
  

Autoři: 

Francesca Cesaroni, Mara Morici 

COOSS Marche – IT 

 

Závěrečná práce 



This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication [communication] reflects only the views 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information contained herein. 

2 

 

 

 
 

Obsah 

Prohlášení ......................................................................................................... 3 

Úvod .................................................................................................................. 3 

Metodologický postup ..................................................................................... 3 

Výsledky ............................................................................................................ 4 

Kvantitativní výsledky................................................................................................. 4 

Kvalitativní výsledky ................................................................................................... 5 

MODUL 1 – ZNÁT RŮZNÉ DUŠEVNÍ STAVY / NEMOCI, JEJICH PŘÍZNAKY A ÚČINKY, KTERÉ MOHOU MÍT…………………………..………5 

MODUL 2 – POCHOPENÍ TOHO, JAKÉ FYZICKÉ AKTIVITY / CVIČENÍ JSOU VHODNÉ PRO LIDI S KONKRÉTNÍMI DUŠEVNÍMI 

PROBLÉMY............................................ ..............................................................................................................6 

MODUL 3 – BÝT SCHOPEN PŘIZPŮSOBIT CVIČENÍ / POHYBOVÉ AKTIVITY PODLE VĚKU, POHLAVÍ A KULTURNÍCH CHARAKTERISTIK 

UŽIVATELŮ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

MODUL 4 – POCHOPENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOPADŮ A PŘEKÁŽEK PRO POHYBOVÉ AKTIVITY U LIDÍ S PROBLÉMY S DUŠEVNÍM 

ZDRAVÍM A ZPŮSOBŮ, JAK JE PŘEKONAT………………………………………………………………………………………………………………7 

Závěr ……………...………………………………………………………………………………………..9 

 



This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication [communication] reflects only the views 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained herein. 

3 

 

 

Prohlášení 

Tato zpráva je součástí projektu Advanced Skills for Active Living (ASAL), který je 
spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus +. 

 
 

Úvod 

WS3 (Work stream 3) “Training“ se týkal realizace kurzu pro sportovní profesionály, který 
měl za cíl zvýšit jejich povědomí o tom, jak může být sport a fyzická aktivita prospěšná pro 

duševní zdraví, a poskytnout jim nástroje a znalosti potřebné pro práci s pacienty s problémy 

s duševním zdravím. 

Před začátkem kurzu byl partnerům poskytnut podrobný plán školení s uvedením 

načasování, rolí, odpovědností, postupů, které je třeba dodržovat, a nástrojů, které mají být 
použity ke sledování a doložení výsledků školení. 

Nepředvídatelná exploze pandemie COVID-19 a následná omezení donutila partnerství změnit své 
plány: část školení byla poskytována ve virtuálním modu a stáže musely být zcela přizpůsobeny 
novým podmínkám. Všichni partneři nicméně úspěšně dokončili kurz a poskytli hodnocení stáží, 
která zahrnuje zpětnou vazbu účastníků o jejich zkušenostech s praxí a jsou jádrem výstupu WS3. 

Tento dokument uvádí hlavní zjištění, která vyplynula z analýzy a srovnání zpráv všech partnerů. 
Jednotlivé zprávy partnerů tvoří přílohu tohoto dokumentu. 

 
 

Metodologický postup 

V plánu školení byla navržena řada nástrojů pro usnadnění monitorování průběhu kurzu a k 
získávání zpětné vazby účastníků s cílem umožnit srovnání nejvýznamnějších kvantitativních 
a kvalitativních údajů mezi zeměmi. Mezi těmito nástroji byla závěrečná zpráva pro 
účastníky kurzu (esej) - Příloha 1 - polostrukturovaný dotazník, který měli účastníci kurzu 
vyplnit na konci své stáže a jehož cílem bylo shromáždit zpětnou vazbu k jejich celkovým 
zkušenostem z kurzu. 

