. 
Intervence formou fyzické aktivity byla založe-
na na zlepšení aerobní fyzické zdatnosti účastí 
na fyzických činnostech. Kognitivní funkce byla 
vyhodnocena na základě úkolů, jež hodnotily 
inhibici pozornosti a kognitivní flexibilitu. Na 
konci devítiměsíční intervence vykazovala sku-
pina provádějící fyzickou aktivitu větší inhibici 
pozornosti a kognitivní flexibilitu. U dětí, které 
se zúčastnily vyššího počtu hodin tělesné akti-
vity, došlo k více změnám v měření mozkové čin- 
nosti.

Vzhledem ke zjištěním prokazujícím zlepšení 
pozornosti u dětí, které se účastnily programu 
fyzické aktivity, by bylo důležité vědět, zda by děti 
s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 
vykazovaly díky cvičení zlepšenou pozornost. 
Pontifex a kolegové (2013) hodnotili účinek 
jedné lekce aerobního cvičení mírné intenzity 
u dětí s poruchou ADHD. Studie se účastnilo dva- 
cet dětí ve věku 8 až 10 let s poruchou ADHD 
a kontrolní skupina zdravých dětí. V tomto vni- 
trosubjektovém výzkumném plánu se děti ú- 
častnily buď aerobního cvičení v délce 20 mi- 
nut, nebo četby v sedě na trenažéru poháněném 
motorem. V obou případech se vyhodnocovala 
měření vjemových evokovaných potenciálů a ko-
gnitivních úkolů. Děti vykazovaly větší přesnost 
reakce u kontrolních úkolů na pozornost, větší 
zlepšení při ověřování porozumění čtenému tex-
tu a aritmetice.
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Nově se dostává pozornosti také vztahu me- 
zi depresí a tělesnou výchovou u dětí a dos-
pívajících. Studie autorů Kremer et al. (2014) 
zkoumala vztah mezi fyzickou aktivitou a pří-
znaky deprese. Průřezová studie celkem 8 256 
dětí a dospívajících byla provedena online po-
mocí sebehodnotícího nástroje. Studujícím byla 
položena řada otázek o jejich fyzické aktivitě, 
včetně počtu dnů, kdy se účastní výuky tělesné 
výchovy, míra aktivity během této výuky, počet 
dnů, kdy jsou po škole velmi aktivní, účast na 
sportu či jiných aktivitách ve škole a mimo ško-
lu, příležitosti účastnit se sportování, klubové 
činnosti, organizací nebo jiných aktivit ve ško-
le. Symptomy deprese se hodnotily pomocí do-
tazníku nálady a pocitů. Celkem 33 % těchto 
mladých lidí nahlásilo mírné až vážné příznaky 
deprese. Pravděpodobnost depresivních sym-
ptomů byla nižší, čím více příležitostí dospívající 
měli sportovat nebo se účastnit jiných aktivit 
ve škole a mimo školu, být velmi aktivní během 
tělesné výchovy a sportovat ve škole a mimo 
školu. 

Existuje také několik studií zabývajících se 
jinými aspekty vztahu mezi mírou fyzické aktivity 
studujících a jejich duševní pohodou, které do-
kazují, že cvičení vede k lepšímu uvažování a ře-
šení problémů, lepší pozornosti a zlepšenému 
učení. Není překvapivé, že vše přispívá k lepšímu 
výkonu ve škole. Podle studie ministerstva škol-
ství státu Delaware „u studujících, kteří jsou 
fyzicky zdatní, platí větší pravděpodobnost, že 
se jim povede ve škole lépe a budou se lépe 
chovat – nehledě na jejich pohlaví, rasu, rodinný 
příjem nebo školní obvod“. Ratey (2013) vysvě- 
tluje, že během fyzické aktivity mozek uvolňuje 
bílkovinu známou jako BDNF (mozkový neuro-
trofický faktor), který vytváří spojení nervových 
buněk. Čím silnější jsou tato spojení, díky pra-
videlné fyzické aktivitě, tím snáze děti chápou 
informace a pamatují si.

Endorfiny, které mozek uvolňuje během cvi-
čení, dále zlepšují náladu, množství energie a do- 
konce spánek. Většina studentů hlásila, že po 
cvičení cítí klid a pohodu. Dohromady tyto pozi-
tivní účinky zvyšují sebevědomí a odolnost, čímž 
snižují úzkost, zlepšují vztahy a vnímání vlast-
ního těla.

V souvislosti s dosavadní analýzou, vzhledem 
1) ke skutečnosti, že až 80 % studujících sportuje 
pouze ve škole, a 2) k omezenému počtu hodin, 
které se děti ve škole věnují tělesné výchově, 
vzniká domněnka, že školy jsou klíčovým mís-
tem, kde prosazovat fyzickou aktivitu a péči o du- 
ševní zdraví.

učební osnovy tělesné výchovy 
(cíle, témata, obsah, oblasti aktivit, 
relevance a kvalita realizace, 
metody sledování a vyhodnocení) 
– výsledky výzkumů

Již zmiňovaná zpráva sítě Eurydice (2013) 
Evropské komise s názvem „Tělesná výchova 
a sport na školách v Evropě“ uvádí, že všechny 
evropské země uznávají důležitost tělesné vý-
chovy na školách. Evropské země také souhlasí, 
že mezi zdravím a sportem existuje důležitá sou-
vislost. Navzdory této shodě se tělesné výchově 
ve všech zemích EU přisuzuje menší důležitost 
než ostatním předmětům. Toto tvrzení se zaklá-
dá na porovnání času věnovanému tělesné vý-
chově oproti jiným předmětům. 

V Evropské unii je tělesná výchova povinným 
předmětem po celou dobu povinné školní do-
cházky. Přesto se předepsaný výukový čas mezi 
jednotlivými zeměmi výrazně liší. Na základním 
stupni ve školním roce 2011-2012 se doba vý- 
uky pohybovala od 37 hodin v Irsku po 108 
hodin ve Francii. Na středním stupni se toto 
číslo pohybuje od 31 hodin na Maltě po 108 
hodin ve Francii. Tyto výsledky ukazují, že bez 
intenzivní fyzické aktivity mimo školu děti v Ev- 
ropské unii zdaleka nedosahují doporučení Svě- 
tové zdravotnické organizace pro fyzickou akti-
vitu.

Rozdíl oproti záměru zprávy sítě Eurydice 
(2013) je o to nápadnější, že na základním stupni 
činí doba výuky tělesné výchovy pouze polovinu 
času věnovanému matematice. Celkově doba 
výuky předmětu tělesné výchovy nedosahuje 
ani 70 hodin ročně, což je asi třetina času strá-
veného výukou národního jazyka a polovina vý- 
ukové doby matematiky. Ani finanční zdroje vě-
nované tělesné výchově nejsou odpovídající, což 
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v důsledku vede k často špatné kvalitě a nedos-
tatku vybavení na základním stupni v 26 % a na 
středním stupni v 38 % evropských zemí.

Co se doporučované minimální doby výuky 
tělesné výchovy týče, mezi jednotlivými zeměmi 
panují výrazné rozdíly. Obecně se dá říci, že doba 
výuky se v průběhu povinné školní docházky mě- 
ní pouze málo a odpovídá 50-80 hodinám ročně, 
přičemž tento počet zůstává v posledních pěti 
letech víceméně stejný. Avšak ve srovnání s ji- 
nými předměty je tento vyhrazený čas stále 
poměrně nízký. Rámcově odpovídá méně než 10 
% celkové doby výuky. Na základním stupni je ve 
většině evropských zemí doba výuky vyhrazená 
tělesné výchově mírně vyšší než u přírodních 
věd či cizích jazyků a podobná množství času 
věnovaného uměleckým předmětům. Na střed-
ním stupni zůstává trend stejný, co se týče ná- 
rodního jazyka, matematiky a umění. Avšak doba 
věnovaná tělesné výchově je celkově kratší než 
u přírodních věd a cizích jazyků.

Ve většině evropských zemí nesou národní 
vlády přinejmenším určitou zodpovědnost za 
školní osnovy. V případě decentralizované vlády 
je zodpovědnost sdílená, ale v podstatě leží na 
regionální správě, jak je tomu například v Belgii, 
Německu a Španělsku.

Výzkum sítě Eurydice (2013) ukazuje, že po- 
lovina evropských zemí přijala národní strategii 
na podporu a rozvoj tělesné výchovy a fyzické 
aktivity ve školách. Některé strategie se týkají 
konkrétně tělesné výchovy (Bulharsko, Španěl-
sko a Chorvatsko). Jiné zahrnují tělesnou výchovu 
do obecné strategie cílící na širší skupinu popu-
lace (Lotyšsko a Slovinko). Další se výslovněji 
zaměřují na mládež (Itálie).

Stejná zpráva vyzdvihuje, že asi polovina 
vzdělávacích systémů v členských státech EU 
disponuje národním plánem na podporu rozvoje 
tělesné výchovy, sportu a fyzické aktivity, zatím-
co dvě třetiny realizují rozsáhlé iniciativy v ob-
lasti sportu.

V některých zemích národní strategii nahra-
zují či doplňují centrální rozsáhlé koordinované 
iniciativy. První situace je typická pro Německo, 
Itálii a Finsko, zatímco poslední uvedená mož-
nost platí pro Španělsko, Portugalsko, Polsko 
a Rumunsko. V rámci těchto iniciativ se ško-lám 

zpravidla přidělují finanční prostředky a jejich 
implementaci řídí speciálně jmenovaní koordi-
nátoři.

Výše uvedené informace jasně odrážejí po- 
litickou vůli rozvíjet a podporovat takové akti-
vity jako určující prvek příznivé společenské 
si-tuace a zdraví. Zdraví a zdravý životní styl 
se často řadí mezi vyzdvihované národní cíle 
a výstupy výuky tělesné výchovy, zatímco péče 
o zdraví tvoří samostatný předmět pouze v ně-
kolika málo zemích. V některých zemích jsou 
určité prvky tělesné výchovy povinné, zatímco 
jinde si školy samy mohou zvolit vlastní aktivity. 
V několika zemích existují bok po boku oba sys-
témy – povinné aktivity i autonomie škol.

V ostatních případech ústřední správní orgá-
ny mnoha zemí zahrnují základní pohybové akti-
vity jako chůzi, běh, skok a hod do školních osnov 
v prvních letech základního vzdělávání. Studijní 
plány pak postupně staví na těchto výchozích 
dovednostech a rozšiřují se o složitější sportovní 
disciplíny. 

Jak můžeme vidět, země Evropské unie bohu- 
žel volí různé strategie a studijní výstupy tělesné 
výchovy na školách. Odlišnosti mezi národními 
cíli a studijními výstupy v tělesné výchově nejsou 
úplně jasné a může být složité je rozlišit.

Měli bychom si však povšimnout, že jsou zde 
také určité přesahy a společné oblasti, kde je 
možná mezisektorová spolupráce – například 
zapojení znevýhodněných skupin, boj proti ne- 
rovnostem díky zapojení do sportovních a fyzic-
kých aktivit a podpora prevence fyzických a du- 
ševních onemocnění. Téměř všechny státy EU 
považují fyzický, osobní a sociální rozvoj mláde-
že za hlavní cíl tělesné výchovy. Náplň tělesné 
výchovy je však nastavená tak, že obvykle upřed- 
nostňuje rozvoj fyzických a motorických doved-
ností.

Dalším společným nárokem na tělesnou vý-
chovu je, aby vyrovnala vliv hodin strávených 
sezením ve třídě při ostatních školních činnos-
tech a na obecné úrovni odváděla od sedavého 
způsobu života.

