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Shrnutí

Průzkumu se zúčastnilo dvanáct zemí, jež jsou partnery projektu MENS. Cílovými skupinami
byly organizace z oblasti péče o duševní zdraví, sportovní organizace, široká veřejnost a
uživatelé služeb péče o duševní zdraví. Cílem průzkumu bylo zjistit, jaký je přínos tělesného
cvičení pro duševní zdraví.

Organizace z oblasti péče o duševní zdraví.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 458 zástupců organizací v oblasti péče o duševní zdraví. 56 %
vzorku tvořily ženy a 44 % muži. Pokud jde o jejich specializaci, bylo mezi nimi 12,7 %
psychiatrů, 22,8 % psychologů a 30,6 % sociálních pracovníků.

84,46 % respondentů uvedlo, že tělesné
cvičení využívá jako prostředku pro
zlepšení duševního zdraví. Existují však
značné rozdíly mezi čtyřmi zkoumanými
regiony, protože v zemích střední Evropy
to bylo číslo významně nižší. V případech,
kdy tělesné cviční využíváno není, se jako
nejdůležitější důvod uvádí nedostatek vůle
pacienta. Malé procento (7,8 %) trvdilo, že
tělesné cvičení podle literatury nepomáhá.

Využíváte cvičení jako prostředku ke zlepšení
duševního zdraví svých pacientů/klientů?

Ne
16 %

Ano
84 %
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Jaký je hlavní důvod toho, že nedoporučujete cvičení jako doplňkovou terapii?

26,69%

Jiné
9,38%

Protože pacient/klient nemůže

50,00%
Protože pacient/klient nechce
Nevěřím, že cvičení může pomáhat
Podle výzkumů cvičení nepomáhá

3,13%
7,81%

Většina respondentů doporučuje skupinová cvičení a kolektivní sporty. Odborníci doporučují
věnovat se tělesnému cvičení 1 - 2 krát týdně (46 %).
Důležitou známkou toho, že tělesné cvičení je pro duševní zdraví přínosné, je skutečnost, že
odborníci vidí změny v psychickém stavu několik hodin po skončení cvičení (65 %).

Pokud pozorujete nějaké změny v psychickém stavu pacientů/klientů PO
SKONČENÍ cvičení, jak dlouho přetrvávají?

65 %
100,00

21,11 %

13,89 %

50,00
0,00

1 hodinu

Několik hodin

Až do příštího
terapeutického
sezení

Výše zmíněný závěr potvrzuje skutečnost, že 88 % respondentů se shoduje na tom, že cvičení
pomáhá při terapii duševních onemocnění. 42 % vzorku odhaduje, že pomáhá hodně, a 41 %
se domnívá, že pomáhá trochu.
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90 % vzorku uvádí, že cvičení
zahrnuje do léčebného procesu. V
zemích západní Evropy bylo toto číslo
podstatně nižší (77 %). Pouhých
31,5% organizací z oblasti péče o
duševní zdraví má však patřičné
vybavení či možnost takové vybavení
využívat a rovněž má čas a personál,
aby mohly takovou intervenci
uskutečnit. V zemích východní
Evropy je v tomto ohledu
infrastruktura výrazně nedostatečná.

Nejsem si
jistý/á
7%

Byli byste ochotní zařadit cvičení do terapeutického
programu, který používáte?
NE
2%

ANO
91 %

Pokud jde o účinek tělesného cvičení, odborníci odhadují, že přispívá ke zvýšení aktivity,
zlepšení sebeúcty a sebedůvěry a ke snížení úzkosti. Zároveň uznávají, že přispívá ke snížení
rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění a množství tělesného tuku.
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Do jaké míry podle vašeho názoru přispívá cvičení ke zlepšení duševního zdraví,
pokud jde o níže uvedená kritéria

7,71

Zlepšení sebeúcty
7,31

Snížení sociálního vyloučení

7,25

Snížení společenské stigmatizace

7,39

Snížení smutku

7,54

Rozvoj sociálních dovedností

7,61

Snížení úzkosti
7,18

Rozvíjení komunikace

7,95

Zvýšení aktivity
7,65

Zlepšení sebedůvěry
6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

0 = vůbec ne, 10 = rozhodně ano

Široká veřejnost.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 473 lidí, z nichž bylo 63,5 % žen a 36,4 % mužů. Průměrný
věk respondentů ve vzorku byl 35,7 let.
Věříte tomu, že zapojení do sportovních
aktivit/cvičení je prospěšné pro duševní zdraví?