Předloha závěrečné zprávy pro účastníky kurzu byla navržena v angličtině, přeložena každým 
partnerem do mateřského jazyka a distribuována účastníkům kurzu k vypracování. Po 
odevzdání byly závěrečné zprávy účastníků kurzu analyzovány a shrnuty každým partnerem. 
K tomu se využila předloha pro „národní zprávu“, jejíž struktura odrážela strukturu 
závěrečné zprávy účastníků, což usnadnilo vypracování národní zprávy. Jednotlivé národní 
zprávy poté shromáždil vedoucí partner WS3 a hlavní zjištění ze zpráv jsou uvedena v tomto 
dokumentu. Konkrétně tento dokument uvádí některé kvantitativní údaje o uživatelích 
služeb (počet, pohlaví, věk…), o typologii zapojených organizací péče o duševní zdraví a o 
fyzických aktivitách navrhovaných účastníky. Následuje několik kvalitativních informací, jako 

jsou myšlenky, pocity a návrhy ze strany účastníků. 
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Výsledky 

Kvantitativní výsledky 
 

Školení proběhlo ve Španělsku, Itálii, České republice a Řecku. 

Stáž měla za cíl zapojit jednotlivce s problémy s duševním zdravím do konkrétního programu 
fyzické aktivity navrženého účastníky kurzu. Volba, koho z uživatelů služeb zapojit, byla 
ponechána na partnerech, přičemž zohledňovala organizaci a fungování zdravotních a sociálních 
služeb v oblasti péče o duševní zdraví v dané zemi. Zapojenými uživateli služeb mohli být 
pacienti žijící v pobytových zařízeních nebo navštěvující denní centra nebo ti, kteří využívají 
komunitní služby či soukromé iniciativy. 

Pacienti účastnící se programu stáží byli osloveni v: 
 

 4 pobytová zařízení 

 2 denní centra 

 Speciální škola pro studenty s mentální postižením 

 a autismem 

 Soukromé psychologické studio pro duševní zdraví 

 Různé komunitní služby 

 
Celkem 244 uživatelů služeb se zúčastnilo programů pohybových 
aktivit navržených účastníky ve 4 zemích, kde byl kurz realizován: 

• 86 v Itálii 

  75 ve Španělsku 

  67 v České republice 

• 16 v Řecku. 

 
Z nich: 

 169 mužů 

 75 žen 

 
 
 
 
 
Věkové rozložení: 

 106  mezi  18-29 lety, 

 104  mezi  30-55 lety, 

 34 starší než 55 let. 

 
 

 
Ženy 
31% 

Muži 
69% 

30_55 
43% 

18_29 
43% 

>55 
14% 
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Téměř všichni byli občané daných států s výjimkou 4 státních příslušníků třetích zemí. 
 

 
Největší část aktivit se odehrávala venku (outdoor aktivity), zejména na fotbalových hřištích, v 
bazénech, parcích a na řekách, cyklistických trasách a v námořních centrech. 

Pro aktivity uvnitř (indoor aktivity) byly nejpoužívanějšími místy tělocvičny, kryté bazény a 
vybavené místnosti v organizacích péče o duševní zdraví. 

V průměru byly navrhované aktivity naplánovány dvakrát týdně, ale v několika případech se 
frekvence snížila na jedenkrát nebo se zvýšila na třikrát týdně. Pokud jde o trvání každé aktivity, 
velmi se to lišilo podle jednotlivých zemí, přičemž Řecko navrhovalo aktivity na méně než jednu 
hodinu, ostatní partneři jednu hodinu a více. 

Činnosti byly většinou prováděny ve skupinách uspořádaných podle věku, pohlaví, schopnosti 
provádět navrhovaná cvičení nebo porozumět úkolům, které mají být prováděny. 

 
Nejvíce oceňovanými skupinovým sporty byly fotbal, volejbal, basketbal, vodní pólo a stolní tenis; 
pokud jde o individuální cvičení, často navrhovaným bylo plavání a chůze / jogging, následoval 
aerobik, tanec, cvičení, jízda na kole, bowling, posilování svalů a protahování. 

 

 

Kvalitativní výsledky 

Tato část dokumentu shrnuje nejvýznamnější komentáře účastníků, týkající se zhodnocení, 
úrovně spokojenosti a vnímané užitečnosti pro budoucí pracovní příležitosti. 