Téměř všechny země hodnotí osobní vývoj 
a úspěchy v tělesné výchově, ačkoliv v prvních 
letech ve škole nemá toto hodnocení formu 
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známkování. Na základním a nižším středním 
stupni se používá formativní i slovní hodnocení, 
které je mírně častější. Systém známkování 
zpravidla odpovídá jiným povinným předmětům. 
Malta, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Bri- 
tánie (Anglie a Wales) a Island používají pro ur- 
čení dosažené úrovně v tělesné výchově celoná-
rodní stupnici hodnocení. Ve Francii se od roku 
2013 poprvé testuje upravená národní stupnice 
hodnocení. Tento standardizovaný nástroj má 
dva základní přínosy: slouží k hodnocení ze stra- 
ny učitelů a vytváří rámec pro celonárodní srov-
nání studijních výstupů. 

Pouze několik málo zemí nehodnotí výsledky 
žáků v tělesné výchově běžným způsobem. Jedná 
se o Maltu a Norsko na základním stupni a Irsko 
na základním i nižším středním stupni.

Většina evropských zemí zveřejňuje jasná do- 
poručení, jaké metody hodnocení používat. Pouze 
v Belgii a na Islandu mají vzdělávací instituce 
svobodu volby vlastních postupů hodnocení. Vět- 
šina zemí sestavuje na konci každého roku zá- 
věrečnou zprávu, která obsahuje výsledky těles-
né výchovy, spolu s ostatními předměty.

Některé země připravily centrální stupnice 
hodnocení, aby učitelé měli k dispozici stan- 
dardizované nástroje hodnocení výsledků žáků 
v rámci jedné země. Také tyto stupnice umožňují 
národní srovnání studijních výstupů.

Lze dovodit, že formativní a slovní hodno-
cení je v evropské praxi běžné a používají jej 
i učitelé. Avšak v závislosti na obsahu se oba 
typy používají především k hodnocení psycho-
motorické domény, a systém hodnocení pokrý-
vající celou osobnost se v praxi málokdy obje-
vuje.

Lze také říci, že při slovním hodnocení má 
učitel velkou svobodu, která činí objektivní ho- 
dnocení a měření výkonu studujících subjek-
tivním, a to v rámci jednotlivých členských států 
i mezinárodně.

Konkrétně to znamená, že jen velmi obtíž-
ně se dá porovnat či dovodit skutečný výkon 
studujících, který se skrývá za konkrétní znám-
kou.

Není jasné, zda výstupy tělesné výchovy sta- 
novené v pravidlech a doporučeních předsta-

vují minimální či optimální požadavky a že ani 
neexistuje komplexní přehled hodnocení fyzické 
zdatnosti. 

To znamená, že jednotný rámec by byl scho- 
pen klasifikovat a prezentovat studijní výstupy 
strukturovaným způsobem a poskytl by příleži-
tost pro objektivní a přesnou zpětnou vazbu 
a hodnocení tělesné výchovy.

Záměr používat evropský rámec kvalifikací, 
stanovit standardy a učební strukturu s cílem 
připravit národní školní osnovy v oblasti tělesné 
výchovy může výrazně podpořit zavádění kva- 
litního učebního plánu tělesné výchovy založe-
ného na standardech na celoevropské úrovni. 

Vyučující personál a učitel  
kvalitní tělesné výchovy  
– výsledky výzkumů

Společenské změny, rozvoj a trendy přiná-
šejí poptávku po vhodných, novátorských pří-
stupech ke vzdělávání učitelů. Nároky tělesné 
výchovy v současném a neustále se měnícím 
školském prostředí a prostředí širší komunity 
vytváří požadavky na vzdělávací instituce pro 
učitele, jež musejí vyučující tělesné výchovy 
vybavit potřebnými kompetencemi k relevantní 
a kvalitní výuce. Výukové programy mají zpros-
tředkovat smysluplné zkušenosti, přilákat mla-
dé lidi, ukázat jim radost a potěšení z fyzické 
aktivity a propagovat filosofii „aktivního život-
ního stylu“ se zaměřením na relevantnost a po-
rozumění. 

Na odborné kvalifikaci učitele skutečně zá-
leží, jelikož napomáhají nejenom při zvyšování 
motivovanosti mládeže k fyzické aktivitě, ale ta- 
ké při propagaci zdravého životního stylu. 

Na základním stupni tělesnou výchovu vyučují 
buď učitelé s obecným vzděláním, nebo odbor-
ně vzdělaní vyučující či oboje, podle míry auto-
nomie školy a finančních zdrojů. Učitelům s obec- 
ným vzděláním někdy pomáhá sportovní trenér 
či poradce. Tato praxe však přináší pochybnosti 
o kvalitě výuky. Podle některých takoví učitelé 
nemají potřebné dovednosti, a proto ohrožují 
studijní výstupy.

Na středním stupni jsou učitelé tělesné vý-
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chovy obvykle odborníky ve svém oboru. Co se 
týče požadavků na kvalifikaci, učitelé na základ-
ním stupni zpravidla mají bakalářský titul. Na 
středním stupni však mají buď bakalářský titul, 
nebo, jak tomu bylo v případě 15 zemí, magis-
terský titul. Možnosti dalšího vzdělávání jsou 
dostupné jak učitelům s obecným vzděláním, tak 
odborným učitelům po celou dobu jejich pracov-
ní kariéry (Holzweg, Onofre, Repond & Scheuer, 
2013). 

Rozsah výuky tělesné výchovy na školách 
výrazně ovlivňují samotní učitelé tělesné výcho-
vy, které škola zaměstnává. Důležitým prvkem 
zdravého (a bezpečného) rozvoje je znalost, co 
je vývojově vhodné pro studující daného roční-
ku. Například vybraná posilovací cvičení se ne-
hodí v určitém věku nebo pro určité typy žáků 
a mohou být dokonce škodlivá. 

Aprobace na výuku jediného předmětu na 
středním a vyšším stupni bude vyžadovat více 
znalostí co do anatomie pohybu a fyziologie 
než aprobace na více předmětů na základním 
stupni. Tyto znalosti jsou důležité také při ho-
dnocení dovedností a potřeb studujících a pro 
přizpůsobení aktivit konkrétním situacím či sku-
pinám. Odborné vzdělání učitele hraje důležitou 
roli také při podpoře studujících, kteří mají 
skutečný zájem dozvědět se něco o zdravém 
životním stylu, duševním zdraví a lidském těle. 
Střední školy nemají žádný program „základní 
péče o zdraví“, ale jejich studující již v tomto 
směru očekávají od učitele tělesné výchovy 
jisté vedení.

V některý členských státech EU zahrnuje 
program výuky tělesné výchovy také vybraná 
témata psychologie a sociologie. Sport je ko-
neckonců společenská událost a musíte být při- 
praveni napomáhat socializaci studujících a na- 
pravovat škodlivé vzorce (například, když někdo 
odmítne vybrat do týmu jiného studenta, pro-
tože má strach, že by jeho špatný výkon způsobil 
prohru). Duševní a emoční reakce dětí na sport 
a fyzickou aktivitu se dále liší od jejich běžných 
reakcí v prostředí třídy, takže učitel musí být 
vzdělán i v psychologii potřebné k řešení stresu, 
strachu, nedostatečné důvěry, motivaci k výko-
nu, pojímání sebe sama a sebehodnocení.

Takže učitel tělesné výchovy netráví veškerý 

svůj čas v tělocvičně či na hřišti. Při určité výuce 
(například na téma zdraví) musí být učitel ve 
třídě (McLennan & Thompson, 2015). 

Mimoškolní fyzické aktivity nabízené v do-
bě mimo výuku, jako třeba soutěže či aktivity 
související se zdravím, se plánují tak, aby zvy-
šovaly dostupnost a atraktivitu fyzické aktivity 
mezi mladými lidmi. Jejich hlavním smyslem je 
rozšířit záběr či doplnit aktivity vykonávané 
v době výuky. Mimoškolní fyzické aktivity se or- 
ganizují na národní, regionální, místní a velmi 
často i školní úrovni.

Mimoškolní činnost je dostupná všem žá- 
kům, ale cílí také na děti s postižením či spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Vybrané mi- 
moškolní aktivity se odehrávají dokonce v běž-
ný školní den. V některých zemích se tělesná vý- 
chova neomezuje pouze na výuku, ale je za-
členěna do každodenního školního rozvrhu. V řa- 
dě dánských škol se například děti před začát- 
kem výuky účastní „ranního běhu“. V jiných ze-
mích se fyzické aktivity zařazují do prodloužené 
přestávky, která se odehrává na hřišti či v tě-
locvičně.

Učitel musí celkově podporovat fyzickou 
„gramotnost“ studujících v souladu s aktuálními 
vědeckými poznatky o tělesné výchově, „... schop- 
nost, důvěru a touhu zůstat fyzicky aktivní po 
celý život“ (Whitehead, 2016).

Část literatury se věnuje obtížnému úkolu 
určit, co by učební osnovy tělesné výchovy měly 
obsahovat, aby studujícím dopomohly k fyzické 
gramotnosti. Například Roetert a MacDonald 
(2015) určili následující prvky, které jsou podle 
nich klíčové k rozvoji fyzické gramotnosti stu-
dujících v rámci sportovní výuky na školách:

1. pozitivní vztah k fyzické aktivitě díky pro-
žitým pocitům úspěchu a radosti v rámci 
předmětu,

2. motivace a sebedůvěra pokračovat s aktivní 
účastí na fyzické aktivitě,

3. pohybová kompetence odpovídající jejich fy-
zickému potenciálu,

4. vyzkoušení řady různých pohybových aktivit,

5. realistické sebepoznání a vědomí sebe sama 
umožňující stanovení odpovídajících osob-
ních cílů v oblasti fyzické aktivity,
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6. pochopení podstaty pohybu a důležitosti 
a hodnoty fyzické aktivity jako součásti 
aktivního životního stylu,

7. porozumění možnostem, jak vyvíjet fyzickou 
aktivitu mimo školu.

K dosažení těchto ambiciózních cílů většina 
evropských zemí nabízí učitelům možnost sou- 
stavného odborného rozvoje. V některých pří- 
padech je pokračující vzdělávání dokonce po-
vinné pro všechny učitele na základním a nižším 
středním stupni, včetně učitelů tělesné výchovy. 

Většina zemí disponuje obecnou strategií 
zahrnující programy a kurzy dalšího vzdělávání 
určené pro všechny učitele. Několik zemí nabízí 
různé formy pokračujícího vzdělávání se zamě-
řením na tělesnou výchovu pro odborné učitele, 
ale také pro učitele s obecnou aprobací ochotné 
vylepšit si své dovednosti v této oblasti. Způsob 
zajištění těchto kurzů a jejich organizátoři se 
v jednotlivých zemích liší, a to co do trvání, cílů 
a obsahu. V některých zemích jsou zajišťovány 
zcela decentralizovaně a nejsou dostupné žád-
né informace. 

Několik zemí uvádí, že zajišťuje pokračující 
odborné vzdělávání určené specificky pro učitele 
tělesné výchovy. Jejich cílem je zlepšit kvalitu 
výuky a studijního procesu, doplnit dovednosti 
učitelů a představit jim nové techniky a trendy 
v metodologii výuky tělesné výchovy na školách. 
Tyto aktivity zahrnují také strategie motivace 
žáků k aktivnímu sportování. Národní progra- 
my soustavného odborného rozvoje jsou v ně- 
kterých zemích propojeny se zaváděním nových 
školních osnov či nových vzdělávacích programů. 
Jejich smyslem je podpořit učitele při plnění 
 určitých úkolů v souvislosti s těmito změnami,  
jsou zde však velké odchylky v četnosti, která 
se může pohybovat od nezávislé volby přes ab- 
senci konkrétních doporučení po povinnost kaž-
dých jeden, dva, tři či pět roků. 

