
 

 

 

 

1. Část: Podpora zdraví, cíle a pojetí v kontextu zdravotní situace v ČR  

 

Vývoj podpory zdraví v kontextu veřejného zdravotnictví 

 

Již v sedmdesátých letech dvacátého století epidemiologické studie a další výzkumy i analýzy 

existujících dat (Mahmood et al 2014, Lalonde Report 1974, Arnold 1985 aj.) prokázaly, že nemoci, 

zvláště chronické, jsou způsobeny multikausálně, tj. vícero faktory, z nichž mnohé jsou ovlivnitelné 

lidským chováním. To posléze vzbudilo nebývalý zájem odborníků i veřejnosti o životní styl. Velkým 

úspěchem veřejného zdravotnictví a podpory zdraví bylo všeobecné přijetí názoru, že civilizačním 

nemocem jako jsou kardiovaskulární a onkologické choroby, je možné předcházet změnou či úpravou 

chování, souvisejícího se zdravím (Katz, Peberdy 1997, 2003). Toto přesvědčení bylo transformováno 

do doporučení, týkajících se výživy, fyzické aktivity, kouření a pití alkoholu, což mělo dramatický vliv 

na zlepšení zdraví ve většině vyspělých zemí. Důraz na životní styl, jako hlavní determinantu zdraví 

v západních zemích, znamenal také určité riziko, že vliv prostředí a životních podmínek na zdraví 

zůstanou na okraji zájmu. Zdálo se, že jedinou cestou ke zlepšení zdraví je změna individuálního 

chování jednotlivců. Vědecké důkazy však přinesly poznání, že mezi životním stylem a životními 

podmínkami existuje silná vazba, a to posléze obrátilo pozornost v podpoře zdraví i tímto směrem.  

A tak se vedle faktorů souvisejících s chováním lidí, stal klíčovým myšlenkovým zdrojem podpory 

zdraví koncept sociálních determinant zdraví (Marmot, Wilkinson 2005). Tento koncept v principu 

zahrnuje vliv kulturních, sociálních a ekonomických podmínek, ve kterých lidé žijí na jejich životní styl 

a následné dopady na zdraví. Podpora zdraví musí všechny tyto faktory respektovat a adekvátně na 

ně reagovat, včetně omezování prokazatelně zdraví škodlivých jevů.  Pokud se tak neděje, 

doporučení ohledně zdravého životního stylu nejsou efektivní a často zůstávají pouhými 

proklamacemi.  

V souvislosti s formulováním teorie determinant zdraví se také rozšířilo poznání, že vliv 

zdravotnického systému na zdraví není zdaleka tak velký, jak se lidé, a to často i samotní zdravotníci, 

domnívají. Epidemiologickými studiemi (viz např. Framingham Heart Studies, Mahmood et al. 2014; 

Alameda Studies v USA, Arnold 1985;   Whitehall Sudies ve Velké Británii, Marmot 1993) podložený 

odhad expertů, že zdravotnictví přispívá ke zdraví populace přibližně dvaceti procenty, otevřel 

otázku, zda není potřeba věnovat podstatně větší pozornost nemedicínským faktorům, které do velké 

míry určují životní styl lidí a významně tak ovlivňují zdraví (Lalonde Report 1974).   

 



 

 

 

Potřeba podpory zdraví v ČR: hlavní rizikové faktory ohrožující zdraví obyvatel v ČR 

 

       Na základě dostupných údajů a epidemiologických studií (ÚZIS ČR, SZÚ, studie Czech Post 

MONICA) a z mezinárodních srovnání, které publikují WHO, Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj (OECD) a EUROSTAT, lze shrnout, že hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory zdraví 

obyvatel ČR jsou následující jevy: 

• Vysoká konzumace alkoholu: cca 14,3 l na osobu starší 15 let a rok; s tímto 

množstvím spotřebovaného alkoholu pravidelně obsazujeme čelní místa ve světovém 

žebříčku (World Population Review 2022) 

• Nezdravá a nepřiměřená strava a související nadváha až obezita: 71 % mužů a 57 % 

žen trpí nadváhou či obezitou (Česko v datech 2018); ČR patří v tomto ohledu  

ke třem nejvíce zasaženým zemím EU (EUROSTAT 2021). Podle nejnovější studie 

Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost České lékařské společnosti J. E. 

Purkyně (MF Dnes 2022) má 26 % dětí vyšší než normální váhu a až 16 % trpí 

obezitou, jejíž prevalence se zvýšila za pět let o 6 %. 

• Kouření: 23 % denních kuřáků v populaci (SZÚ 2020) 

• Drogové závislosti: rozšířené rizikové užívání marihuany u dospívajících a mladých lidí 

patří k dalším neopomenutelným rizikovým faktorům. Svými negativními důsledky 

užívání drog přesahuje problematiku zdraví (Úřad vlády ČR. Národní monitorovací 

středisko pro drogy a závislosti). 

Dostupné údaje a statistiky neúprosně ukazují, že životní styl obyvatel ČR je z hlediska zdraví 

značně rizikový.  Rizikové chování se promítá do vysokého výskytu kardiovaskulárních onemocnění 

(dále jen „KVO“) a onkologických nemocí, které jsou nejčastější příčinou chronické nemocnosti  

a předčasného umírání. V prevalenci KVO jsme třetí nejhorší v Evropě a úmrtnost je i přes pokles 

stále vysoká (Česká kardiologická společnost 2021, Helpnet.cz). Patříme rovněž k zemím s největší 

onkologickou zátěží na světě (Czech National Cancer Program 2015).   

Vědecké poznatky i praktické zkušenosti však ukazují, že chování lidí je ovlivnitelné, nezdravé 

návyky lze omezit a mnoha chronickým nemocem lze předcházet, případně odsunout jejich vznik  

do pozdějšího věku. Řada evropských zemí dosáhla v tomto ohledu pozoruhodných úspěchů. 

V evropských zemích byl zaznamenán významný pokles kardiovaskulární úmrtnosti, která již není 



 

 

 

v řadě zemí nejčastější příčinou úmrtí1 (European Heart Diseases Statistics. CVD Statistics 

(ehnheart.org).  

Z nejvýznamnějších rizik ohrožujících zdraví české populace, je to především vysoká spotřeba 

alkoholu, kterou se Česká republika v celosvětovém měřítku negativně profiluje.  Nelichotivá 

alkoholová statistika nepochybně souvisí s tím, že česká společnost je k pití alkoholu velmi tolerantní.   

Na rozdíl od mnoha zemí, ani přítomnost dětí není považována za překážku.  Je prokázáno, že kdo 

pije, ten také s vyšší pravděpodobností kouří, což je zjištěno i v ČR (SZÚ 2021) a škodlivý účinek obou 

návyků se potencuje. Pokud se stejný jedinec nezdravě stravuje, pravděpodobnost onemocnění  

na ischemickou chorobou srdeční, mozkovou mrtvici či některou z onkologických nemocí či diabetes, 

se dále zvyšuje. S vědomím multifaktoriální povahy a spletitosti faktorů, ovlivňujících lidské chování 

se lze domnívat, že k rozšíření rizikového chování přispěla zdravotní politika, která v praxi 

dlouhodobě opomíjí význam primární prevence a podpory zdraví.  Akademická i politická pozornost 

je věnována především systému léčení již nemocných lidí.  Zdraví se však netvoří v nemocnicích, ani  

ve specializovaných centrech sofistikované medicíny.  Zdraví se vytváří a posiluje v průběhu 

každodenního života. Tuto skutečnost by měli obyvatelé ČR promítnout do svých návyků 

zahrnujících stravovaní, tělesný pohyb, pití alkoholu či kouření.  Pomohlo by, pokud by politici učinili 

podporu zdraví jednou z priorit politické agendy a její cíle a související opatření zahrnuli do strategie 

zlepšování kvality života obyvatel ČR.  