Převážná většina (96,8 %) dotázaných
souhlasila s tím, že zapojení do sportovních
programů či cvičení je pro duševní zdraví
prospěšné. Podle názoru většiny má
nejpříznivější vliv lehká fyzická aktivita a
týmové sporty. Respondenti zároveň
uvádějí, že cvičení má vliv především na
zlepšení fyzické kondice a tělesného zdraví.

Ne
3%

Ano
97 %
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73,7 % respondentů uvedlo, že cvičí. Každodennímu cvičení se věnuje 16,8 % vzorku, zatímco
jednou až třikrát týdně cvičí 46 %. Pokud jde o typ cvičení, nejpopulárnější je posilování (28,6
%) a následuje skupinové cvičení (16,9 %).

Respondenti zároveň odhadují, že fyzická aktivita má pozitivní vliv i na jejich duševní stav.
Konkrétně 41 % s tímto výrokem souhlasí a 43 % rozhodně souhlasí.

Věříte, že cvičení má vliv na váš duševní stav?

43,57%

Rozhodně ano

41,42%

Ano
6,70%

Nevím
1,62%

Ne

6,70%

Rozhodně ne

U respondentů, kteří necvičí, je nejdůležitějším faktorem nedostatek času (55 %), následovaný
tím, že na cvičení nemají náladu (21,4 %). 85 % těch, kteří necvičí, však souhlasí s tím, že by
cvičení mělo na jejich duševní stav pozitivní vliv.

Domníváte se, že lidé s duševním onemocněním
jsou ve společnosti stigmatizovaní?

51,85%
20,79%

18,93%

5,64% 2,78%

71 % vzorku respondentů zastává
názor, že lidé s duševním
onemocněním jsou stigmatizovaní.
Zároveň si myslí, že zapojení do
sportovních aktivit by mohlo problém
společenského stigmatu nějakým
způsobem řešit. Podle jejich názoru by
nejvhodnějším způsobem byla
skupinová cvičení a kolektivní sporty.
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K informování a motivování veřejnosti jsou nejúčinnější reklamy na facebooku a v televizi.
Specializované dárcovské programy
Rozhlasové nebo TV komentáře
Aktivity společenské odpovědnosti firem
Reklama v časopisech
Reklama v novinách
Propagační články v časopisech a novinách
Reklama v rádiu
Sponzorování osvětových programů firmami
Podpora od celebrit
Reklama na oblíbených webech
Internetové PR články
Videa na YouTube
Virály na sociálních sítích
Místní programy a akce
Speciální propagační akce
Reklama v televizi
Reklama na Facebooku

8,69%
10,05%
10,32%
14,32%
16,63%
17,18%
18,81%
19,35%
19,62%
20,91%
27,63%
30,35%
30,69%
37,27%
37,75%
40,05%
51,19%

Sportovní organizace.

Do průzkumu bylo zapojeno celkem 257 zástupců sportovních organizací, z nichž bylo 52 %
mužů a 48 % žen. Průměrný věk byl 38 let a průměrná délka pracovní zkušenosti byla 15,2 let.

98 % souhlasí, že zapojení do sportovních
aktivit a cvičení je pro duševní zdraví
prospěšné. Hlavním přínosem je osobní
zlepšení (66 %), rozvoj sociálních
dovedností (63,8 %), podpora
komunikace (48 %) a pokles sociálního
vyloučení (41 %).

Jaké jsou podle vašeho názoru hlavní výhody?

66,54%

Osobní zlepšení
Snížení sociálního vyloučení
Snížení společ.stigmatizace

41,63%
29,18%
63,81%

Rozvoj sociálních dovedností
Podpora komunikace

48,25%
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Zástupci sportovních organizací zaznamenávají velké změny v psychickém stavu buď během
cvičení nebo po něm, pokud jde o náladu, sebedůvěru, aktivizaci, sebeúctu a rozvoj sociálních
dovedností.

Změny během cvičení

8,37

Zlepšení sebeúcty
7,6

Snížení sociálního vyloučení
7,26

Snížení společenské stigmatizace

7,61

Snížení smutku

7,97

Rozvoj sociálních dovedností
7,57

Snížení úzkosti

7,46

Rozvíjení komunikace

8,43

Zvýšení aktivizace
8,23

Zlepšení sebedůvěry
Zlepšení nálady

8,4

0 = vůbec ne, 10 = velmi intenzivně
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Změny po cvičení

8,35

Zlepšení sebeúcty
7,7

Snížení sociálního vyloučení
7,5

Snížení společenské stigmatizace

7,64

Snížení smutku

7,82

Rozvíjení sociability
7,52

Snížení úzkosti

7,76

Rozvíjení komunikace

8,23

Zvýšení aktivace

8,35

Zlepšení sebedůvěry

8,51

Zlepšení nálady

0 = vůbec ne, 10 = velmi intenzivně

Nabízíte široké veřejnosti aktivity, v nichž se
propojuje cvičení a duševní zdraví?