Lze tedy shrnout, že dobrý a efektivně pracu-
jící učitel umí udělat výuku stále zajímavou a vy- 
tvořit dojem a výrazně ovlivnit rozvoj psycho-
motorických, kognitivních a afektivních funkcí 

Zdroje, prostředky a vybavení – 
výsledky výzkumů

Studie a analýzy národních a mezinárodních 
zpráv, které zpracoval Hardman (2003) tvrdí, že 
„...kvalita prostředků je podprůměrná a množství 
vybavení omezené“ a „...kvantita a kvalita vyba- 
vení je velmi špatná... často se používá poško-
zené vybavení... a zařízení je nevhodně či špatně 
udržováno.“ 

Při rostoucí poptávce ze strany různých so-
ciálních institucí a služeb po finanční podpoře 
dochází ke stanovování priorit v oblasti finan-
cování ze státních zdrojů a tělesná výchova, se 
svými vysokými počátečními náklady na vyba-
vení a neustálou údržbu strojů a zařízení, může 
být nákladným podnikem. 

Je obtížné předložit jednoznačné informace 
o finančních zdrojích, jelikož financování školství 
je velmi komplexní, týká se státního rozpočtu 
i delegace zodpovědnosti na úroveň regionů, 
obcí a dokonce jednotlivých škol, přičemž je dá-
le složité určit částky, které škola investovala či 
vydala přímo na tělesnou a sportovní výchovu.

Tělesná výchova na školách se financuje z ně-
kolika zdrojů, včetně národních vlád, regionální/
místní samosprávy a také soukromého/podni- 
katelského sektoru. Komplexní proces delegování 
pravomocí za rozpočet na vzdělávání na regio-
nální a místní úřady ztěžuje možnost určit přesné 
částky. Avšak výzkumy, které shromažďují a ana- 
lyzují data z různých průzkumů, naznačují, že ve 
více než polovině evropských zemí došlo v po-
sledních letech ke snížení finanční podpory.

Mezi příčiny této situace patří nízký status ve 
vztahu k jiným předmětům, převedení finančních 
zdrojů na jiné předměty a oblasti školní činnos-
ti, nákladná údržba, nízká společenská hodnota 
v osobním a národním rozvoji a vnímaný nedos-
tatek akademické hodnoty předmětu, často sou- 
visející s přesvědčením, že se jedná pouze o „hra- 
ní“ či „rekreační“ činnost. 

Kvalita a kvantita zařízení a vybavení je dů-
ležitá, protože přímo ovlivňuje kvalitu tělesné 
výchovy. Celoevropský průzkum ukázal, že více 
než čtvrtina zemí (26 %) vykazuje podprůměrnou 
či neodpovídající kvalitu vybavení a zařízení. Po- 
dobně více než čtvrtina zemí (26 %) má ome-
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zené či nedostatečné zařízení a více než třetina 
(38 %) má omezené či nedostatečné vybavení. 
Odborníci sice tvrdí, že kvalita a kvantita za-
řízení a vybavení se liší geograficky, jinými slovy, 
že se mnohem více týká východní a střední než 
západní Evropy, ale i přesto se shodují, že 67% 
členských států EU musí řešit otázku nedos-
tatečné údržby stávajících sportovišť na těles-
nou výchovu. 

Asi jedna třetina zemí uvádí podprůměr- 
nou/neodpovídající kvalitu poskytnutého zaří- 
zení a vybavení.

Téměř polovina zemí má dále omezené/ne- 
dostatečné zařízení a dvě pětiny zemí mají ome-
zené/nedostatečné vybavení. 

Nejvíce trpí plavecké bazény a zařízení, jeli-
kož na jejich údržbu či přístupu k nim je třeba vel- 
kých finančních investic, což v důsledku znamená, 
že se související výuka v mnoha zemích ruší ne-
bo úplně vynechává. Širší sdílení komunitních 
zdrojů by mohlo řešit nedostatky ve vybavení na 
tělesnou výchovu.

Jinak je velmi důležité, aby tvůrci politik na 
místní a regionální úrovni intenzivně a upřímně 
usilovali zajistit finance pro kvalitní zařízení a vy- 
bavení na tělesnou výchovu. 

Závěry/DůSleDKy/
DOPOručení

Vnímaná úloha sportu a tělesné výchovy 
v posledních letech narůstá a dnes je více ce- 
něna jejich důležitá role při dosahování obec-
nějších vzdělávacích cílů, jako je celkové studij-
ní zlepšení, rozvoj komunity a osobnostní, beha- 
viorální a postojové změny mezi žáky (Houlihan & 
Green, 2006). Tělesná výchova se již nepovažuje 
za pouhou součást učebních osnov, ale uznává 
se její jedinečný přínos k celoživotnímu učení 
a vzdělávání a stále více různých skupin spojuje 
své síly na podporu sportu napříč různými kon-
kurenčními diskurzy.

Sportovní diskurz například soupeří s diskur-
zem o smyslu tělesné výchovy na školách, jako 
je fyzická aktivita pro zdraví a otázky týkající se 
diskurzu o healthismu (Evans, Rich & Davies, 

2008), a také s diskurzy o vzdělávání a obsahu tě- 
lovýchovných osnov na školách (tj. sport oproti 
tanci či jiným formám fyzické aktivity) a jejich 
vzdělávacích cílech.

Tento přehled ukazuje některé důležité ohle-
dy, které rozmanitě ovlivnily tělesnou/sportovní 
výchovu na školách v Evropě. Podrobnější pohled 
odhaluje několik problematických oblastí: nedos- 
tatky v počtu výukových hodin, neodpovídající 
zařízení a vybavení (související s nedostatečným 
financováním), personální zajištění s nízkým poč- 
tem a nedostatečně kvalifikovanými vyučujícími 
tělesné/sportovní výchovy, kvalita a relevantnost 
osnov tělesné výchovy, což má postupně se ku- 
mulující potenciálně negativní důsledky, vníma-
ná podřadnost předmětu, přetrvávající bariéry 
rovnoprávného zajištění a přístup pro všechny, 
navzdory určitému zlepšení politiky a praxe in-
kluze (co se týče pohlaví a postižení), neplnění 
standardů fyzické zdatnosti mládeže a vysoká 
míra neúčasti mládeže na fyzické/sportovní ak- 
tivitě, v některých zemích ještě zhoršená nedos- 
tatečnou nebo neodpovídající koordinací spolu-
práce mezi školou a komunitou.

Dostupná data dávají rozmanitý, ale přece 
jen problematický obrázek sportovní aktivity na 
školách. 

Přezkum aktuální situace tělesné výchovy 
v Evropě působí „smíšeným dojmem“, kdy v ně-
kterých zemích dochází ke stabilizaci účinné 
a pozitivní politiky, zatímco v jiných panuje na 
toto téma ticho či malá politická vůle jednat 
nebo nastalá situace dokonce vzbuzuje jisté 
obavy. Řada vlád se legislativně zavázala zajistit 
řádnou tělesnou výchovu, avšak realizace těchto 
opatření v praxi byla (či je) poměrně pomalá. 

Vlády by měly prostřednictvím příslušných 
institucí určit stávající nedostatky a připravit 
model základních potřeb, kde by tělesná výchova 
byla významně zastoupena a byla integrována 
do politiky školství s podporou vládních a ne- 
vládních agentur, které by pracovaly ve společ- 
ném partnerství. Naplnění těchto základních 
potřeb vyžaduje vysoce kvalitní a konceptuál-
ně a kontextuálně přizpůsobené osnovy tělesné 
výchovy, zajištění vybavení a základního zaříze- 
ní, bezpečné prostředí a vyučující s odpovídající 
kvalifikací/zkušenostmi, potřebnými relevantní- 
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mi znalostmi, dovednostmi, obecnými a specifi- 
ckými kompetencemi podle stupně a míry za-
pojení, spolu s příležitostmi dalšího vzdělávání 
formou soustavného odborného rozvoje. 

Úloha školy se rozšiřuje i na motivování mla- 
dých lidí k vyvíjení fyzické aktivity formou za-
jištění propojení a koordinovaných příležitostí 
pro všechny a rozvojem partnerství s širší ko-
munitou, aby se zvýšily a zlepšily příležitosti 
k pokračující fyzické aktivitě. Proto je třeba bu- 
dovat partnerství na úrovni komunity, kde tě-
lesná výchova slouží jako odrazový můstek sys- 
tematické fyzické aktivity. Společné cesty part-
nerství (Participation Pathway Partnerships) se 
mohou stát klíčovým termínem pro budoucí 
směřování v nejlepším zájmu tělesné výchovy 
a sportu na školách i mimo ně. Pokud se studu-
jící mají přesunout od „hracích konzolí“ na „hrací 
hřiště“, musejí se vystavět přemostění a cesty 
ke komunitě, zejména k motivování mladých lidí 
k fyzické aktivitě i v jejich volném čase. Podpo-
ry realizaci takových ideálů lze dosáhnout pří-
stupem spolupráce a partnerství.

Dále je třeba překonat mezeru mezi „přísliby“ 
a „realitou“. V příliš mnoha zemích existuje sku-
tečné nebezpečí, že dobře míněné iniciativy zů- 
stanou více v říši slibů, než aby se staly sku- 
tečností. Navzdory řadě mezivládních, vládních 
a nevládních akcí a iniciativ i reforem národních 
vzdělávacích systémů a školních osnov s cílem 
zlepšit zajištění výuky tělesné výchovy na ško- 
lách v posledním desetiletí stále přetrvává scé-
nář „smíšeného dojmu“: naděje na bezpečnou 
a pozitivní budoucnost tohoto jedinečného stu- 
dijního předmětu stojí tváří v tvář znepokoji-
vým a rozšířeným obavám o stávající situaci 
a budoucí udržitelnost. 

V tomto rámci mezi hlavní politická dopo-
ručení patří:

 Odvětví péče o zdraví a tělovýchovy 
mají velkou příležitost pracovat společně na 
podpoře fyzické aktivity zlepšující zdraví v rámci 
systémů vzdělávání v EU. Sport na školách může 
hrát klíčovou úlohu v prevenci duševních nemocí. 
V tuto chvíli je třeba určit, jaké druhy nových 
národních strategií a rozsáhlých iniciativ jsou 
třeba na podporu duševního zdraví studujících.

 Asi třetina evropských zemí v současnosti 
provádí národní reformy nebo vede jednání 
přímo související se sportem na školách. Jak 
jsme viděli státy Evropské unie volí různé 
strategie a studijní výstupy tělesné výchovy 
na školách. Odlišnosti mezi národními cíli 
a studijními výstupy v tělesné výchově ne-
jsou úplně jasné a může být složité je rozlišit. 
Záměr používat evropský rámec kvalifikací, 
stanovit standardy a učební strukturu s cí- 
lem připravit národní školní osnovy v oblasti 
tělesné výchovy může výrazně podpořit za- 
vádění kvalitního učebního plánu tělesné vý-
chovy založený na standardech celoevropské 
úrovně.