 

Podpora zdraví – pojetí a cíle 

 

   Podpora zdraví v dnešním pojetí se vyvinula z dřívější zdravotně osvětové činnosti, která byla 

zaměřena na osobní hygienu a propagaci dobově chápané zdravé výživy. V současné době má 

podpora zdraví v mnoha zemích podobu širokého společenského hnutí, působícího na úrovni 

jednotlivců, místních komunit, celostátních institucí i národních vlád. Nezastupitelnou roli v tomto 

vývoji sehrála WHO jako nejvyšší mezinárodní autorita, garantující odbornou úroveň i etickou 

korektnost celého procesu. Podpora zdraví se postupně stala důležitou součástí zdravotní politiky, 

která přesahuje rámec léčení nemocných lidí. Podpora zdraví především znamená, že vláda ve všech 

veřejných politikách zohledňuje dopady na zdraví. Podle Ottawské charty (WHO 1986) – zásadního 

strategického dokumentu k podpoře zdraví, zahrnuje podpora zdraví prevenci nemocí  

a souvisejících rizikových faktorů, výchovu ke zdraví a zdravotní gramotnost a prosazování takové 

veřejné politiky, která zohledňuje dopady na zdraví (obr. 1). Pro poslední zmíněnou a velmi 

 
1 U mužů jsou to Belgie, Dánsko, Francie, Izrael, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko 
a Velká Británie. U obou pohlaví se to podařilo dosáhnout v  Dánsku a v Izraeli. 

https://ehnheart.org/cvd-statistics.html
https://ehnheart.org/cvd-statistics.html


 

 

 

důležitou část podpory zdraví se vžil název „zdravá veřejná politika“, v mezinárodní terminologii 

„healthy public policy“ (Oxford Bibliographies 2020, Katz, Peberdy 1997). Jedná se o politiku 

vytváření prostředí podporujícího zdraví, a to jak v rámci celé společnosti, tak i na úrovni regionů  

a místních komunit.  V takovém prostředí je pak pro lidi snadnější chovat se ke svému zdraví 

odpovědně a nepodléhat škodlivým zdravotním návykům. V Ottawské chartě je proto zdůrazňována 

vazba mezi dosažením lepšího zdraví populace a uplatňováním celospolečenských, politických 

a ekonomických opatření, která k tomu napomáhají.  

 

Obr. 1 Součásti podpory zdraví (Katz Peberdy 1997, 2003)  

 

 

 

 

Dosavadní úspěchy podpory zdraví v řadě zemí, například ve Švédsku (Forslin 2013) ukázaly,  

že úspěšná podpora zdraví je postavena na následujících zásadách: 

- Zahrnuje celou populaci a týká se každodenního života lidí. Zaměřovat se pouze na rizikové 

skupiny v populaci není vždy efektivní; 

- Je cíleně zaměřena na faktory a aktivity, které jsou příčinou vzniku nemocí a/nebo jejich 

vznik významně ovlivňují; 

- Vede k účinné a konkrétní spoluúčasti veřejnosti; 



 

 

 

- Zdravotničtí pracovníci hrají důležitou rol jak v prevenci nemocí, tak v realizaci podpory 

zdraví. 

 

Uvedené principy a nesporné úspěchy, kterých bylo v řadě zemí dosaženo v oblasti kontroly 

alkoholu i kouření, v prosazování zdravé výživy i v dalších oblastech, by se mohly stát inspirací  

pro prevenci a podporu zdraví v ČR. Základním předpokladem úspěšných strategií je jejich „evidence 

based“ zakotvení. To především znamená, že rozhodování o preventivních programech a opatřeních 

podpory zdraví musí být podloženo vědeckým poznáním, analýzou zdravotního stavu populace  

a rozpoznáním nejvýznamnějších rizikových faktorů, ohrožujících zdraví. Nelze se opírat o subjektivní 

názory jednotlivých aktérů, případně podléhat vlivu zájmových skupin.   

V již zmiňovaném Švédsku se podpora zdraví začala systematicky rozvíjet koncem 80. let 

minulého století, především v rámci naplňování tehdejší strategie WHO „Zdraví pro všechny do roku 

2000“ (WHO 1981). Vznikly národní preventivní programy KVO, zhoubných nádorů, úrazů a jejich 

realizace byla politicky podpořena usnesením Parlamentu. Role zdravotní výchovy byla rozšířena  

a dosavadní zájem o otázky individuálního životního stylu se postupně přesměroval k motivaci 

komunity aktivně přispívat ke zdraví občanů.  Národní, regionální a místní orgány i nevládní 

a soukromé organizace začaly projevovat rostoucí zájem o podporu zdraví (Eklundh, Pettersson 1987, 

Forslin 2013).  Podpora zdraví se začala nejdříve uplatňovat především v tradičních oblastech jako je 

alkohol a kouření, posléze také v dalších oblastech jako je vzdělávání, sociální péče, plánování  

a rozvoj měst a obcí, doprava a ochrana životního prostředí. Významný posun nastal v roce 2003, kdy 

byla švédským Parlamentem přijata široce pojatá národní politika veřejného zdraví se zaměřením  

na významné zdravotní determinanty (Jansson, Fosse, Tillgren 2011).  S odstupem času lze 

konstatovat, že se toto úsilí Švédům vyplatilo. Patří k nejzdravějším národům světa a užívají si 

vysokou kvalitu života. Podobným směrem a úspěšně se vyvíjela politika podpory zdraví také  

ve Finsku (Cook et al. 2013, Hagen et al. 2018). 

            Podpora zdraví se od samotných počátků opírala o vzdělávání odborníků schopných 

projektovat a řídit preventivní programy zaměřené na změnu chování. Poznání zdravotních rizik  

a porozumění jejich etiologii vedlo k rozvoji širokého spektra vzdělávacích programů, které zásadně 

přispěly k dosaženým úspěchům. Konstituování odborné komunity angažující se v podpoře zdraví 

spolu s rozvojem vzdělávání sehrály významnou roli ve zvýšení společenského povědomí o důležitosti 

podpory zdraví. V mnoha vyspělých zemích, kde byl tento proces nastartován již koncem 80. let 

minulého století, to výrazně přispělo k informovanosti o zdravotně rizikových faktorech v chování lidí 

a o jejích důsledcích. Postupně se podařilo přesvědčit velkou část veřejnosti i politických 

představitelů, že zdraví škodlivé faktory lze promyšleným a soustředěným úsilím společnosti 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Eklundh+B&cauthor_id=10287176
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pettersson+B&cauthor_id=10287176


 

 

 

významně omezit. Jako příklad lze uvést legislativní omezování kouření ve veřejném prostoru, které 

posléze prokazatelně přispělo k celosvětovému poklesu kouření (Vardavas et al. 2020).  

 Od přijetí Ottawské Charty již uplynulo 36 let. V roce 2016 došlo v mezinárodní odborné 

komunitě k její reflexi, a to z pohledu praktické realizace stanovených strategických cílů. Na výroční 

konferenci Evropské asociace veřejného zdraví v roce 2016 ve Vídni, byla přijata Vídeňská deklarace 

(EUPHA 2016), která zhodnotila třicetiletý vývoj podpory zdraví v Evropě.  Experti se shodli,  

že i přes nesporné úspěchy se nepodařilo dostatečně zahrnout podporu zdraví mezi aktivity 

zdravotnického systému. Dlouhodobě přetrvává potřeba posunout podporu zdraví do hlavního 

proudu zdravotnických činností a dát větší váhu a význam péči o zdraví v širším slova smyslu 

(Becker, Rhynders 2013). Zdravotnický systém, jeho struktura i činnosti, by měly mnohem více 

korespondovat s principy podpory zdraví.  Toho lze dosáhnout pouze pomocí spolupráce odborníků 

na podporu zdraví se širokou škálou zdravotníků (McKee et al. 2016).  