Závěrečné práce účastníků začaly otázkou týkající se kvality školení, jejímž cílem bylo znát 
vnímání navrhovaných modulů účastníky. Konkrétně šlo o otázku „nejužitečnější 
znalosti/dovednosti získané během kurzu pro vaši stáž“. Zpětnou vazbu účastníků jsme 
získali pro každý ze 4 navrhovaných modulů. 

 

MODUL 1 – ZNÁT RŮZNÉ DUŠEVNÍ STAVY / NEMOCI, JEJICH PŘÍZNAKY A ÚČINKY, KTERÉ MOHOU MÍT 

Účastníci zhodnotili tuto část kurzu jako velmi důležitou součást kurzu s velkým dopadem na 
praxi při stáži. Zaměřila účastníky kurzu na práci s různými klienty, umožnila jim identifikovat a 
správně interpretovat konkrétní symptomy a navrhovat nejvhodnější aktivity. Znalost symptomů 
a zdravotního stavu, rozpoznání vedlejších účinků léků při fyzickém výkonu a neklid, který mohou 
u uživatelů vyvolat, dává příležitost vytvořit konstruktivní vztah s uživateli, zvolit nejlepší 
komunikační strategie pro stimulaci a motivaci uživatelů a pro to, aby se zabránilo selhání a 
vypadnutí z programu. 

Modul poskytl obecný, ale zásadní rámec, na kterém lze budovat přístupy umožňující vytvořit 
vyrovnaný tým a umožnit vznik individuálního potenciálu, s pochopením, že každý člověk je 
jedinečný, bez ohledu na diagnózu. 
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MODUL 2 – POCHOPENÍ TOHO, JAKÉ FYZICKÉ AKTIVITY / CVIČENÍ JSOU VHODNÉ PRO LIDI S KONKRÉTNÍMI DUŠEVNÍMI 

PROBLÉMY 

Všichni účastníci tento modul velmi ocenili, protože získali schopnost využít své cvičební plány pro 
konkrétní nemoci, ať již při demenci, schizofrenii nebo depresi, a podle toho navrhnout adekvátní 
cvičení a aktivity. Pochopili, jak je důležité přizpůsobit cvičební plán individuálním potřebám: 
vnímání potřeb a přání jednotlivců je prvním krokem k zajištění toho, aby se fyzická aktivita 
v určité fázi nemoci nestala kontraproduktivní. Ve skutečnosti, když je navržena fyzická aktivita, 
může být hranice mezi tím,  

zda je podpůrným prostředkem proti symptomům nebo naopak zhoršuje úzkost, velmi křehká. 

Tento modul také umožnil pochopit, že osoby s určitým typem poruchy mohou mít problém s 
kontaktním sportem a s velkými skupinami lidí, takže preferují individuální nebo párové aktivity. 

Modul byl také oceněn, protože zdůraznil důležitost navrhování správných cvičení, jednotlivě 
nebo ve skupinách, podle toho, kdo jsou uživatelé a jaká je jejich nálada, přičemž spojuje 
technické části s komunikačními přístupy. Během stáže bylo zřejmé, že volba fyzické aktivity 
namísto jiné je ovlivněna osobními vlastnostmi každého jednotlivce i vlastnostmi, které jsou 

ovlivněny jeho nemocí.   

 

MODUL 3 – BÝT SCHOPEN PŘIZPŮSOBIT CVIČENÍ / POHYBOVÉ AKTIVITY PODLE VĚKU, POHLAVÍ A KULTURNÍCH 
CHARAKTERISTIK UŽIVATELŮ 

 

Účastníci kurzu pochopili, že při akceptaci fyzické aktivity hraje roli pohlaví, věk a sociální status a že 
konkrétní fyzické aktivity musí být přizpůsobeny jednotlivým specifikům. 

Stáž jasně prokázala, že je nutné přizpůsobit sportování dané osobě: někteří pacienti museli být 
k aktivitě doprovázeni pomalu a neustále, někteří museli být postupně seznámeni se 
skupinovými aktivitami. Když byly navrženy týmové sporty, byly zapotřebí určité přístupy 
zohledňující pohlaví a věk, aby se zabránilo neklidu a rozpakům, které by mohly pramenit z 
vnímané neschopnosti vykonávat cvičení. Intenzita a četnost navrhovaných cvičení by se proto 
měla lišit podle věkových a genderových specifik. 