 Je třeba zajistit prvotní a průběžné odborné 
vzdělávání, které řádně řeší pedagogický 
a didaktický rozvoj, společenské a kulturní 
posuny, pomáhá obohacovat zkušenosti stu-
dujících s tělesnou výchovou, a ve výsled-
ku přispívá k výchově lidí poučených o pří- 
nosech fyzické aktivity. Z toho důvodu je 
třeba na úrovni celé EU harmonizovat kurzy 
soustavného odborného vzdělávání. Ke ko-
ordinaci profesních vzdělávacích programů 
je třeba přistupovat jako ke kurzům, jejich 
délce, záměru a obsahu, jejichž cílem je zlep- 
šit kvalitu výuky a studijního procesu, dopl-
nit dovednosti učitelů a představit jim nové 
techniky a trendy v metodologii výuky těles-
né výchovy na školách.

 Důležitým prvkem úspěšné strategie na pod-
poru sportu a fyzické aktivity je mezioborová 
spolupráce. Proto je nezbytné zahrnout do 
poradenského procesu všechny zúčastněné 
strany a podporovat koordinovanou snahu 
prosazovat sport a péči o duševní zdraví na 
školách a využívat synergií s dalšími akcemi 
v oblasti péče o veřejné zdraví. Strategickou 
úlohu při podpoře sportu na školách i mimo 
ně hrají místní samosprávy.

 Je důležité vypracovat přehled finančních 
zdrojů na zavádění a sledování politik spor- 
tovní a fyzické aktivity, čímž vznikne spo-
lehlivá základna údajů k dalším opatřením.

 Jako další prvek je třeba zmínit intenzivna 
upřímnou snahu o zajištění financí pro za-
řízení a vybavení fungující tělesné výchovy.
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 Konečně, ačkoliv došlo k určitému zlepšení 
politik a praxe inkluze, co se týče pohlaví 
a postižení, a tyto jsou v mnoha zemích pod- 
porovány státní legislativou, přesto přetr-
vávají bariéry rovnému zajištění a přístupu 
pro všechny, zejména pro školní děti a mlá- 
dež s postižením. Mezi překážky plné inkluze 
patří nepřiměřená infrastruktura, nedosta-
tečné zajištění kvalifikovaných vyučujících 
a pomocných asistentů, nedostupnost při-
způsobeného zařízení a vybavení a také vý-
ukových a učebních materiálů.
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úvod

Sport a fyzická aktivita jsou vnímány jako 
významný katalyzátor pro zlepšení jak fyzické-
ho, tak duševního zdraví. Rozličné studie tema-
tizující blahodárný vliv sportu a fyzických aktivit 
na zdraví jednoznačně ukazují, že mezi pohybem 
a zdravím existuje důležitá spojitost. Tyto studie 
potvrzují pozitivní přímý i nepřímý vliv sportu na 
duševní problémy a pocit fyzické pohody.

Tyto závěry zdůrazňují přínos sportu, do bu- 
doucnosti je ale stále třeba věnovat se detailním 
studiím, které budou přesně porovnávat poten-
ciální účinky sportu na různé skupiny v populaci. 

Předkládaný dokument si klade za cíl srovnat 
různé přístupy a studie a napomoci tak společ- 
nému směřování, ze kterého budou moci těžit 
všichni.

vyMeZení PrObléMu

Tento dokument se soustředí na dopad sportu 
a fyzických aktivit na duševní zdraví obecně a ta- 
ké na to, jaký vliv má u osob s fyzickým nebo men-
tálním postižením. Zaměřili jsme se na srovná- 
vací přístup ve smyslu:

• vlivu fyzické aktivity na zdraví a duševní zdraví

• přehled dostupných studií na toto téma

12 
KOMPARATIVNÍ PřÍSTUP KE 
SPORTOVNÍM AKTIVITáM 
UŽÍVANÝM PRO UDRŽENÍ 
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A V PéČI 
O OSObY S FYZICKÝM 
A MENTálNÍM POSTIŽENÍM
AutOŘI:
Moira Kobše – Ozara, Andrej Arko – Rieka, Tatjana Udovič – Rieka, Simona Litviniene – ASOK,
Melike Eşdur – Sporium

Slovinsko ChorvatskoLitva Turecko
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Předběžný výzkum ukázal, jak široké je roz-
pětí rozličných pohledů na téma prospěšnosti 
sportu. V tomto dokumentu tedy pracujeme se  
závěry vycházejícími ze srovnání profesionálně 
podložených poznatků a literatury zaměřující se 
na témata:

1.  Psychopatologie a duševní zdraví v pozdně 
moderní době.

2.    Souvislost mezi fyzickou aktivitou a fyzickým 
a duševním zdravím.

3. Prospěšnost sportu/fyzické aktivity pro lidi 
s duševními problémy a tělesným a mentál-
ním postižením.

4.   Sociální začleňování a sport.

Tento dokument je dílem společného úsilí 
čtyř partnerských organizací (z Chorvatska, Lit- 
vy, Slovinska a Turecka) a přináší názory a zkuše- 
nosti různých pracovníků a výzkumníků z oborů 
zabývajících se výše definovaným tématem.

ZáKlaDní DeFiniCe

Duševní zdraví
Světová zdravotnická organizace (WHO) u- 

žívá termín „duševní zdraví” v rámci obecné de- 
finice zdraví – a definuje ho jakožto jeho nedíl-
nou součást. Podle této definice je zdraví: „Sta-
vem celkové pohody, při kterém jednotlivec u- 
platňuje své schopnosti, dokáže se vypořádat 
s normálním životním napětím, může pracovat 
produktivně a plodně a je přínosný společnosti, 
ve které žije“ (WHO 2004).

Sport
Tohoto termínu užíváme v tom smyslu, jak 

se užívá slova „sport“ v britské angličtině nebo 
„sports“ v angličtině americké; zahrnuje tedy: 
„Všechny formy fyzických aktivit provozovaných 
podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky 
jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými 
provozovateli téhož sportovního odvětví.“

V tomto dokumentu užíváme termínu „sport”, 
„fyzická aktivita” a „cvičení” jakožto podkatego-
rie fyzické aktivity, která je plánovaná, struktu-
rovaná, opakující se a vedoucí ke zlepšení a u- 
držení jedné nebo více složek fyzické zdatnosti 
(WHO, 2017)

prevence
Tento obecný termín užíváme v mnoha rů-

zných kontextech. V rámci tohoto dokumentu 
nejčastěji odkazuje k oblasti zdraví a medicíny.

Napříč všemi studiemi a případy použitými 
pro tento dokument se jeví jako hlavní společný 
jmenovatel, poukazující na prospěšnost sportu 
a fyzické aktivity. Při hledání východisek a nej-
lepších možných řešení v oblasti problematiky 
duševního zdraví se prevence zdá být tou nej-
konkrétnější možnou odpovědí. Mnoho studií po- 
tvrdilo prospěšnost fyzické aktivity a její neza- 
stupitelné úlohy v prevenci duševních onemoc-
nění. To, že prevence je poměrně obecný termín, 
je důležité, neboť podmínkou pokroku v péči 
o duševní zdraví je kolektivní úsilí. Je třeba, aby 
se do něj zapojila státní správa, podnikatelský 
sektor, vzdělávání, odbory a další strany (WHO, 
2004).

MetODy/POStuP/PříStuP
Pro získání důkladných znalostí, zmapování 

informací a uvedení nejdůležitějších vědeckých 
poznatků z poslední doby jsme v našem článku 
použili a kombinovali přístupy a metody z oblasti 
společenských věd. Nejčastěji používané meto-
dy a přístupy zahrnovaly:

• Srovnávací metodu (napříč studiemi, vý- 
zkumy a odbornými články)

• Syntézu obecných vědeckých poznatků 
týkajících se našeho tématu

• Kombinování kvalitativních a kvantita-
tivních dat

PřeHleD POužité 
literatury

Psychopatologie duševního zdraví 
pozdní modernity. Souvislost mezi 
fyzickou aktivitou, fyzickým  
a duševním zdravím.

Zdraví je definováno jako obecná hodnota, 
která zajišťuje produktivní a kvalitní život kaž- 
dého jedince. Označuje tedy celkovou psycho-
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fyzickou pohodu (wellbeing), neboť ta je velkou 
měrou určována ekonomickými a sociálními fa-
ktory. Dynamická rovnováha těla, sestávající 
z duševních, emocionálních a sociálních obsahů 
se individuálně projevuje ve schopnosti člověka 
adaptovat se na prostředí a vykonávat všechny 
životní funkce. Zdraví je tedy více než pouhá 
absence nemoci, je doprovázeno pocitem po-
hody, spokojenosti, úspěšným vyrovnáváním se 
s problémy a těžkostmi a dobrým začleněním 
do společnosti (WHO, 2008).

Pro příznivý rozvoj lidského života je nezbyt-
né jak zdraví fyzické tak i duševní. Mnoho stu- 
dií potvrzuje, že dobré duševní zdraví a nepří-
tomnost patologií určuje kvalitu života, kogni-
tivních schopností, fyzického zdraví a sociální 
produktivity (Huppert, 2005; Linley & Joseph, 
2004; Davydov, Stewart, Ritchie & Chaudieu, 
2010, Koželj, 2014). Narušení duševního zdraví 
vede k duševním poruchám, které, stejně jako 
v případě tělesných onemocnění, přinášejí těž-
kosti a stres na každodenní úrovni. Zachování 
a/nebo udržování fyzického a duševního zdraví 
se úzce pojí se způsobem života, který je charak- 
terizován tím, že projevujeme ochotu a snahu 
žít v souladu a s respektem ke svým fyzickým 
potřebám, emocionálním aspiracím a sociokul-
turním hodnotám.

Jedna z nejúčinnějších cest ke zlepšování cel- 
kového zdraví je fyzická aktivita. Stále více dů-
kazů poukazuje k tomu, že nedostatečná fyzická 
aktivita a sedavý způsob života jsou přímou pří-
činou mnoha chronických onemocnění. Stejně 
tak existuje řada studií, které vypovídají o tom, 
že pravidelné cvičení hraje důležitou roli v pre- 
venci a léčbě metabolických a duševních poruch 
způsobených chronickým stresem postmoder-
ního způsobu života. Tyto pozitivní dopady jsou 
výsledkem neuroendokrinních účinků cvičení, ty 
napomáhají snižovat citlivost na stres, a záro- 
veň účinků periferálně metabolických (snížení 
citlivosti na inzulin). Utvoření životního návyku 
být fyzicky aktivní slouží tedy současně preven-
tivně i terapeuticky, což v důsledku zlepšuje kva- 
litu života. Důležitými faktory jsou typ, množ-
ství a intenzita, které je třeba individuálně při-
způsobit zdraví, schopnostem, přáním a cílům 
každého jednotlivce.

Z hlediska nejlepších účinků na zdraví se nej- 
výhodněji jeví přiměřené aerobní cvičení, za-
tímco cvičení vyžadující extrémní fyzickou zátěž 
může mít na zdraví dopad až negativní. Napří-
klad v podobě paradoxně zvýšeného rizika srdeč- 
ní zástavy a větší úrazovosti.

Fyzická aktivita hraje důležitou roli v léčbě 
a zvládání lehkých a středně těžkých forem du- 
ševních problémů a onemocnění (ponejvíce de- 
prese a úzkosti). Aerobní cvičení přispívá k osla-
bení symptomů jak deprese, tak úzkosti (Mikša, 
2015).