Inspirace pro dobrovolnické programy: Zdravotníci argumentují, že na podporu zdraví 

v rámci klinické péče nemají dostatek kapacity a ani prostoru. Nabízí se proto myšlenka, zda by 

v prosazování a realizaci podpory zdraví v lůžkových zdravotnických zařízeních mohli být lékařům, 

sestrám, nutričním terapeutům, fyzioterapeutům a dalším zdravotníkům nápomocni dobrovolníci, 

kteří by ovšem byli pro tuto činnost řádně proškoleni. V nemocnicích by dobrovolníci ve spolupráci se 

zdravotníky mohli sehrát důležitou roli v začlenění podpory zdraví do péče o pacienty.  Přínosem by 

bylo potencionální zvýšení zdravotní gramotnosti pacientů i dobrovolníků a zvýšená šance pro 

zdravější životní styl.  Rozšíření témat, které dobrovolníci s pacienty probírají o podporu zdraví by 

vedlo k obohacení jejich vzájemné komunikace. Lze se důvodně domnívat, že téma zdraví a jak o něj 

pečovat, by většinu pacientů oslovilo. 

Podpora zdraví a prevence: vymezení pojmů a situace v ČR   

           Nedílnou součástí podpory zdraví je prevence, která je i u nás zdůrazňovaná ve všech 

strategických dokumentech i zdravotních programech.  Termíny podpora zdraví a prevence často 

splývají a jsou i zdravotníky více méně považovány za synonyma. Je však třeba mezi nimi rozlišovat.  

Prevence je jedna část mnohem šířeji chápané podpory zdraví. Na rozdíl od podpory zdraví, která je 

komplexní a týká se téměř všeho, co nějakým způsobem souvisí se zdravím, prevence je vždy 

specifická. Týká se konkrétní nemoci nebo určitého rizikového faktoru, např. prevence rakoviny plic 

anebo prevence kouření. Jak známo, kromě karcinomu plic, je kouření rizikový faktor pro mnoho 

dalších nemocí, což se promítá do obsahu a zaměření preventivního programu.  Pokud je však 

preventivní program zacílený na karcinom plic, tak je potřeba kromě kouření, zahrnout i další rizikové 



 

 

 

faktory, např. expozici radonu a/nebo azbestu.  V   praxi se prevence může týkat vice rizikových 

faktorů, případně cílit na více nemocí najednou. Pokud má být preventivní program účinný, měl by 

být specificky zacílený.   Rozlišujeme tři druhy prevence: primární, sekundární a terciární. Z hlediska 

podpory zdraví nás u prevence zajímá především prevence primární, která znamená předcházení 

vzniku nemocí. Tento typ prevence se považuje za nejúčinnější a nejvíce se prolíná s podporou 

zdraví. Sekundární a terciální prevence nebrání vzniku nemocí. Terciární prevence znamená 

sledování pacientů po odeznění akutní fáze nemoci, kam patří především dispenzarizace pacientů 

s dlouhodobým chronickým onemocněním a rehabilitační programy.   Sekundární prevence zajišťuje 

včasný záchyt již existujících nemocí, které pak mohou být včas a účinněji léčeny. Příkladem jsou 

screeningové programy hrazené z veřejného zdravotního pojištění.  U nás se jedná o mamografický 

screening, screening děložního čípku a test na okultní krvácení, zachycující rané stadium karcinomu 

tlustého střeva a konečníku. V současné době se uvažuje o rozšíření o screening karcinomu plic, který 

je aktuálně nejčastější onkologickou příčinou úmrtí českých mužů i u žen (ÚZIS 2020).  

Přes nepopiratelný přínos sekundární prevence pro přežívání pacientů s onkologickými nemocemi, 

tento typ prevence nesnižuje incidenci zhoubných nádorů, tj. nemá vliv na výskyt nových případů 

v populaci. Klesající incidence onemocnění by přitom měla být rozhodujícím kritériem úspěšnosti 

preventivních programů. U neinfekčních nemocí závisí téměř výlučně na prevenci primární, která je 

nesrovnatelně levnější a účinnější (Kotulán 2015). Jejím jádrem je úsilí o změnu životních podmínek 

a životního stylu nejširších vrstev obyvatelstva. V tomto smyslu se překrývá s podporou zdraví. 

Primární prevence v ČR je sice uznána jako nejdůležitější forma prevence, v praktické zdravotní 

politice však nemá takové místo, jaké by vzhledem k rozšířenému rizikovému životnímu stylu 

zasluhovala. Konceptuálně se podpora zdraví v ČR nachází v paradigmatu 70. let, kdy je kladen 

důraz na téměř výlučnou odpovědnost jednotlivců za životní styl, a tím také za zdraví. Převládá 

přesvědčení, že jednotliví lidé mají svůj životní styl zcela ve své moci a je tedy pouze jejich záležitostí, 

jak se ke svému zdraví chovají.  Koncept sociálních determinant zdraví je sice v akademickém 

prostředí dobře znám, uplatňovaná zdravotní politika však nepřihlíží k sociálně – ekonomickým 

souvislostem zdraví a vlivu širšího prostředí a životních podmínek na zdravotní chování jednotlivců 

i celých sociálních skupin.  Je kladen největší důraz na zvyšování zdravotní gramotnosti jednotlivců, 

která v pro alkoholním a obezitogenním prostředí nemá očekávanou účinnost.  Primární prevence  

tak zaostává. Poradny a preventivní činnosti, týkající se životního stylu, jsou částečně hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění (např. nutriční terapie), jejich úhrada je však vázána na lékařskou 

indikaci, což v praxi přístup k těmto službám znesnadňuje. Na komerční bázi sice existuje celá řada 

poraden zdraví, jsou však pro mnoho občanů nedostupné. Například poradny zdravé výživy a/nebo 

velmi účinná dentální hygiena či kurzy přípravy na porod, stojí poměrně vysoké částky a většinou jsou 



 

 

 

k dispozici ve větších městech. Jedním z důvodů tohoto stavu je nedostatek institucí a odborníků, 

zabývajících se podporou zdraví. Stávající instituce veřejného zdravotnictví se od počátku 

devadesátých let orientovaly především na organizaci zdravotnictví a vzdělávání zdravotnických 

manažerů. Instituce, věnující se podpoře zdraví, byly posléze zrušeny a jejich činnost bez náhrady 

ukončena. Tento osud postihl také Ústav zdravotní výchovy, dřívější klíčovou instituci v oblasti 

výchovy ke zdraví. Ústav byl nejdříve transformován na Centrum podpory zdraví, které bylo 

počátkem devadesátých let propojeno se SZÚ, v roce 1995 byla však jeho samostatná existence 

ukončena.  Od té doby se agendou podpory zdraví zabývá pracoviště SZÚ – Centrum podpory 

veřejného zdraví. S odstupem let lze konstatovat, že pro rozvoj podpory zdraví v ČR uvedené 

organizační změny nebyly šťastným řešením. Ještě na přelomu tisíciletí byla velká šance pro realizaci 

programů podpory zdraví přisuzována tehdy nově vznikajícím zdravotním ústavům v krajích. Tato 

očekávání se však nenaplnila, protože z předpokládané sítě regionálních zdravotních ústavů zůstaly 

jenom dva, a to v Ostravě a Ústí nad Labem. Jejich kapacita a regionální působnost neodpovídá 

významu a reálné potřebě podpory zdraví v celé ČR.   