Ne
28 %

Ano
72 %

72 % sportovních organizací nabízí
veřejnosti aktivity, v nichž se propojuje
duševní zdraví a fyzická aktivita. U
organizací, kde tomu tak není, prohlašuje
65 % z nich, že jsou v budoucnu ochotné
podobné akce pořádat také. 86 % si zároveň
myslí, že tělesná aktivita přispívá
dostatečnou nebo vysokou měrou ke
zlepšení psychického stavu.

Významná část vzorku (48 %) již dříve spolupracovala s organizacemi z oblasti péče o duševní
zdraví a 60 % z těch, jež s podobnou spoluprací zatím nemají zkušenosti, vyjádřila ochotu ji do
budoucna zahájit.
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Nejúčinnějším způsobem informování a motivování veřejnosti jsou podle názoru zástupců
sportovních organizací místní programy a speciální propagační programy a akce.

Rozhlasové a TV komentáře
Reklama v rádiu
Aktivity společenské odpovědnosti firem
Reklama v časopisech
Podpora od celebrit
Reklama v novinách
Sponzorování osvětových programů firmami
Specializované dárcovské programy
Reklama na oblíbených webech
Reklamní článk v časopisec a novinách
Internetové PR články
Virály na sociálních sítích
Reklama v televizi
Videa na YouTube
Reklama na Facebooku
Speciální a propagační akce
Místní programy a akce

7,78%
12,45%
12,84%
14,40%
14,79%
17,51%
19,07%
19,84%
19,84%
21,01%
28,02%
28,40%
29,96%
30,74%
34,63%

47,47%
47,86%

Uživatelé služeb péče o duševní zdraví

Průzkumu se zúčastnilo 468 uživatelů služeb péče o duševní zdraví, z nichž bylo 51 % mužů a
49 % žen.
Zapojujete se do tělesných aktivit, cvičení či
sportovních programů?
Ne
39 %
Ano
61 %

60,8 % vzorku respondentů se zapojuje do
nějakých sportovních aktivit. U těch, kteří
nesportují, jsou hlavními důvody
nedostatek nálady a času.
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Pokud jde o frekvenci cvičení, denně se mu věnuje 25,4 % respondentů, zatímco 41 % z nich
cvičí 2-3 krát týdně. 26 % respondentů ze vzorku volí organizovaný program v tělocvičně,
individuálnímu cvičení doma se věnuje 16 %.
Během fyzické aktivity či po ní zaznamenávají respondenti významné zlepšení čilosti, pocitu
pohody a sebedůvěry. Převážná většina vzorku souhlasí, že cvičení má na jejich psychický stav
pozitivní vliv.
Jak se cítíte během cvičení?

6,21

Uvolnění

5,26

Únava

6,97

Pocit pohody
6,53

Sebedůvěra
Úzkost

3,45
6,73

Čilost

0 = vůbec ne, 10 = velmi intenzivně
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Jak se cítíte po cvičení?

6,76

Uvolnění
5,5

Únava

7,83

Pocit pohody
7,5

Sebedůvěra
3,06

Úzkost

7,26

Čilost

0 = vůbec ne, 10 = velmi intenzivně

40 % vzorku respondentů raději
cvičí s ostatními, zatímco 20,7 % z
nich dává přednost tomu, cvičit
sami. 38 % uvádí, že pro ně není
rozdíl v tom, zda cvičí s ostatními, či
sami. 75 % respondentů by přivítalo,
kdyby byla fyzická aktivita součástí
jejich terapeutického programu.

Cvičíte raději sami, nebo společně s ostatními?

Nevidím v
tom rozdíl
38 %

Sám/Sama
21 %
S ostatními
41 %

11

MENS Research
Vliv sportu &
fyzického cvičení
na duševní zdraví

Nejúčinnějším způsobem, jak informovat a motivovat veřejnost, jsou podle názoru uživatelů
služeb péče o duševní zdraví reklamy na facebooku a v televizi.
Rozhlasové a TV komentáře
Aktivity společenské odpovědnosti firem

7,69%
8,76%

Podpora od celebrit

10,26%

Sponzorování osvětových programů firmami

10,26%

Reklamní články v časopisech a novinách
Inzerce na oblíbených webech
Internetové PR články
Virály v sociálních sítích
Reklama v časopisech
Reklama v novinách
Reklama v rádiu
Videa na YouTube

Místní programy a akce
Speciální a propagační akce
Reklama na Facebooku
Reklama v televizi

10,90%
15,81%
16,67%
17,31%
19,23%
19,87%
20,51%
24,15%
27,56%
30,34%
33,76%
36,32%
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