Pokud se člověk, který má relativně vysokou 
úroveň fyzické zdatnosti pravidelně věnuje spor- 
tu, snižuje velkou měrou negativní dopady stre- 
su a úzkosti. Zároveň cvičením přispívá ke zlep-
šení své nálady a schopnosti účinně uchopit 
příčiny úzkosti a depresivních pocitů (Burnik, 
Potočnik & Skočić, 2003). Lidé, kteří pravidelně 
cvičí, se cítí lépe psychicky, mají lepší kognitivní 
schopnosti – zejména v oblasti volní -  a vykazu- 
jí nižší výskyt deprese a úzkosti (Koželj, 2014). 
Fyzická aktivita vyšší intenzity může sloužit jako 
doplňková terapie pro pacienty s psychopato-
logickými poruchami (Mišigoj a kol., 2003) a mů- 
že pomoci ke snížení problémů v mezilidských 
vztazích a s agresivním chováním (Koželj, 2014).

Sport dále přispívá k celkovému pocitu poho-
dy, zvyšuje sebevědomí, emocionální vnímavost 
i schopnost emoce vyjádřit. Zvýšená fyzická ak- 
tivita přispívá ke zlepšení vnímání vlastních 
schopností a může rozvíjet celkové sebevědomí 
u adolescentů. Výsledky výzkumů ukazují, že re-
kreační aktivity ještě více přispívají k nižšímu vý- 
skytu duševních poruch, zejména poklesu nálad 
a úzkosti. Zlepšení celkového duševního zdraví 
bylo v tomto ohledu rovněž zaznamenáno (Ko-
želj, 2014).

Zdraví lidí s duševní poruchou není závislé 
výlučně na symptomatologii nemoci. Mohou ho 
sami ovlivnit svou účastí v naplňování životních 
rolí a úkolů.

Mnoho z funkčních schopností, kognitivních 
funkcí a symptomů může být ovlivněno skrze 
pravidelné vyvíjení fyzické aktivity uzpůsobené 
konkrétním potřebám a možnostem daného člo- 
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věka. Řada studií, které se opírají o důkazy zdů- 
razňující neblahý vliv léků, jež omezují pohy-
bovou aktivitu pacienta a ovlivňují stav jeho 
celkového fyzického zdraví, vypovídá o pozitiv-
ních účincích, které má fyzická aktivita na struk- 
turu mozku a jeho fungování, zdraví a pocit 
pohody lidí s duševním onemocněním (Švab, 
2016).

 V kontextu diskuze o duševním zdraví je 
zjevné, že sport a fyzická aktivita má potenciál 
rozvíjet sociální kontakty, sebevědomí a pláno-
vání budoucnosti. Epidemiologické studie doka-
zují, že fyzická aktivita má pozitivní dopad na 
duševní zdraví. Terapeutický účinek fyzické ak-
tivity na klinickou i neklinickou populaci byl již 
prokázán. Existují ovšem i studie, které fyzickou 
aktivitu spojují s rozvojem duševních patologií.

Nicméně i přesto nebyl mechanizmus vztahu 
fyzické aktivity a duševního zdraví dosud přesně 
vyjasněn (Koželj, 2014). Bez pochybností však 
zůstává fakt, že člověk s dobrou psychofyzickou 
kondicí je lépe vybaven k vyrovnání se se stre-
sovými faktory, které se v průběhu jeho života 
objeví – a tedy si může lépe udržet své zdraví 
(fyzické i duševní).

Velmi důležitým aspektem pro docenění 
všech pozitivních vlivů a funkcí sportu pro dnešní 
dobu je téma inkluze. Nejprve je ovšem třeba 
hlubšího pochopení toho, jak jsou definovány 
termíny duševní zdraví a fyzické a mentální 
postižení. Představuje to důležitý faktor v po-
chopení role sportu pro inkluzi – dokonce i srov- 
návací přehled výhod sportu pro různé aspekty 
lidské existence vyžaduje shodu v chápání o- 
becně užívané terminologie, a to jak ve smyslu 
společenském tak i vědeckém. Konceptualizace 
duševního zdraví a duševní nemoci je před-
mětem zájmu mnoha badatelů. Mnoho autorů 
nabádá k opatrnosti při užívání termínů (du-
ševní) onemocnění a (závažná nebo trvalá) 
duševní nemoc - z důvodů zaškatulkování ta-
kového člověka (Carless & Douglas, 2010). 
V tomto dokumentu tedy nenaleznete definici 
„stupně” ani „rozsahu” jednotlivých problémů 
s duševním zdravím – nerozlišujeme mezi „více” 
a „méně” důležitými.        

Nicméně se držíme následného obecného 
rozlišení (Zveza Sožitje, 2018):

• Duševní nemoc (bez dopadu na rozumové 
schopnosti – umožňuje zůstat nezávislý, mít 
kontrolu nad nemocí, např. deprese, úzkost, 
schizofrenie – člověk může trpět různými 
stupni takových onemocnění).    

• Duševní poruchy (termín odkazuje k posti-
žení rozumových schopností, těžkostem na 
spektru poruch intelektu – vzdělatelnost, 
motorická a sociální kapacita).

Další zajímavou perspektivu nám poskytuje 
srovnání účinků fyzické aktivity na osoby s fy- 
zickým či mentální postižením. Spojitost je ur- 
čující pro posouzení různých výhod fyzické 
aktivity v závislosti na formě postižení.  Osoby 
s poruchami intelektu často trpí diagnózami 
fyzického rázu od obezity, chronických one-
mocnění jako jsou např. vysoký krevní tlak, zvý-
šená hladina cholesterolu a diabetes (Temple, 
Frey, Stanish: Papež, 2010). U takovýchto osob 
je třeba zdůraznit nutnost fyzickou aktivitu na-
stavit individuálně.

V případě osob s tělesným postižením je zase 
nutné brát v potaz následující výhody plynoucí 
z fyzické aktivity (Disabled world, 2017):

• Snižuje stres

• Zvyšuje nezávislost

• Umožňuje dosažení lepších výsledků ve vzdě- 
lání a zaměstnanosti

• Snižuje závislost na lécích proti bolesti a anti- 
depresivech

• Snižuje počet sekundárních diagnóz (např. 
diabetes, vysoký krevní tlak)

Na základě výše uvedeného můžeme formulovat 
dva klíčové faktory určující přínos fyzické 
ak-tivity pro osoby s fyzickým a mentálním 
postižením (Papež, 2010):

• Rovné příležitosti: speciální Olympijské hry, 
Paralympiáda  

• Typ organizované fyzické aktivity pro různé 
osoby (individuální a týmové sporty – rovno- 
měrné využití, organizovaná fyzická aktivita, 
která staví na pocitu sounáležitosti, sociál-
ním začlenění, jako je horská turistika, kem-
pování, jízda na kánoích a na kole atd.)

Závěrem – duševní zdraví jako stav celkové 
pohody, je středem, k němuž se sbíhají všechny 
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obecné pozitivní účinky fyzické aktivity. Dušev-
ní zdraví je esenciální součástí veřejného zdraví, 
a proto stojí ve středu zájmu různých mezi-
odvětových politik – neboť sport obecně vede 
k posílení solidarity, tolerance, zodpovědnosti 
a pozitivních společenských hodnot (ReNPŠ 
14–23, 2014).

SOCiální Začlenění 
A Sport

Sport pro duševní zdraví 
Sport má mnoho přínosů pro duševní zdraví, 

včetně zlepšení nálady a posílení sebevědomí 
(Miller, 2017). Sport v člověku buduje pocit vět- 
ší sebejistoty, klidu a dobré nálady a skrze spor- 
tovní aktivity lidé rozvíjejí své sociální a psycho-
fyzické dovednosti. Díky fyzické aktivitě a spor-
tu lidé získávají větší sebedůvěru a jistotu, 
jak ve vztahu k sobě tak ke společnosti. Sport 
může být formou duševní terapie pro lidi s psy-
chickými poruchami a depresí, může zvyšovat 
sebevědomí formou pozitivního vnímání svého 
těla a zvyšovat vlastní sebehodnotu. Vcháze-
ním do kontaktu s dalšími lidmi se otevíráme 
sociálnímu prostředí, což samo o sobě podpo- 
ruje psychické zdraví. Fyzická aktivita napo-
máhá snižovat riziko kognitivního úpadku spo- 
jeného se stárnutím a u adolescentů může sni- 
žovat úzkost (Cohen, 2017). Posilují se pozitivní 
osobnostní charakteristiky, jako je dobrý vztah 
k lidem a k závazkům, emoce jako pocit spo-
kojenosti a štěstí a snižuje se smutek – tak jak 
o tom vypovídají sportovci. Děti se učí prožívat 
výhry i prohry jako každodenní součást života 
a lépe se tak budou schopny vyrovnávat s emo-
cemi s nimi spojenými – ať už pozitivními, či 
negativními.

Cvičení stimuluje v mozku produkci neuro-
transmiterů a chemických sloučenin zlepšujících 
náladu. Za všechny můžeme jmenovat endorfiny, 
přirozené opiáty, které ulevují od bolesti a při-
spívají k povznesení nálady (Miller, 2017).

Lidé, kteří se věnují sportu dosahují lepších 
školních výsledků (Rush, 2017b). Studenti spor-
tovci mají lepší známky a ve standardizovaných 

testech získávají více bodů. Méně v jejich pří-
padech dochází k tomu, že by školu předčasně 
opustili a mají větší šance k přijetí na vysokou 
školu. Sporty a fyzická aktivita mají pozitivní 
vliv na duševní zdraví snížením výskytu deprese 
a zlepšením kognitivních funkcí (Cohen, 2017). 
Dle doporučení Scottsdale (2017) a dalších věd- 
ců z oboru lze tedy následovat jednoduchou ra-
du: chcete-li se cítit méně úzkostní, zkuste začít 
sportovat.

Cohen (2017) dokládá, že sportování pomá- 
há k dlouhodobému úbytku na váze a pomáhá 
předcházet tloustnutí. Sporty zvyšují metabo-
lickou výměnu a pomáhají k navýšení svalové 
hmoty, současně se spalováním kalorií a od-
bouráváním přebytečného tuku. Ačkoli je sa-
mozřejmě míra nutné fyzické aktivity vždy 
závislá na individuálním tělesném typu a kalo-
rickém příjmu, sport jednoznačně přispívá k udr- 
žení zdravé tělesné váhy. Sport také napomá-
há v každém věku udržet a zlepšit svou kardio-
vaskulární kondici (srdce, plíce, cévy). Fyzická 
aktivita může značnou měrou redukovat riziko 
koronárních onemocnění a mrtvice, neboť cvi-
čení snižuje cholesterol, jehož zvýšená hladina 
v krvi vede k cévním onemocněním.

Podle Britského parlamentního úřadu pro 
vědu a technologie lze tvrdit, že přibližně 40% 
úmrtí způsobených nemocemi srdce a cév lze 
přičíst nedostatečné fyzické aktivitě, obezitě, 
stresu a vysokému krevnímu tlaku. Sport napo-
máhá v případě všech těchto zdravotních pro-
blémů a snižuje riziko koronárních onemocnění 
přibližně o 50% (Cohen, 2017). Je běžné dopo- 
máhat si ke snížení váhy cvičením, čímž záro-
veň dostáváme tělo do zdravé rovnováhy a za-
jišťujeme mu tak zdravou péči o krevní oběh 
a cévy.