Je proto velmi dobrou zprávou, že v ČR probíhají úspěšné projekty a iniciativy, které se 

podpoře zdraví dlouhodobě a systematicky věnují. K rozšíření a obohacení aktivit podpory zdraví 

dochází z iniciativy zdravotnických zařízení, které se zapojily do mezinárodního projektu WHO a týká 

se nemocnic, podporujících zdraví. Současný název projektu je International Network of Health 

Promoting Hospitals and Health Services (WHO EUROPE 2004, International Network of Health 

promoting Hospitals and Health Services. Network). Jeho počátky sahají do konce devadesátých let, 

kdy došlo v poměrně krátké době k vytvoření mezinárodní sítě nemocnic podporujících zdraví, která  

v současné době sdružuje stovky nemocnic a zdravotnických zařízení z celého světa. V roce 2004 

do sítě vstoupily první české nemocnice. Významný posun nastal v roce 2008, kdy s podporou 

Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) vznikla národní síť nemocnic podporujících zdraví, kterou 

ministerstvo také koordinuje. V národní síti je v současné době registrováno a spolupracuje řada 

zdravotnických zařízení. V duchu Ottawské Charty je cílem integrovat aktivity na podporu zdraví  

do strategie, plánů a činností zdravotnických zařízení a motivovat nemocnice, aby kladly větší důraz 

na podporu zdraví a začlenily podporu zdraví do klinického prostředí. Činnosti podpory zdraví jsou 

zaměřené především na posilování schopnosti pacientů ovlivňovat svůj zdravotní stav a dále  

na zvyšování kvality péče zdravotnického zařízení. V těchto nemocnicích je také podpora zdraví 

začleněna do systému řízení kvality s cílem jejího zvyšování (Šteflová, Kalvachová 2016). Nebude 

náhodou, že část nemocnic patří zároveň mezi zdravotnická zařízení, zapojená do stávajícího 



 

 

 

dobrovolnickém projektu MZ.  Aktivity obou projektů by se mohly vzájemně prolínat a pozitivně 

posilovat.  

Projekty podpory zdraví v ČR – Národní programy zdraví 

Od 90. let byly realizovány projekty podpory zdraví, a to jako součást dlouhodobého 

dotačního programu MZ „Národní program zdraví“. Programy sloužily k naplňování cílů programu 

ZDRAVÍ 2020 a ZDRAVÍ 21 (MZ 2014, 2008) a Aktuálně se týkají nového programu ZDRAVÍ 2030, který 

představuje strategii péče o zdraví a její realizační plány do roku 2030 (MZ 2022). V rámci těchto 

strategických programů bylo realizováno, případně se realizuje celá řada konkrétních projektů  

a aktivit. Jejich společnou linkou je důraz na ozdravení životního stylu rizikových populačních skupin  

a omezování návykových látek. Část prostředků z těchto programů směřovala na realizaci aktivit 

projektů WHO v ČR Zdravá města, Zdravá škola, případně Zdravý podnik (Národní síť zdravých měst 

České republiky). Slabou stránkou je, že chyběly programy zaměřené na vzdělávání pracovníků 

v podpoře zdraví. Řada projektů měla sice vzdělávací charakter, cílovou skupinou však byly rizikové 

skupiny a tématem prevence jejich rizikového chování.  Se vzděláváním samotných realizátorů 

programů se nepočítalo a ani prozatím nepočítá. Subjekty, kterým byly přiděleny dotace, neměly 

většinou odborníky, kteří by byli pro tuto činnost formálně kvalifikovaní a obeznámeni  

se zkušenostmi a příklady dobré praxe v podpoře zdraví, což mělo pravděpodobně dopad  

na efektivitu realizovaných projektů. V roce 2013 proběhlo hodnocení programu 2021 se závěrem,  

že program nebyl úspěšný, protože během jeho etapy se zdravotně rizikové chování české populace 

zhoršilo. V průběžném hodnocení Programu Zdraví 2020 bylo také konstatováno, že programy, které 

se nemohly opírat o institucionální zázemí, byly plněny jenom částečně, případně nebyly plněny 

vůbec (Lesenková 2018). Příčin přetrvávající zátěže naší populace rizikovým chováním bude více. Patří 

k nim nedostačená připravenost realizátorů programů podpory zdraví a chybějící institucionální 

podpora.  Také finanční dotace byla nedostatečná, původní předpoklad financování z Evropských 

strukturálních fondů se nenaplnil (Lesenková 2018). S odstupem času se ukazuje, že slabou stránkou 

proběhlých programů bylo pravděpodobně také to, že již tak nedostatečné prostředky rozmělňovaly 

na množství menších projektů, které neměly celostátní působnost, a o kterých věděl jenom omezený 

okruh lidí. Lze se domnívat, že jedna větší a marketingově dobře zvládnutá celostátní kampaň, 

oslovující celou populaci a zaměřená na nejčastější behaviorální rizika, by pravděpodobně mohla být 

efektivnější.  

 

 



 

 

 

2. část: Podpora zdraví v dobrovolnických programech 

 

Zdraví a pohoda ve vztahu k dobrovolnictví – empirické poznatky 

 

Výzkumy zdravotních přínosů dobrovolnictví jsou v poslední době poměrně populární. Bylo 

zjištěno, že dobrovolnictví je spojeno s lepším sociálním začleněním, zvýšenou sebeúctou, zlepšenou 

schopností vykonávat činnosti každodenního života a celkovým zlepšením kvality života (GHK 2010, 

Casiday 2007). Výsledky zajímavého amerického výzkumu ukazují, že dobrovolníci zažívají větší 

životní spokojenost a celkově lepší zdraví než ti, kteří dobrovolníky nejsou. Čím více času zejména 

starší dobrovolníci tráví dobrovolnickou činností, tím více se zlepšuje jejich životní spokojenost  

a zdraví (Barron et al. 2009). Ti, kteří se věnují dobrovolnictví, mají lepší schopnost vyrovnat se se 

stresem, zotavit se ze zdravotních problémů, nižší míru deprese a delší a spokojenější život. Tyto 

závěry jsou podpořeny daty z Wisconsin Longitudinal Study of Aging, ve kterém bylo na rozsáhlém 

vzorku respondentů rovněž zjištěno, že dobrovolníci mají lepší subjektivní zdraví a lepší kvalitu života 

než ti, kteří se dobrovolnictví nevěnují (Piliavin, Siegl 2007). Také v přehledových studiích, týkajících 

se dopadu dobrovolnictví na zdraví dobrovolníků i uživatelů dobrovolnické pomoci, byly 

identifikovány kvalifikované důkazy, že dobrovolnictví přináší zdravotní výhody dobrovolníkům 

i pacientům. U dobrovolníků samotných snižuje dobrovolná činnost úmrtnost, zlepšuje zejména 

duševní zdraví a sociální interakci a má pozitivní vliv na životní styl (Casiday 2007, Jenkinson 2013). 

Usuzuje se, že dobrý pocit z nezištné pomoci druhým a z konání „dobra“, má pozitivní vliv také  

na fyzickou složku zdraví. Dobrovolnictví se také promítá do sociální integrace, která vysvětluje, jak 

sociální vazby dávají lidskému životu smysl. Lidé, kteří se zabývají filantropií, mívají, a také projevují, 

vyšší pocit vlastní hodnoty, protože věří, že za sebou zanechávají dobrou stopu. Tento pocit pak činí 

jejich vlastní život lepším. 

  

Podpora zdraví v dobrovolnické činnosti v zahraničí 

 

Využití dobrovolníků v podpoře zdraví a prevenci zdravotně rizikového chování a v účinné 

propagaci zdravého životního stylu je relativně novou oblastí studia. Praxe z některých zemí však 

ukazuje, že působení dobrovolníků v podpoře zdraví má mnoho potenciálních výhod. Protože se 

jedná o aktivity, které kromě motivace vyžadují určité specifické znalosti a dovednosti, je nezbytné, 

aby byli dobrovolníci pro tuto činnost řádně vyškoleni (Singh 1995, Schneider, Altepeter, Whitelaw 

2007, Barron et al. 2009, Tumbelaka et al. 2017). Co by mělo být obsahem takového školení a jak by 



 

 

 

mělo vzdělávání probíhat, je předmětem diskusí.  Podpora zdravé výživy a fyzického pohybu patří 

k velmi častým tématům (Taguchi et al 2017). V některých zemích věnují dobrovolníci pozornost 

podpoře zdraví těhotných žen a mladých matek (Tumbelaka 2017).  To by mohlo být inspirací  

i pro ČR. Podle gynekologů a porodníků, část žen u nás nepřestává pít alkohol ani v těhotenství 

(IDnes.cz/Zpravodajství 2020), což znamená riziko poškození pro jejich nenarozené děti. 