Někteří účastníci čelili problémům souvisejícím s pohlavím: zaznamenali, že vodní aktivity, i když 
jsou velmi vítány všemi uživateli, představovaly problém pro ženy kvůli vhodnému oblečení - 
plavkám: protože většina uživatelek měla nadváhu (stav často zhoršovaný léky), měly nízké 
sebevědomí, které bylo třeba náležitě zohlednit a věnovat se tomuto. 

U starších uživatelů byla fyzická aktivita nesmírně důležitá, zejména pokud jde o příležitosti 
sociálních kontaktů, které podporuje, ale cvičení bylo nutné pečlivě vybírat s přihlédnutím k 
jejich fyzickému stavu a souběžným onemocněním. 

U mladých lidí bylo zřejmé, že skutečnost, že jsou mladí, neznamená, že každý může cvičit s 
vysokou intenzitou. 

Pochopení kulturního pozadí státních příslušníků třetích zemí se rovněž ukázalo jako rozhodující 
pro zapojení do fyzických aktivit: v jednom případě bylo nutné ukázat výsledky vědeckého 
výzkumu o přínosech sportu pro duševní zdraví a přesvědčit rodiče, aby dovolili svým synům 
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účastnit se aktivit. 
 

V každém případě bylo důležitým poselstvím, které modul předal, to, že nezávisle na věku nebo 

pohlaví musí sport brát v úvahu individuální přání a musí převládat radost z aktivity. 

 

MODUL 4 – POCHOPENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOPADŮ A PŘEKÁŽEK PRO POHYBOVÉ AKTIVITY U LIDÍ S PROBLÉMY S 

DUŠEVNÍM ZDRAVÍM A ZPŮSOBŮ, JAK JE PŘEKONAT 

Tento modul byl velmi oceňovaný, protože objasnil, že sport by měl vytvářet sociální vazby, 
zejména pokud se praktikuje v týmu. Vysvětloval, s jakými problémy mohou sportovci potýkat 

kvůli narušeným mezilidským vztahům, snížené motivaci, přetrvávající stigmatizaci a kvůli obtížné 
integraci. Účastníci kurzu pochopili, že při plánování programů fyzických cvičení je nutné je 
zakomponovat do života uživatelů, motivovat je, podporovat a doprovázet je k jejich cílům. 
Motivovat znamená plánovat individuální přístupy a mít pozitivní přístup. Je důležité si uvědomit 
psychosociální účinky fyzických aktivit, které zahrnují přátelství, postupné překonávání obav a 
získávání sebevědomí. Překážky účasti na fyzické aktivitě mohou vznikat kvůli omezené nebo 
nevhodné nabídce, která nebere v úvahu individuální potřeby a osobnostní rysy. 

Jeden z účastníků uvedl, že během stáže musel čelit obtížím spojeným s psychologickými bloky, 
které mohou bránit výkonu jediného cvičení nebo celého tréninku. Kurz ho naučil, že k překonání 
slepé uličky byste měli toto cvičení zastavit a navrhnout celé skupině něco jiného. Ke cvičení , 
které vyprovokovalo blok, je dobré se vrátit až když se uvolní napětí, uvést jej jinými slovy  a 
zdůraznit, že je možné ho provést podle schopností dané osoby. Tak je možné provést cvičení, 
které se na počátku zdálo nemožné. 

 

Závěrečná část eseje účastníků se soustředila na hodnocení jejich zkušeností s 
kurzem/stážemi a pokusila se pochopit, jaký byl vztah s uživateli a supervizory, jaké potíže se 
stážemi vyskytly a zda podle jejich názoru školení vynechalo témata, která by byla během stáže 
užitečná. 

Zpětná vazba od uživatelů služeb byla velmi pozitivní. Velmi oceňovali navrhované aktivity a bylo 
vidět jejich nadšení. Změna jejich nálady na konci aktivity a jejich úsměvy byly dostatečným 
důkazem jejich uznání, které bylo také slovně vyjádřeno a prokázáno jejich ochotou účastnit se 
všech navrhovaných aktivit. 