Sport jako doplňková léčba
Sportováním lze získat větší sílu a zdraví 

a tím snížit rizika vzniku obezity (Rush, 2017b). 
U aktivních lidí se výrazně méně projevuje cu-
krovka a vysoký krevní tlak. Účast v pravidelných 
cvičebních programech přispívá k lepší funkci 
srdce a plic. Jedna z výhod sportu je také to, že 
lidem pomáhá přeměňovat tukovou hmotu na 
svalovou a tím estetizuje fyzický zevnějšek a vy-
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lepšuje sebevnímání (Scottsdale, 2017). Sport 
napomáhá k formování svalové hmoty, lepší 
pohybové koordinaci, kardiovaskulárnímu zdraví 
a nese s sebou řadu dalších výhod spadajících 
do oblasti zdravotní prevence. Fyzická aktivita 
nás chrání před řadou chronických onemocnění, 
včetně nemocí kardiovaskulárních, cukrovky, ra- 
koviny, hypertenze, obezity, deprese a osteopo- 
rózy (Rush, 2017a). Faktem je, že sportem 
a cvičením snižujeme riziko všech zmíněných 
onemocnění. Sport snižuje nebezpečí onemoc-
nění rakovinou střeva o 300%, jak uvádí Britský 
parlamentární úřad pro vědu a technologie. 
Stejně tak významně snižuje riziko onemocnění 
rakoviny prsu a může snížit riziko rakoviny gy-
nekologických orgánů a plic (Cohen, 2017). 
Obecně lze tedy shrnout, že sport zlepšuje 
zdravotní stav a působí na lepší fungování or- 
ganismu ve všech oblastech, přičemž samo-
zřejmě nenahrazuje zcela lékařskou péči. Vě-
nování se jakémukoliv typu fyzické aktivity za- 
jišťuje nejen fyzické benefity jako snížení váhy, 
ale napomáhá také prevenci srdečních onemoc-
nění, cukrovky 2. typu a různých druhů rakovi-
ny. Zároveň zlepšuje spánek a celkově navyšuje 
energii (Miller, 2017). Navíc jsou sportovci v pra-
videlné péči lékaře, a tedy je pravděpodobné, 
že případné vznikající onemocnění u nich bude 
podchyceno v rané fázi. Sport a další fyzické ak-
tivity mají nevyčíslitelné množství pozitivních 
vlivů na zdraví člověka, včetně kardiorespirační 
a svalové zdatnosti, zdraví kostí, vyššího věku 
dožití a silného srdce. Sport také pomáhá před-
cházet mnoha typům rakoviny, přibývání na váze 
(Cohen, 2017) a u dětí pomáhá ke zdravému vý- 
voji kostí, kardiovaskulárního systému a plic 
(Rush, 2017a).

Sociální začlenění
Týmové sporty mají rozměr zdravotní, ale 

i společenský. Sport má tedy potenciál pozitiv- 
ně ovlivňovat jak děti tak dospělé už tím, že 
zajišťuje příležitost ke cvičení a společnému 
trávení času s vrstevníky ve zdravém prostředí 
(Rush, 2017b). Sportovci tak užívají výhod při-
rozeně plynoucích ze společenské interakce. 
Mezi ně patří snížení stresu, zlepšení nálady, 
snížení sociální izolace, příležitost vytvářet no- 

vá přátelství, možnost trávit volný čas příjemně 
a zapomenout na starosti všedních dní (Miller, 
2017). Sport je nesporně usnadňujícím elemen-
tem v úsilí o snadnou a rychlou integraci do spo- 
lečenství a může pomáhat v plnění různých spo-
lečenských závazků. Sport je prostředkem rané 
integrace, a to zejména u dětí, které tak získávají 
pocit přijetí a vzájemného respektu. Děti věnující 
se sportu tedy mohou vytvářet přátelské vztahy 
s dalšími v prostředí zaměřujícím se na zdravé, 
bezpečné a příjemné činnosti. Pro dospělé, kteří 
se věnují sportu, platí to samé, mají možnost 
vytvářet přátelské vazby v prostředí zaměřeném 
na aktivní způsob života (Rush, 2017b). Lidé se 
díky sportu socializují, společensky propojují, 
spolupracují, a tedy rozvíjejí řadu sociálních ele-
mentů, které přispívají ke kvalitě jejich života 
a společenskému začlenění na každodenní bázi.

Týmové cvičení a soutěže nabízejí formu spo- 
lečenského vyžití, které je zdravější a aktivnější 
než běžné společenské příležitosti sedavého ty- 
pu (Rush, 2017b). Sporty, zejména týmové, roz-
víjejí pozitivní vztahy mezi všemi účastníky a dá- 
vají prostor ke sdílení emocí a vzájemné pomoci.

Sporty také hrají důležitou roli pro rozvoj hod- 
not. Sportovci si osvojují smysl pro čest, týmo-
vou práci a fair play (Rush, 2017b). Pro sport 
jsou klíčové principy férovosti, spolupráce 
s dalšími členy týmu, sdílení, rozlišování dobré- 
ho a špatného atd.

vZtaH MeZi FyZiCKOu 
aKtivitOu, FyZiCKýM  
a DuševníM ZDravíM

Pravidelná fyzická aktivita zlepšuje duševní 
zdraví (Hamer & Chida, 2009). Může být velkým 
pomocníkem při zvládání lehkých až středně 
závažných duševních onemocnění, zejména po- 
kud jde o depresi a úzkost. Osoby s depresí bý- 
vají obecně méně fyzicky aktivní. Je však do-
loženo, že aerobní cvičení nebo posilování může 
depresivní symptomy velkou měrou snížit. Nic-
méně důkazy o tom, zda návyk pravidelně cvičit 
může předcházet nástupu deprese, neexistují. 
Příznaky úzkosti a panické poruchy se také s pra- 
videlným cvičením zlepšují a dobré výsledky 
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se navíc ukazují i při praktikování meditačních 
a relaxačních cvičení. Obecně lze říci, že akutní 
stav úzkosti lze cvičením ovlivnit lépe nežli chro-
nickou úzkost. Množství studií zaměřující se na 
dospělé a adolescenty s depresí nebo úzkostí je 
omezené, i tak lze ovšem tvrdit, že fyzická ak-
tivita je pro takové osoby přínosem. Přehnaná 
míra fyzické aktivity může nicméně vést k pře- 
trénování a způsobit psychické příznaky připo- 
mínající depresi. Existuje řada různých psychic-
kých i fyziologických mechanizmů, které lze 
použít pro osvětlení vlivu fyzické aktivity na du-
ševní poruchy. Do budoucna je třeba vypracovat 
dobře vedené studie, které osvětlí vztah mezi 
cvičením a duševním zdravím a doloží tak 
jeho prospěšnost. Je třeba zkoumat její užitek 
pro různé populace a přímo popsat proces 
doprovázející tyto pozitivní změny (Aluska, 
2000).

Cvičení vede ke zlepšení duševního zdraví 
tím, že snižuje úzkost, depresi a špatnou ná- 
ladu. Zlepšuje sebevědomí a kognitivní funkce. 
Ukazuje se také, že cvičení pomáhá lidem s níz- 
kým sebevědomím a lidem sociálně izolova-
ným. Cvičení je zejména důležité pro pacienty 
se schizofrenií, neboť tito pacienti jsou náchylní 
k obezitě z důvodů zvětšeného rizika váhového 
příbytku spojeného s užíváním antipsychotik (a 
to zejména v případě užívání psychotik aty-
pických). Pacienti se schizofrenií, kteří se ú- 
častnili tříměsíčního programu kondičního cvi-
čení, vykazovali zlepšení v oblasti tělesné váhy, 
zdatnosti, větší výdrže, snížily se jim hodnoty 
krevního tlaku, zvýšilo se množství energie 
- tak, jak to subjektivně pociťovali – a posílili 
horní část těla a ruční sílu stisku. 30 minut cvi-
čení mírné intenzity, jako je např. rychlá chůze, 
3x týdně, je pro takovéto zdravotní zlepšení 
dostatečná. Navíc ani není třeba, aby těchto 30 
minut proběhlo kontinuálně. Tři desetiminutové 
procházky mají stejný efekt jako jedna třice-
timinutová (Fogarty, Happell & Pinikahana, 
2004).

Zdravotní přínos pravidelného cvičení by měl 
zmiňovat každý zdravotník. Zdůraznit by měl 
zejména následující fakta (Fogarty, Happell & 
Pinikahana, 2004):

1. Zlepšení spánku

2. Zvýšení zájmu o sex

3. Zlepšená výdrž

4. Úleva od stresu

5. Zlepšení nálady

6. Zvýšení energie a chuti do života

7. Snížení únavy a zvýšení duševní bdělosti

8. Snížení váhy

9. Snížení hladiny cholesterolu a zlepšení kardio- 
vaskulárního zdraví.

Pracovníci v oblasti péče o lidi s duševním 
onemocněním tedy mohou pacientům s dušev-
ním onemocněním nabízet efektivní intervenci 
založenou na vědeckých důkazech. I proto je tře- 
ba pokračovat v dalším vědeckém zkoumání 
problematiky vztahu mezi fyzickou aktivitou 
a zlepšením psychické kondice.

Spojitost mezi duševním zdravím a fyzickou 
aktivitou byla i předmětem studie reprezenta-
tivního vzorku mužů a žen vypracované Scottish 
Health Surveys (Hamer, Stamatakis & Steptoe, 
2009). Jako podklad byly využity informace zí- 
skané z tvrzení jejích účastníků: pro měření fy-
zické aktivity a vyhodnocení výsledků byl vyu-
žit Obecný zdravotní dotazník (General Health 
Questionnaire, GHQ-12), na základě něhož byl 
určen současný stav duševního zdraví. Studie se 
účastnilo 19842 žen a mužů. Rizika byla zpra- 
cována a kalkulována pomocí logistického re-
gresního modelování. Výzkumní pracovníci zji- 
stili míru psychického stresu (na škále 4 bodů 
a více z dotazníku GHQ-12) – byl v takto defi-
nované míře evidentní u 3200 účastníků. Jaká- 
koliv forma fyzické aktivity byla spojena s oče- 
kávaným snížením rizika psychického stresu, 
po zvážení věku, pohlaví, příslušnosti k socio-
ekonomické skupině, rodinného stavu, indexu 
tělesné hmotnosti (BMI), případné dlouhodobé 
nemoci, kouření a roku studie. Vztah mezi dáv-
kou a účinkem (dose-response relationship) byl 
zjevný v případě lehkého snížení stresu, docíle- 
ného pomocí fyzické aktivity. Nižší míra psy-
chického stresu byla prokazatelná nezávisle na 
formě aktivity, ať už se jednalo o vykonávání 
domácích prací či zahradničení anebo chůzi či 
sport. Největších výsledků se ovšem dosahovalo 
v případech, kdy fyzickou aktivitou byl sport.
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Kirkcaldy a kol. (2002) zkoumali vztah mezi 
vytrvalostním sportem a sebevnímáním, fyzic-
kým a duševním zdravím a celkovým životním 
stylem na velkém reprezentativním vzorku ně-
meckých středoškoláků. Studie se účastnilo tak- 
řka 1000 německých adolescentů (od 14 do 
18 let), kterým byly předkládány ke zpracování 
dotazníky mapující tyto kategorie – deprese, 
závislosti, kouření, užívání alkoholu, fyzické ne-
moci uváděné v jejich zdravotní dokumentaci, 
sebevnímání, míra rodičovského přijetí, studijní 
výsledky. Výzkumní pracovníci odhalili, že pra-
videlné věnování se vytrvalostním sportům je 
spojeno s pozitivnějším sebeobrazem. Je prů- 
kazné, že existuje silná souvislost mezi věno-
váním se sportu a osobnostním typem, odol-
ným vůči drogové a alkoholové závislosti. Jedna 
z kategorií také zjišťovala vztah mezi cvičením 
a pociťovanou fyzickou a psychickou pohodou. 
Mladí lidé, kteří se pravidelně věnovali nějaké 
fyzické aktivitě, vykazovali nižší míru úzkost-
nosti, deprese a vykazovali méně zábran ve svém 
chování než jejich vrstevníci, kteří tak aktivní 
nebyli. Výzkumníci došli k závěru, že zapojení 
se do sportovních či rekreačních aktivit má po- 
zitivní vliv na tělesný vzhled a sebevědomí. Te- 
rapeuticky nahlíženo je fyzická aktivita pro ado- 
lescenty prospěšná i z jiných důvodů. Je pra-
vděpodobné, že získáním fyzické zdatnosti, o- 
bratnosti, snížením tělesné váhy, zlepšením po-
stavy - což jsou všechno výsledky cvičení - získá 
osoba lepší uznání od skupiny a tím ve výsledku 
zlepší své osobní sebevnímání (Kirkcaldy a kol., 
2002).