Dobrovolnický program, zaměřený na rizika pití alkoholu v těhotenství, by mohl zvýšit povědomí 

o závažných důsledcích takového počínání a přispět k omezení tohoto jevu. Těhotenské poradny 

v nemocnicích by mohly být ideálním prostředím pro působení proškolených dobrovolníků a přispět 

tak k lepšímu zdraví nastávající generace.  V nemocnicích probíhají programy podpory zdraví 

především v nemocnicích zapojených do sítě International Network of Health Promoting Hospitals 

&Health Services (dále jen „HPH“). Týkají se nejenom pacientů a jejich příbuzným, ale také 

zaměstnanců. Velká pozornost je věnována zdravému a bezpečnému pracovnímu prostředí.  

Programy jsou často zaměřené na prevenci kouření u pacientů i zdravotníků a podporu 

rehabilitačních programů.  Pokud se podařilo zjistit, dobrovolníci se na realizaci programů v přímém 

kontaktu s pacienty nepodílí. Účastní se akcí typu „Dnů zdraví“, kde pomáhají s jejich přípravou  

i průběhem.  Celkově jsou dobrovolnické programy podpory zdraví nejčastěji realizovány  

na komunitní úrovni, mimo lůžková zdravotnická zařízení.  Existují však seriózní úvahy o zahrnutí 

podpory zdraví do klinické péče v nemocnicích (Oppendal et al. 2011), kde by mohl být prostor  

pro vyškolené dobrovolníky.  

 

Zkušenosti z praxe a výsledky zahraničních výzkumů významu dobrovolnické činnosti v podpoře 

zdraví: přehled dobrovolnických programů a aktivit v podpoře zdraví  

 

World Endeavours je významná mezinárodní dobrovolnická organizace, která realizuje 

dobrovolnické programy v oblasti výchovy ke zdraví po celém světě (World Endeavours website).  

Organizace je nejvíce aktivní v Argentině, Ekvádoru, Peru, na Filipínách, v Kambodži, v Nepále  

a Tanzanii. Dobrovolníci pocházejí z mnoha zemí a spolupracují při realizaci programů s místními 

neziskovými organizacemi, vládními agenturami a poskytovateli zdravotní péče a různým způsobem 

pomáhají místním obyvatelům ve snaze uchovat či zlepšit vlastní zdraví a/nebo zdraví svých rodin. 

Obsahově jsou dobrovolnické projekty zaměřené na šíření informací o zdraví, a to mezi lidmi, kteří by 

se k těmto informacím pravděpodobně nikdy nedostali. Zkušenost ukázala, že pro úspěšnou 

dobrovolnickou činnost v podpoře zdraví musí dobrovolníci respektovat místní specifika a nahlížet  

na zdravotní problémy optikou země a hostitelské komunity. Zdravotně výchovné působení je 

postaveno na vytváření osobních vazeb s lidmi z místní komunity, které je velmi důležité a pomáhá 



 

 

 

dosáhnout pozitivní změny ve zdravotní gramotnosti místních lidí. Díky dobrovolníkům se tito lidé 

sami stávají šiřiteli podpory zdraví, což má dlouhodobý dopad nejenom na jejich zdraví, ale také  

na zdraví lidí v jejich okolí. Pro dobrovolníky není formální zdravotnické vzdělání podmínkou. Někteří 

dobrovolníci pracující pro tuto organizaci mají zdravotnické vzdělání, ale mnozí nejsou zdravotníky,  

a i přesto dosahují v této činnosti dobré výsledky.  Přidanou hodnotou pro dobrovolníky je 

skutečnost, že oni sami profitují z účasti na aktivitách podpory zdraví, protože jejich zájem o vlastní 

zdraví se díky tomu zvyšuje. Zaměření a obsah dobrovolnických aktivit je přizpůsoben potřebám 

v dané zemi a/nebo v komunitě. 

Konkrétní dobrovolnické aktivity jsou nejčastěji:    

- zvyšování povědomí o prevenci nemocí obecně (tj. zvyšování zdravotní gramotnosti)  

- prevence malárie a AIDS 

- poskytování objektivních informací o výživě dětí a kojení 

- prevence týkající se užívání návykových látek. 

Další dobrovolnické činnosti v podpoře zdraví na komunitní úrovni  

- Trénování mládežnických a dětských sportovních týmů 

- Podpora a organizování neformálních sportovních aktivit mezi dětmi na veřejných hřištích 

- Krizové poradenství pro dospívající mládež 

- Spolupráce na organizaci očkovacího dne proti dětským nemocem v komunitách, kde je nízká 

proočkovanost (sociálně-vyloučené lokality) 

- Reminiscence a trénink paměti v domovech seniorů: vzpomínky a rozhovory s obyvateli  

o jejich životě.   

 

Inspirace pro ČR: Vyškolení dobrovolníci by mohli v nemocnicích a v léčebnách pro dlouhodobě 

nemocné poskytovat vybraným seniorům trénink paměti k udržení kognitivních funkcí. 

 

Norsko  

 

V Norsku jsou přesvědčeni, že existuje potřeba podpory zdraví u nemocničních pacientů  

a jsou k dispozici důkazy, že podpora zdraví, integrovaná do nemocniční péče, zlepšuje klinické 

výsledky nemocniční léčby (Oppendal et al 2011). Prvním krokem k implementaci podpory zdraví 

v nemocnicích, která by se opírala o vědecké důkazy, je kvalifikovaně odhadnout potřebu těchto 

aktivit pro nemocniční pacienty. Za tímto účelem proběhla studie, která měla za cíl identifikovat 

přítomnost a míru zdravotně rizikových faktorů životního stylu u norské nemocniční populace 

a na základě zjištění odhadnout u pacientů potřebu podpory zdraví (Oppendal et al 2011).  



 

 

 

Metody: validovaný výzkumný model (HPH-DATA Model) k identifikaci prevalence pacientů  

s nutričním rizikem (měření pasu a hmotnosti), fyzickou neaktivitou, každodenním kouřením  

a rizikovým pitím. K zjištění souvislostí mezi rizikovými faktory a demografickými charakteristikami 

byla použita statistická metoda logistické regrese.  

Výsledky: Z každých deseti zařazených pacientů (N = 1522) mělo devět jeden nebo více zdravotních 

rizikových faktorů. Z nich celkem 68 % mělo nadváhu, 44 % bylo naopak ohroženo podvýživou, 38 % 

pacientů bylo fyzicky neaktivních, 19 % byli denní kuřáci a 4 % byli rizikoví pijáci alkoholu. Byla 

nalezena nová klinicky relevantní souvislost mezi podvýživou a kouřením a potvrzena souvislost mezi 

rizikovým pitím a kouřením.  

Závěr: Téměř všichni pacienti zařazení do studie měli jeden nebo více rizikových faktorů, které 

potencionálně zhoršovaly klinické výsledky léčby. Ukazuje to na potřebu a potenciál intervencí 

podporujících zdraví, cílených na omezování zdravotních rizik v životním stylu pacientů. Účinnost 

intervencí by měla být objektivizována prostřednictvím intervenčních studií. 