Zpětná vazba od supervizorů stáží byla také pozitivní: chovali se jako citliví průvodci, poskytovali 
cenné rady a zpětnou vazbu k navrhovaným cvičením a oceňovali plánované aktivity. Mnoho 
supervizorů,  zejména zdravotníků zapojených do stáže, bylo pro stážisty oporou a byli za jejich 
práci při stáži vděčni. Takže byla obdržena pouze pozitivní zpětná vazba. 

Pokud jde o obtíže při aktivitách s uživateli, byly uváděny jako drobné a snadno překonatelné. 
Mezi nejčastější překážky patřilo, že pro pacienty bylo obtížné dodržovat sportovní pravidla, dále 
snížená motivace a konflikty mezi účastníky. Nicméně teoretické znalosti získané během kurzu a 
podpora zdravotnického personálu práci usnadnily. Počáteční fáze, kdy se stážisté poprvé setkali 
s uživateli a kdy byla představena aktivita, byla někdy obtížná i kvůli tomu, že se pacientům do 
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navržené aktivity nejprve nechtělo. 

 

Když byli účastníci dotazováni na důležité aspekty/témata, která školení opomnělo a které by při 
jejich zkušenosti s uživateli využili, účastníci uváděli, že šlo o úspěšnou kombinaci teorie a 

praktických situací. Možná by ocenili více času na setkání s uživateli “naživo”, ale tyto komentáře 
pocházely hlavně z řecké části, kde byla stáž provedena distančně. 

Pokud jde o další témata, bylo navrženo zpřístupnit úložiště projektů aktivovaných v tomto 
sektoru pro bezplatné konzultace, aby bylo možné jasněji rozlišovat mezi sportem a fyzickým 
cvičením, a čelit tak neprozkoumaným oblastem, jako je například sport a závažný autismus. 

A konečně, když byli účastníci dotazováni na to, co pro ně tato zkušenost znamenala, účastníci 
velmi ocenili efektivní organizaci kurzu, získané znalosti, příležitost, kterou jim školení dalo, tj. 
setkat se s dalšími lidmi se stejným odborným zázemím, novým povědomím o problematice 
duševního zdraví a jiného pohledu na práci s lidmi s problémy s duševním zdravím. Pochopili 
dopad, který může mít sport a fyzická aktivita na řízení kvality života pacientů, do jaké míry 
mohou ovlivnit rehabilitaci a léčbu problémů s duševním zdravím, jak cenné může být rozesmát 
pacienty a cítit se šťastnými. 

Z profesionálního hlediska uvedli, že kromě osobního růstu jim kurz otevřel celou řadu nových 
možností. Rovněž uvedli, že navázali nové kontakty, získali inspiraci a motivaci pro budoucí práci a 
naučili se efektivně komunikovat s uživateli služeb duševního zdraví. 

Téměř všichni účastníci potvrdili svůj úmysl pokračovat ve 

 výkonu sportovní profese v oblasti duševního zdraví, pokud se naskytne příležitost. 
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Závěr 

To, co je uvedeno v tomto dokumentu, svědčí o tom, že kvalita a obsah kurzu byly vysoce 
hodnoceny a přispěly k otevření mysli účastníků. Byl uznán jako náročný kurz kvůli jeho délce a 
jeho akademickému přístupu, ale pro věc nadšení lektoři byli schopni usnadnit pochopení 
nejtěžších témat pomocí praktických příkladů a případů použití. 

COVID-19 velmi ovlivnil kurz, přinutil partnery navrhnout virtuální lekce pro zbývající moduly a 
změnit plány stáží. Virtuální modalita nebyla nijak zvlášť oceněna, protože osobní kontakty a 
výměna nápadů, které se přirozeně objevují na osobních setkáních “naživo”, nelze úplně účinně 
nahradit distančními prostředky. 

Navzdory všem neočekávaným obtížím byl kurz dokončen a hodnocení skončilo velmi pozitivně. 
Konsorcium ASAL je optimistické v tom, že v budoucnu bude kurz nabízen za příznivějších 
podmínek, aby podporoval sport a fyzickou aktivitu jako běžnou praxi ve službách a zařízeních 
péče o duševní zdraví. 

 