Výzkumníci ve Finsku zkoumali psychologické 
a fyziologické přínosy pravidelného zapojení do 
fyzické aktivity. Studie zkoumala vztah mezi 
frekvencí cvičení a množstvím ukazatelů psy-
chické spokojenosti  na velkém reprezentativním 
vzorku populace. Účastníků této studie, Finské 
studie kardiovaskulárních rizik, bylo 3403 (1856 
žen a 1547 mužů) ve věku od 25 do 64 let. Krom 
zodpovězení otázek na téma cvičebních návyků 
a subjektivně vnímaného zdraví a zdatnosti, ú- 
častníci také vyplňovali Beck Depression Inven-
tory (dotazník mapující depresi), dále dotazníky 
měřící hněv, míru cynismu a nedůvěry a pocit 
smyslu a koherence.

Z výsledků vyplývá, že osoby, které se věnují 
cvičení alespoň dvakrát až třikrát týdně, zažívají 
výrazně méně deprese, pocitů hněvu, cynické 
nedůvěry a stresu než osoby, které cvičí méně 
anebo vůbec. Navíc tyto osoby uváděly, že je- 
jich zdravotní stav a celková kondice je lepší, 
než ti, kteří cvičili méně. A konečně, ti, kteří cvi- 
čili dvakrát týdně a více, zažívali vyšší míru ko-
herence a pocit společenské integrovanosti, než 
osoby ze skupiny méně cvičících respondentů. 
Výsledky tudíž ukazují konzistentní souvislost 
mezi zlepšeným psychickým stavem a fyzickou 
aktivitou (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000).

Další použitá studie pochází z Belgie (Aszta- 
los, De Bourdeaudhuij & Cardon, 2009). Praco-
vala se vzorkem 6803 dospělých ve věku od 25 
do 64 let. Z mnoha analýz logistické regrese ja- 
sně vyplynulo, že intenzita fyzické aktivity, po-
třebná pro zlepšení duševního zdraví, je pro 
muže a ženy rozdílná. V případě mužů byla zjiš-
těna nepřímá úměra mezi zvýšenou mírou ve 
fyzické aktivitě a výskytem deprese, úzkosti 
a somatických problémů s nimi spojenými. U žen 
bylo naopak vypozorováno pozitivní spojení me- 
zi chůzí a emocionální pohodou  a nepřímá úměr-
nost mezi mírnou fyzickou zátěží a příznaky so-
matizace. Sekundární analýzy potvrdily, že ke 
zmírnění psychických příznaků dochází u mužů 
s pomocí intenzivní fyzické aktivity a u žen u mír- 
né fyzické aktivity. Zvýšení emocionální pohody 
s pomocí chůze, bylo doloženo pouze u žen. 
V běžné populaci je pozitivní vztah fyzické ak-
tivity a duševního zdraví znatelný vždy, a to ne- 
závisle na její intenzitě. U mužů je účinná zej-
ména při problémech s fyzickými symptomy 
a hmatatelném diskomfortu, přičemž optimál-
ního účinku se dosahuje při vysoké intenzitě fy-
zické aktivity. U žen působí zejména jako léčba 
stresu, špatné nálady, úzkosti, ztráty pocitu po- 
hody, zatímco optimální je středně lehké za-
tížení.

Studie Babyaka a kol. (2000) ukázala, že pro 
osoby se silnou depresivní poruchou lze použít 
terapii pohybem, neboť přináší výrazné výsledky, 
a to zejména pokud je cvičení prováděno v del- 
ším časovém období. Studie zhodnotila stav 156 
dobrovolníků 6 měsíců po dokončení 4 měsíč-
ního kurzu aerobního cvičení, užívání sertralinu 
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anebo kombinaci užívání sertralinu a cvičení. 
Míra deprese byla hodnocena klinickým roz-
hovorem s pomocí diagnostického schématu, 
Ha-milton Rating Scale for Depression (HRSD) 
a Beck Depression Inventory. Dobrovolníci byli 
vyšetření podrobeni na začátku, po 4 měsících 
léčby a 6 měsíců po skončení léčby (t. j. po 10 
měsících). Výzkumníci zjistili, že pacienti dosá-
hli výrazného zlepšení po 4 měsících léčby. 
Množství účastníků, kteří byli vyléčeni (tedy 
těch, kteří v HRSD dosáhli výsledků < 8 bodů) 
bylo napříč skupinami srovnatelné množství. 
Po 10 měsících však bylo zjevné, že účastníci 
z cvičební skupiny měli nesrovnatelně menší 
množství případů relapsů (p= .01) než účastníci 
ze skupiny, kteří byli pouze medikováni. U účast-
níků, kteří v období následujícím po skončení 
studie dále sami pokračovali ve cvičení, byla sní- 
žená pravděpodobnost výskytu deprese (Ba-
byak a kol., 2000).

Předchozí studie potvrdily, že fyzická aktivita 
má dobrý vliv na mnoho chronických poruch, 
včetně ischemické choroby srdeční, mrtvice, cu- 
krovky a osteoporózy (Laurin, Verreault & Lind-
say, 2001). Důkazy, že věnování se fyzické ak-
tivitě může oddálit kognitivní úpadek a postižení, 
jsou dobře známy. V klinickém prostředí jsou pří- 
hodné dopady fyzického cvičení na paměť a další 
aspekty kognitivních schopností zaznamenány 
u starších lidí, nicméně ne velmi důsledně. Ně-
kolik epidemiologických studií zkoumalo roli fy- 
zické aktivity na riziko vzniku kognitivního po-
stižení a demence u starších lidí. Názory, že cvi-
čení může sloužit jako ochrana před demencí 
a Alzheimerovou chorobou se objevily v souvis-
losti s některými případovými kontrolními stu- 
diemi, neboť to dokládala většina případů (Lau-
rin, Verreault & Lindsay, 2001).

Výše zmíněné studie mohou lidi přesvědčit, 
že pravidelná cvičení a fyzická aktivita jsou nut- 
né předpoklady pro každého, kdo chce vést bo- 
hatý a spokojený život. Spolu s fyzickými výho-
dami má cvičení potenciál být nápomocné při 
výskytu duševních a psychosociálních problémů. 
Lidé, kteří pravidelně cvičí, mají větší šanci 
předcházet řadě onemocnění a poruch a jsou 
také mnohem úspěšnější, radostnější, užívají si 
života a jsou více uspokojivě zapojeni v sociál-

ních vztazích (Lawrence, Segal & Smith, 2016). 
Mnoho psychologů tedy v dnešní době dopo-
ručuje pohyb jako důležitý nápomocný faktor 
v překonávání úzkosti, deprese, podrážděnosti 
a denního stresu.

PřínOS SPOrtu/POHybu 
PrO liDi S DuševníM 
OneMOCněníM 

Lidský organizmus je stvořen k pohybu. Spor-
ty přispívají k cílům všeobecného vzdělávání 
tím, že nabízejí pohyb. Nahlíženo touto optikou, 
lze tedy říci, že sporty jsou pěstovány coby 
celek psychofyzických aktivit s cílem přispět 
k rozvoji fyzického, psychomotorického, dušev- 
ního, emocionálního a společenského rozvoje 
jedince. S tím vším, co víme, lze tedy tvrdit, že 
fyzická aktivita by měla v životě člověka hrát 
důležitou a nezastupitelnou úlohu. Např. podle 
jedné anglické studie má pouhá třetina popu-
lace dostatek pohybu potřebného pro udržení 
zdravého života (Edmuds a kol., 2013). Způsob, 
jímž může sport prospívat zdraví člověka, da-
lece přesahuje oblast fyzickou a dotýká se i psy- 
chických stránek našeho bytí. Kaoukis a Du-
hamel (2013) tvrdí, že nedostatek pohybu může 
vést k depresi, stresu, kouření a krom toho také 
k obezitě, vysokému krevnímu tlaku, inzulínové 
rezistenci atd. Tyto skutečnosti se nicméně tý- 
kají lidí, které považujeme za „zdravé“ v dušev-
ním i fyzickém smyslu. Takže jaké dopady má 
pohyb na duševní zdraví lidí s duševním či zdra- 
votním postižením? V další části tohoto doku-
mentu se budeme věnovat těmto otázkám.

Sport a tělesné postižení
Sportování v dětském věku prospívá těles-

nému a duševnímu vývoji. (Chhun, 2012). U do- 
spělých se o zdravotních přínosech sportu mluví 
zejména v souvislosti s prevencí kardiovaskulár-
ních onemocnění a problémů s trávením a de- 
chem. Mezi další přínosy patří to, že sport vede 
k posílení svalstva, výkonnosti, síly, pružnosti, 
rovnováhy a pohybové koordinace (Kaukois, Du-
hamel & 2013).
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Výhody sportu se nicméně neomezují pouze 
na zdraví jednotlivce. Sportu se užívá i v léčbě 
osob fyzicky postižených. Sport je dokladem to- 
ho, že život nekončí, je-li někdo propuštěn z ne- 
mocnice na invalidním vozíčku a stejně tak po-
máhá lidem, kteří se s tělesným postižením už 
narodili. Díky rehabilitaci je možné adaptovat se 
na nový život anebo se, alespoň obrazně řeče-
no, postavit na vlastní nohy (Rohwer, 2013).

Pozitivní účinky sportu jako jsou zdravý krev-
ní tlak, posílení svalstva a pohybové koordinace 
přispívá ke zdravému fungování organismu (Ro- 
hwer, 2013). A stejně tak to platí i u osob s tě-
lesným postižením (Jearsma, 2014).

Existuje i hnutí na podporu sportu a fyzické 
aktivity lidí s tělesným postižením. Za všechny 
lze jmenovat paralympijské hnutí, které je řízeno 
Mezinárodním paralympijským výborem (IPC),  
jenž zajišťuje nutné podmínky pro podporu spor- 
tovců s cílem vytvářet společnost rovných příle- 
žitostí - jak je uváděna na oficiálních stránkách IPC. 
Paralympiáda umožňuje aktivní zapojení spor- 
tovců se zdravotním postižením či omezením 
- a jejich zařazení do klasifikačního systému 
v souladu s jejich individuálními možnostmi.

Díky tomu má každá osoba s fyzickým posti-
žením možnost vybrat si vhodný sport, kterému 
se bude věnovat. Navíc škála sportovních akti-
vit nabízených paralympiádou nezůstává pouze 
u volnočasové úrovně. Mohou se vyvinout v pro- 
fesionální reprezentaci a tedy placenou práci. 
Je proto třeba zdůraznit, že IPC lidem zprostřed-
kovává nejen možnost sportovního vyžití, ale 
i pracovní příležitosti, což jim napomáhá být ak-
tivní součást společnosti a finančně se zajistit.