 

Inspirace pro ČR: Obdobná studie u nás neproběhla, přesto lze důvodně předpokládat, že pacienti 

v českých nemocnicích jsou taktéž zatíženi rizikovým životním stylem. Nezdravá výživa, kouření  

a rizikové pití alkoholu jsou rizikovými faktory většiny chronických civilizačních onemocnění, které se 

vyskytují u většiny pacientů v českých nemocnicích. Pokud by se podpora zdraví stala reálnou 

strategií českého zdravotnictví, tak by se větší angažmá zdravotníků v podpoře zdraví mohlo ubírat  

i tímto směrem. Proškolení dobrovolníci by se mohli ve spolupráci se zdravotníky na intervencích 

cílených na ozdravení životního stylu podílet. Největší prostor se nabízí v nemocnicích, které jsou 

součástí sítě HPH nemocnic a zároveň tam probíhá rozvinutý dobrovolnický program.  Pokud by se  

to povedlo úspěšně nastartovat, bylo by to velkou inspirací pro další nemocnice a obohacením 

dobrovolnické činnosti.  

 

Švédsko 

 

Ve Švédsku existuje několik vládních agentur, které podporují dobrovolnictví ve zdravotnictví. 

Příkladem je Národní rada pro zdraví a sociální péči, finančně podporující dobrovolnické aktivity, mezi 

které patří prevence HIV/AIDS a péče o osoby a pacienty s touto nemocí, prevence zneužívání 

alkoholu a dalších návykových látek a pomoc osobám se zdravotním postižením. Její zastřešující 

organizace – Národní dobrovolnické Fórum, je aktivní zejména v sociálně zdravotní oblasti.  V oblasti 

podpory zdraví je ve Švédsku doporučováno zaměřit pozornost na ohrožené mladé lidi, pomoci jim 

zlepšit životní styl a vyhýbat se zdravotním rizikům. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je vzdělávání  



 

 

 

a zvýšení znalostí zdravotní problematiky u dobrovolníků, pracujících s mládeží. Součástí je snaha 

usnadnit ohrožené mládeži přístup do stávajících zdravotnických zařízení a podporovat přátelštější 

přístup zdravotníků k problémové (ohrožené) mládeži. Další aktivitou zaměřenou na mládež je 

propagace dobrovolnické činnosti a nábor dobrovolníků mezi mladými lidmi jako jedna z cest zlepšení 

mentální pohody a naplnění života smysluplnou činností. Součástí je vzdělávání a školení pro zájemce 

o dobrovolnickou činnost, které může pomoci některým mladým lidem, ohroženým například 

závislostmi, najít nové přátele a získat novou životní perspektivu.   

V oblasti podpory zdraví uplatňují ve Švédsku v primární péči již cca 15 let zajímavou strategii, 

která stojí za zmínku, i když se dobrovolnické činnosti přímo netýká. Jedná se o „podporu zdraví  

na recept“. Vychází se ze známé zkušenosti, že to, co mají pacienti „předepsáno“ na receptu,  

ve většině případů respektují a dodržují. S tímto vědomím začali švédští praktičtí lékaři vystavovat 

pacientům recept, ve kterém jim namísto medikamentů „předepisují“ zvýšení pohybové aktivity.  

Týká se to pacientů, kteří mají vysoké kardiovaskulární riziko, dlouhodobě trpí bolestí zad, nespavostí, 

jsou obézní či mají diabetes, případně dalším pacientům (EU Physical Activity Guidelines 2008).  Jejich 

praktičtí lékaři jim vystaví „recept“, ve kterém mají podrobně předepsáno, jakou fyzickou aktivitu,  

jak často a jakým způsobem mají vykonávat. Výsledky ukazují, že pacienti mají lepší klinické výsledky  

a udávají rovněž zlepšení kvality života. Souvisí to s tím, že cca polovina pacientů se receptem, 

předepisujícím zvýšení fyzické aktivity, řídí.  Není třeba zdůrazňovat, že tato metoda je výrazně 

nákladově efektivnější, než klasické medikamentózní postupy (Kallings et al 2008). Lékaři i další 

oprávnění zdravotníci, kteří mohou fyzickou aktivitu předepisovat (fyzioterapeuti, nutriční 

specialisté, kliničtí psychologové) mají k dispozici příručku o fyzické aktivitě v prevenci a léčbě 

nemocí, která byla pro tyto účely vytvořena. Je s úspěchem a dlouhodobě využívána v celém 

Švédsku a uplatňovaná i v sekundární péči (National Board of Wefare 2014, Andersen, Holmberg, 

Årestedt et al 2022).  S lékaři a ostatními odborníky, předepisujícími fyzický pohyb, spolupracují 

konzultanti, kteří pacientům radí a pomáhají s realizací předepsaných doporučení v jejich běžném 

životě. Ve Švédsku probíhají pravidelná šetření fyzické aktivity všech populačních skupin, která situaci 

monitorují. Výsledky ukazují, že dostatečnou fyzickou aktivitu má více než polovina dospělé populace, 

u lidí ve středním věku se tento podíl blíží 70 % (Swedish Physical Activity Factsheet 2021). Tato 

inovativní praxe podpory zdraví přispěla k velmi dobrému zdraví nejen obyvatel Švédska,  

ale i Dánska, kde tuto metodu podpory zdraví také uplatňují (EU Physical Activity Guidelines 2008).  

 

Inspirace pro ČR: V kontextu alarmující obezity české populace a souvisejících zdravotních důsledků 

se nabízí úvaha, zda bychom neměli tuto praxi vyzkoušet také v ČR. Proškoleni dobrovolníci by 

v tomto procesu mohli sehrát důležitou podpůrnou roli. Ve spolupráci s lékaři a fyzioterapeuty by 



 

 

 

mohl vzniknout dobrovolnický program podpory fyzické aktivity pacientů, u kterých je její zvýšení 

nezbytným předpokladem účinnosti klinické léčby.   

 

Finsko 

Dobrovolnickým činnostem v podpoře zdraví se ve Finsku věnuje Červený kříž, který působí 

mimo nemocniční oblast (Finish Red Cross, Volunteering). Aktivity Červeného kříže na podporu zdraví 

jsou postaveny na respektu k dobrovolníkům a na zdůraznění zdraví, jako jedné ze základních 

lidských hodnot. Červený kříž jako dobrovolnická organizace doplňuje poskytované zdravotní  

a sociální služby směřuje zájemce tam, kde mohou najít další pomoc, pokud je potřeba. Působí 

na komunitní úrovni a spolupracuje s místními orgány státní správy a samosprávy. Každá komunita 

má své vlastní programy, jejich zaměření se liší podle problémů, které jsou v dané komunitě 

považovány za důležité.  Existuje online výukový program podpory zdraví, pro zájemce o takto 

zaměřenou dobrovolnickou činnost, který poskytuje komplexní přehled o podpoře zdraví, její cíle, 

možnosti a konkrétní aktivity. Získaná orientace slouží jako odrazový můstek pomáhající zájemcům 

najít činnost, ve které chtějí působit. Pomáhá také dobrovolnickým organizacím najít vhodné 

dobrovolníky pro podporu zdraví. Vyškolení dobrovolníci Červeného kříže nabízejí bezplatné  

a anonymní zdravotní poradenství po celém Finsku. Dobrovolníci se setkávají zejména s mladými 

lidmi na různých akcích, open air festivalech a při návštěvách škol a univerzit. Diskutují zde  

o tématech souvisejících s podporou zdraví.  Dobrovolnická činnost podporující zdraví je otevřená 

všem. Pozadím aktivit je přesvědčení, že každý má právo na objektivní informace o zdraví a na jeho 

podporu, dobrovolníci proto působí na různých pozicích po celém Finsku. Každý, kdo má zájem, je 

přijat, a to bez zvláštních vstupních požadavků. Všichni jsou poté pro podporu zdraví vyškoleni. 

Školení je zaměřené na různé oblasti podpory zdraví a lze se také specializovat, například na 

zneužívání návykových látek, sexuální zdraví anebo prevenci úrazů. Osobní setkání a rozhovory 

s klienty, které jsou součástí zdraví podporujících intervencí, jsou vždy důvěrné, probíhají na bázi 

dobrovolnosti a se zajištěním ochrany osobních údajů.  

Zajímavým působištěm je činnost dobrovolníků v rámci populárních kulturních akcí.  

Dobrovolníci jsou aktivní na mnoha akcích a festivalech po celém Finsku, kde propagují podporu 

zdraví, a zároveň přispívají k vytváření úspěšných akcí i nezapomenutelných zážitků pro jejich 

účastníky. V tomto prostředí se dobrovolníci často zaměřují na zneužívání návykových látek, případně 

na otázky sexuálního zdraví. Diskuse probíhá neformálně, dobrovolníci se pohybují v publiku  

a nabízejí zájemcům možnost si popovídat.  Jejich aktivity mají podobu uvolněné diskuse ve skupině  

s cílem předcházet experimentálnímu užívání drog a intoxikaci. Dobrovolníci zabývající se sexuálním 



 

 

 

zdravím diskutují s mladými lidmi o bezpečném sexu. Pokud je potřeba, doporučují dobrovolníci 

zájemcům další podpůrné služby. K všem prováděným činnostem jsou dobrovolníci podpory zdraví 

vyškoleni Červeným křížem. Postupují podle modelu včasné intervence a využívají nástroje  

k usnadnění komunikace s ohroženými klienty. Na některých akcích mají v programu i zásady  

a postupy pro přežití v extrémních situacích.   

Japonsko 

Japonská populace je známá svou dlouhověkostí a celkově velmi dobrým zdravím. Zdravému 

životnímu stylu věnují pozornost také v rámci dobrovolnictví. Dobrovolníci v podpoře zdraví působí 

v místních komunitách, kde pomáhají zájemcům v nastartování zdravého životního stylu To činí 

prostřednictvím přímých kontaktů s rodinami a členy komunity (Tagushi et al. 2017).  Ke zlepšení  

a optimalizaci průběhu tohoto typu dobrovolnické činnosti byl proveden průzkum, do kterého bylo 

zahrnuto 575 dobrovolníků, působících v podpoře zdraví. Výzkum zjišťoval, jaké charakteristiky 

ovlivňují zapojení dobrovolníků do dobrovolnické činnosti v podpoře zdraví, jaké jsou podmínky jejich 

úspěšného působení a množství i způsob kontaktů s jejich klienty. U dobrovolníků byly sledovány 

následující charakteristiky: pohlaví, věk, vzdělání, zdravotní gramotnost, subjektivní zdraví  

a subjektivní vnímání dobrovolnické organizace, ve které působí. Zapojení do aktivit na podporu 

zdraví bylo měřeno mírou, do jaké dobrovolníci propagovali sedm zdravých způsobů chování 

v rodinách i v celé komunitě, velký význam byl přikládán zdravé výživě. Nejdůležitějším zjištěním bylo, 

že dobrovolníci s vyšší zdravotní gramotností se častěji aktivně zapojovali do oslovování rodin  

a celé komunity a byli celkově úspěšnější. Poskytování odpovídajícího vzdělání ke zlepšení 

zdravotní gramotnosti dobrovolníků je proto důležitým předpokladem efektivity jejich působení 

v podpoře zdraví. 

 

Spojené státy  

Pro představu o situaci ve Spojených státech byla využita rozsáhlá přehledová analytická 

studie, týkající se problematiky podpory zdraví a její praxe v amerických nemocnicích (Hearld LR, 

Hearld KR, Opoku-Agyeman 2017).  Studie se sice nezabývala dobrovolnictvím, mapovala však rozsah 

a vývoj podpory zdraví v průběhu téměř dvou dekád a zahrnovala všechny americké nemocnice 

akutní péče. Analýza ukázala, že v letech 1996–2014 došlo k mírnému navýšení činností prevence  

a podpory zdraví. Podpora zdraví je v USA chápána šířeji než u nás, zahrnuje také sociálně zdravotní 

služby pro seniory, včetně donášky obědů a rehabilitační programy. Do činností nemocnic byly 

zahrnuty také aktivity probíhající mimo nemocnice, avšak v režii nemocnic, např. služby typu 



 

 

 

wellness.  Poměrně malý nárůst činností v průběhu let je vysvětlován tím, že podpoře zdraví se v USA 

začalo postupně věnovat mnoho jiných organizací, působících na komunitní úrovni. Na těchto 

programech podpory zdraví se však dobrovolníci podílejí – viz dále. Byly zjištěny rozdíly ve vývoji 

podpory zdraví v čase i podle typu nemocnic. V menších venkovských nemocnicích se podpoře zdraví 

věnovali méně než ve větších městských nemocnicích (Hearld LR, Hearld KR, Opoku-Agyeman 2017).    

V USA převládá přesvědčení, že dobrovolnictví v podpoře zdraví má velký potenciál.  Účasti 

dobrovolníků v podpoře zdraví napomáhá, že v americké společnosti jsou dobrovolníci všeobecně 

považováni za lidi důvěryhodné a spolehlivé. To usnadňuje jejich přístup k zájemcům o podporu 

zdraví i vzájemnou komunikaci.  Jak bylo již uvedeno, dobrovolníci v podpoře zdraví působí častěji 

v terénu, v rámci různých neziskových organizací.  Příkladem je Program „Health Coaches Community 

Care Network“ (Síť komunitních zdravotních koučů), jehož cílem je zlepšit zdraví a kvalitu života 

chronicky nemocných lidí, snížit u nich hospitalizaci a návštěvy na pohotovosti a vyhnout se 

zbytečným nákladům na zdravotní péči. Cílem je „koučovat“, tj. pomáhat lidem, kteří se potýkají  

s chronickými zdravotními problémy, včetně psychických potíží, aby lépe zvládali svoji nemoc.  

Součástí programu je školení dobrovolníků, kteří mají zájem stát se „zdravotními kouči“. Školení 

probíhá ve spolupráci s akademickou sférou. Zdravotní koučové jsou ne klinickými členy 

ošetřovatelského týmu, kteří pravidelně navštěvují pacienty v jejich domácnostech. Díky programu 

poklesly návštěvy těchto pacientů na pohotovosti a jejich hospitalizace až o 85 procent (American 

Hospital Assocciation, 2016).   

Dalším úspěšným příkladem komunitního dobrovolnického programu podpory zdraví je 

„Community Health and Education Houses“ (Zdraví v komunitě a vzdělávací centra). Jedná se 

o komunitní centra poskytující informace, školení a podporu, týkající se onkologických 

nemocí, diabetu, gynekologických potíží a stárnutí. Dobrovolníci poskytují edukaci v oblasti 

odvykání kouření, zdravé výživy, prevenci rakoviny, týkající se menopauzy, osteoporózy  

či zvládání refluxu.  Je významné, že Asociace amerických nemocnic dobrovolnictví podporuje  

a každoročně vyhodnocuje nejúspěšnější dobrovolnické programy (American Hospital Assocciation 

2016). Oba výše zmíněné dobrovolnické programy byly oceněny Americkou asociací 

nemocnic jako velmi úspěšné. Lze z toho vyvodit, že nemocnice v USA se na dobrovolnických 

programech podílejí 2. Dokládá to také dobrovolnický program „Dula“ („Doula volunteering 

program“), který probíhá kombinovaně, tj. částečně v nemocnici a částečně v komunitě. 