Sport a duševní poruchy
Spojitost mezi fyzickou aktivitou a lidskou 

psychikou, tedy duševním zdravím, byla vždy 
zřejmá (Biddle, Fox & Boutcher, 2000). Je tedy na 
místě zmínit definici duševního zdraví, tak jak 
ji uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO, 
2014) a  Lök and Lök (2015). Podle výše uve-
dených je duševní zdraví definováno jako stav, 
kdy člověk zažívá pocit psychické pohody, do-
káže aktivně vést svůj každodenní život bez 
ohledu na fyzická omezení, které mu určuje jeho 
zdravotní stav či omezení. Je to stav, v němž 

jedinec dokáže intelektuálně zvládat požadavky 
každodenního života (WHO, 2014; Lök & Lök, 
2015).

Hlavní a nejznámější psychologický efekt 
sportu souvisí s jeho vlivem na depresi. Klinic-
ké a epidemiologické studie ukazují, že existu-
je spojitost mezi fyzickou aktivitou a snížením 
symptomů depresivních a úzkostných poruch. 
V souladu s touto skutečností bylo zjištěno, že 
aerobní cvičení má pozitivní vliv na snížení de- 
presivních symptomů. V návaznosti na tyto dů-
kazy tedy můžeme tvrdit, že sport má přímý 
vliv na léčbu deprese (Karatosun, 2010; Otto & 
Smiths, 2011).

Pozitivní vliv sportu na duševní zdraví je po- 
zorovatelný i u závažnějších duševních poruch 
a společenských problémů. Např. podle tvrzení 
Camerona a MacDougalla (2000) má sport do-
pad na snížení kriminality.

Celkově lze tedy shrnout, že sport má pozitivní 
podpůrný efekt na snahu jedince zlepšit stav 
svého duševního zdraví, navýšit sebevědomí 
a přispět k pozitivnímu osobnímu rozvoji, zlepšit 
komunikaci a sdílení. Ve výsledku tedy přispívá 
ke zvýšení životní motivace a dochází k osvojení 
pozitivních osobnostních charakteristik, jako če- 
stnost, tolerance a spolupráce. Tyto účinky spor- 
tu mohou mít nezastupitelně blahodárný vliv na 
vytváření rovnováhy ve společenském životě 
a nacházení místa ve společnosti u osob s pro-
blémy s duševním zdravím. Pokud jde o vliv akti- 
vity v případě osob s tělesným postižením/ome- 
zením, je třeba zdůraznit, že sport jim pomáhá 
zlepšit nejenom tělesnou sílu ale i stav psy-
chické pohody. Stejně je tomu u lidí s problémy 
s duševním zdravím. K tomu je třeba přičíst 
obecná zdravotní pozitiva sportu jako je jeho 
vliv na krevní oběh, posílení svalstva, lepší po- 
hybová koordinace, snížení rizika kardiovasku-
lárních onemocnění. A navíc hraje důležitou roli 
v „získávání životních dovedností” (Hilary Bee- 
ton, Rohwer, 2013). 
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Pozitivní přínos sportu v léčbě 
osob s fyzickým postižením či 
duševní poruchou  

Sport a jiné pohybové volnočasové aktivity 
mají pro osoby s duševní poruchou přínosy men-
tální, sociální, psychologické i fyziologické. O po- 
zitivním dopadu, jaký má sport na duševní a fy-
ziologický rozvoj člověka není sporu, nicméně 
tím pozitivní účinek fyzické aktivity nekončí. Je 
dokázáno, že pohyb je také důležitým kompo-
nentem v léčebných a rehabilitačních metodách 
užívaných pro léčbu osob s fyzickými a duševní-
mi onemocněními.

Některé sportovní aktivity se užívají pro re- 
habilitaci a rekreaci osob s různými typy zdra- 
votního postižení. Také je obvyklé využívat spor- 
tu jako doplňkové léčby konvenčních fyziotera- 
peutických metod.

 

Srovnání pozitivních účinků 
pohybu na osoby s fyzickým 
postižením a osoby s problémy 
v oblasti duševního zdraví

Důležitým aspektem sportu je jeho spole-
čenský rozměr. Účast ve sportovních aktivitách 
umožňuje osobám, které během života stihne fy- 
zické postižení, nabýt nově vědomí sebe sama, 
umožní jim začlenit se do společenského života 
a osvojit si pozitivní společenské návyky.

Osobám s postižením, které navíc trpí depre-
sivní náladou, pomáhá účast na sportovních ak- 
tivitách i psychicky. Nicméně společenské výho-
dy, které sport přináší osobám s duševními pro-
blémy se naproti tomu, jakou roli může hrát pro 
osoby s postižením fyzickým, samozřejmě liší.

Podle vědeckých výzkumů sport pomáhá ve 
zlepšení nálady tím, že se během fyzické aktivity 
uvolňují endorfiny. Díky tomu mohou lidé s du-
ševními problémy dojít k uvolnění a tím snížit 
hladinu stresu a úzkosti. Také zbystřuje myšlení 
a napomáhá soustředění, což je důvod pro který 
bývá sport doporučován pro inkluzi žáků s poru- 
chou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Nic-
méně účinky sportu se nedají omezit pouze na 
pohodu psychickou. Zejména týmové sporty po- 
máhají v sociálním začlenění a zbavení se so-
ciálního stigmatu. Což těmto  osobám dává pří-

ležitost být ve společnosti dalších lidí a aktivně 
se podílet na společenském dění.

POrOvnání 
a DOPOručení

V rámci tohoto dokumentu byla provedena 
zjednodušená analýza poskytnutých výzkumných 
informací. Hlavním cílem bylo zjistit, zda lze prů- 
řezově zařadit pozitivní efekty ze sportu do růz-
ných kategorií.

Srovnání pozitivních efektů a možných pře-
sahů je uvedeno v následující tabulce:

 

Konečné závěry a doporučení jsou proto za-
loženy na srovnání údajů uvedených níže:

1. Pravidelné sportování v rozumné míře zohled- 
ňující fyzickou zdatnost jedince snižuje ne- 
gativní efekty stresu, úzkostných stavů a zá- 
roveň zlepšuje náladu a schopnosti lépe se 
vypořádávat s příčinami úzkosti a depresiv-
ních pocitů (Burnik, Potočnik & Skočić, 2003). 
Z těchto důvodů jsou doporučovány skupino-
vé aktivity. Během skupinových aktivit jsou 
lidé více uvolnění, vhodnější formy komuni-
kace vedou k plnění zadaných úkolů a při delší 
době výcviku je dosahováno lepších výsledků.

2. Lidé s duševním nebo fyzickým postižením, 
kteří jsou toho schopni, by měli sportovat 
nejméně 150 minut týdně v případě, že cvičí 
mírně intenzivně. Cvičení v celkové délce 75 
minut týdně se doporučuje v případě inten-
zivní aerobní aktivity nebo ekvivalentní kom-
binace mírnějšího a intenzivnějšího cvičení.

3. Jedinci s depresí tíhnou k menší fyzické akti- 
vitě než jejich zdraví protějšci. Výzkumné 
důkazy naznačují, že zapojení do aerobního 
cvičení nebo silového tréninku může význa-
mně snížit symptomy deprese. Intenzivní ae- 
robní aktivita znamená, že dýcháte hluboce 
a rychle a vaše srdeční frekvence vzrostla. 
Pokud dosáhnete tohoto stavu, nebudete 
schopni vyslovit více než pár slov bez pře-
stávky na nádech a měli byste přestat v pří- 
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Kategorie pozorování 1. Fyzické zdraví 2. Duševní nemoc / 

duševní zdraví 

obecně

3. Duševní porucha 4. Fyzické postižení

Přehled pozitivních 

dopadů (pozitivní 

efekty fyzického 

cvičení

Zvýšená produkce 

neurotransmiterů a 

mozkových chemikálií

(endorfin), které 

zlepšují náladu

Dobrá nálada Zlepšení koordinace Důležitý faktor 

rehabilitačního 

procesu

Zlepšení 

kardiovaskulárního 

zdraví snížením rizik 

koronárních chorob, 

mrtvice, snižováním 

hladiny cholesterolu

Zvýšené sebevědomí Tělesná hmotnost 

pod kontrolou

Podobný či stejný 

pozitivní vliv jako 

v první a druhé 

kategorii

Zlepšená vytrvalost, 

svalová síla, 

flexibilita, rovnováha 

a výkon

Pozitivní vnímání 

svého těla a sebe 

hodnoty

Zlepšení celkového 

zdravotního stavu 

(krevní tlak atd.)

Méně stresu

Snížená míra obezity Zmenšení rizika 

poklesu rozumových 

schopností

Pozitivní efekty 

během účasti na 

fyzických aktivitách 

(krom soutěžení)

Více nezávislosti a 

samostatnosti

Snížení rizika 

rakoviny

Snížení deprese a 

stavů úzkosti

Budování osobní 

spokojenosti, pocitu 

sounáležitosti a 

sociálního začlenění 

Lepší výsledky ve 

vzdělání a zaměstnání

Méně depresí, hněvu 

a nedůvěry

Zvýšení sociálních 

interakcí vedoucí k 

poklesu stresu a 

zlepšení nálady

Menší závislost na 

lécích proti depresi a 

bolesti

Sociální integrace Kontrola fyzické 

hmotnosti

Méně sekundárních 

zdravotních následků 

(cukrovka, 

hypertenze)  
Snižování rizik 

kognitivních poruch a

demence

Snížený krevní tlak
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padě, že se nebudete cítit dobře.  Doporučuje 
se zvolit si střední úroveň zátěže. Mírně in- 
tenzivní aerobní činnost znamená, že pracu-
jete natolik, že se vám zvyšuje srdeční tep 
a začínáte se potit. Zda cvičíte s mírnou in-
tenzitou zjistíte tak, že stále můžete mluvit, 
ale už nedokážete zpívat. Mezi příklady čin-
ností, které pro většinu lidí vyžadují mírné ú- 
silí, patří:

• rychlá chůze

• vodní aerobik

• společenský a moderní tanec

• jízda na kole v rovném či mírně 
kopcovitém terénu

• tenisová dvojhra

• sekání trávy

• jízda na kánoi

• volejbal

4. Fyzická aktivita pomáhá velkou měrou sni-
žovat riziko koronárních nemocí a cévní moz-
kové příhody, neboť cvičení snižuje hladinu 
cholesterolu, která vede k nemocem cév. Po- 
dle Britského parlamentního úřadu pro vědu 
a technologie je přibližně 40% případů ú- 
mrtí spojených s koronárními nemocemi za-
příčiněno nedostatkem pohybu, obezitou, 
stresem a vysokým krevním tlakem. Sport 
může pomoci se všemi těmito fyzickými pro- 
blémy, což snižuje riziko koronárních one-
mocnění o přibližně 50% (Cohen, 2017). Do- 
spělí s postižením by měli se svým poskyto-
vatelem zdravotní péče konzultovat množ- 
ství a typ tělesných aktivit, které jsou vhodné 
pro jejich zdravotní stav.

5. Osobám s duševním a fyzickým postižením 
se doporučuje užívat patřičné ochranné spor- 
tovní pomůcky a vybavení a sportovat na bez- 
pečném místě, jež skýtá dostatek prostoru.
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