 
2 Podrobnější informace se z dostupných zdrojů nepodařilo zjistit. 



 

 

 

Dobrovolnice „duly“ jsou ne klinickými členy ošetřovatelského týmu, který poskytuje podporu 

těhotným a rodičkám, a to v souladu s lékařským porodnickým plánem, respektujícím preference 

těhotných žen/rodiček. Role duly, zahrnuje kromě podpory v těhotenství a přípravy na porod také 

praktickou fyzickou a psychickou podporu během porodu.  Bylo zjištěno, že ženy, o které pečují duly, 

využívají v těhotenství méně lékařské péče, mají kratší porod a méně císařských řezů, méně případů 

poporodních depresí a poruch nálady, vykazují vyšší míru kojení a mají nižší spotřebu léků (Doula 

Volunteer Program, 2016). Tento program byl v roce 2016 oceněn Americkou asociací nemocnic jako 

vůbec jeden z nejlepších dobrovolnických programů. Dobré výsledky a úspěch tohoto 

dobrovolnického programu přispěl k tomu, že „Dula“ dobrovolnické programy se v posledních letech 

v amerických nemocnicích rozšířily, a to zejména tam, kde je větší podíl rodiček z horším sociálním 

zázemím3 (Lanning R K, Klaman S, 2019). 

Zajímavým příkladem úspěšného dobrovolnického programu podpory zdraví s výrazným 

klinickým aspektem je svým způsobem ojedinělý intervenční program, zaměřený na pacienty 

s městnavým srdečním selháním v Metodistické nemocnici v New Yorku (Congestive Heart Failure 

Volunteer Intervention Program). Cílem je snížit u těchto pacientů míru rehospitalizací pomocí 

důsledného dodržování režimových opatření. Dobrovolníci poskytují neklinickou podporu, spočívající 

v edukaci pacientů, a to před jejich propuštěním z nemocnice a následně po dobu čtyř týdnů  

po propuštění. Po propuštění intervence probíhají prostřednictvím pravidelných telefonických 

hovorů s pacienty.   Obsahem hovorů s pacienty jsou informace o významu dodržování léčebného 

režimu, motivování pacientů k dodržování diety a denní kontrole váhy a také jejich psychická 

podpora. Kromě toho dobrovolníci pomáhají pacientům zajistit návštěvy u lékařů. Program má velmi 

dobré výsledky, počet rehospitalizací se snížil o polovinu. Zástupci dobrovolníků se také podílejí na 

výběru pacientů zařazených do programu (American Hospital Assocciation 2016). 

Vzhledem k tomu, že KVO jsou ve Spojených státech hlavní příčinou úmrtí a invalidity, 

potřeba ekonomicky únosné a účinné metody prevence je veliká.  I v této oblasti se angažují 

dobrovolníci.  Příkladem je dobrovolnický projekt, týkající se využití dobrovolníků v prevenci KVO,  

a to ve spolupráci s církevními kongregacemi.  Program Health and Religion Project   využíval 

dobrovolníky k nastartování změny kardiovaskulárních rizikových faktor prostřednictvím oslovování 

lidí v jejich církevních komunitách. Dobrovolníci byli na tuto činnost připraveni a proškoleni speciálně 

připraveným certifikovaným programem. Certifikační zkouška potvrdila, že dobrovolníci si skutečně 

osvojili dostatečné znalosti a dovednosti, nezbytné pro tuto práci i užitečné pro jejich vlastní zdraví. 

 
3 Pravděpodobně se jedná o určité suplování neexistujících těhotenských poraden, které jsou běžnou a dobře 
fungující součástí evropských zdravotnických systému, včetně našeho zdravotnictví. 



 

 

 

Přidanou hodnotou bylo také to, že samotní dobrovolníci byli touto novou činností velmi nadšeni. Lze 

tak předpokládat pozitivní vliv získaných kompetencí na jejich vlastní zdraví. Dobrovolnický program 

prevence KVO si proto dle odborníků zaslouží podporu a další rozvoj (DePue et al. 1987).  

V USA také panoval názor, že efektivní působení dobrovolníků v podpoře zdraví souvisí s tím, 

že lidé věnující se této činnosti, se v jistém smyslu „podobají“ účastníkům zdravotně výchovných 

programů, a proto jim také rozumí, což usnadňuje vzájemnou komunikaci a její efektivitu.  Výzkum 

věnující se této problematice zmíněné domněnky nepotvrdil. Naopak, ukázal, že dobrovolníci se liší 

od těch, kterým poskytují informace o prevenci KVO. Mezi dobrovolníky a jejich klienty byly zjištěny 

významné rozdíly.  Dobrovolnici jsou vzdělanější, úspěšnější v ozdravení životního stylu v minulosti  

a lépe subjektivně hodnotí vlastní zdraví než jejich klienti. Z toho lze odvodit, že důležitým 

předpokladem pro úspěch v podpoře zdraví u dobrovolníků jsou jejich dostatečné znalosti a zájem 

o problematiku zdraví a v neposlední řadě také péče o vlastní zdraví.  

V USA se dobrovolnictví v podpoře zdraví často spojuje se strategií zdravého stárnutí. 

Výzkumy potvrdily, že dobrovolnictví přináší zdravotní výhody pro starší dospělé, kteří jsou 

v relativně dobré kondici, je však otázkou, zda starší dospělí s horším zdravím jsou vhodnými 

kandidáty pro intenzivní dobrovolnický program a zda z něj mohou mít také oni sami zdravotní 

přínosy. Odpověď poskytuje dobrovolnický program organizovaný společností Experience Corps  

v Baltimore v americkém státě Maryland, který byl ve spolupráci s Univerzitou Johna Hopkinse, 

souběžně koncipován jako výzkumná studie vlivu dobrovolnické činnosti na zdraví dobrovolníků (The 

Baltimore Experience  Corps Study 2006). Komunitní dobrovolnický program se týkal zvýšení fyzické 

aktivity starších lidí, kteří se do té doby neúčastnili žádného programu podpory zdraví. Vlastní 

dobrovolnická činnost se týkala působení dobrovolníků na základních školách. Dobrovolníci docházeli 

do škol a nejméně 15 hodin týdně se věnovali dětem, pracovali s nimi a pomáhali jim zlepšit školní 

výsledky. Touto intenzivní činností současně zvyšovali vlastní fyzickou, kognitivní a sociální aktivitu. 

V rámci programu proběhla dílčí studie hodnotící dopad dobrovolnické činnosti na fyzickou aktivitu 

dobrovolníků. Jednalo se o srovnání experimentální skupiny dobrovolníků zapojených do uvedených 

činností a kontrolní skupiny zájemců o dobrovolnictví, kteří zatím žádnou činnost nevykonávali. Obě 

skupiny byly věkem, pohlavím a etnicitou srovnatelné. Jejich věk se pohyboval od 59 do 86 let, téměř 

všichni byli ženy, Afroameričanky a patřili k nízkopříjmovým skupinám. Dobrovolníci byli hodnoceni 

pomocí standardizovaných dotazníků a výkonnostních testů, měřících sílu úchopu, rychlost chůze, 

rychlost vstání ze židle do stoje a rychlost stoupání do schodů. Měření probíhalo před začátkem 

školního roku a na jeho konci.  Analýza u 113 náhodně vybraných aktivních dobrovolníků ukázala,  

že po 4–8 měsících více než polovina dobrovolníků byla o cca 40 % fyzicky aktivnější než v předchozím 



 

 

 

roce, kdežto u kontrolní skupiny to bylo pouze 23 %. Nejvíce zvýšili svou fyzickou aktivitu ti 

dobrovolníci, kteří na začátku studie uvedli, že jejich fyzická aktivita je nízká.  U těch došlo k jejímu 

nárůstu až o 110 %. Výsledky naznačují, že intenzivní dobrovolnický program, který je navržen jako 

intervence na podporu zdraví, může vést k výraznému zlepšení úrovně fyzické aktivity neaktivních 

starších lidí, pokud se stanou dobrovolníky (Tan, E.J., Xue, QL., Li, T. et al.).  Podle autorů tento 

zajímavý projekt ukazuje, že dobrovolnictví může být účinným komunitním nástrojem podpory 

zdraví u starších lidí.  

 

Inspirace pro ČR: Protože narůstající obezita v české populaci zřetelně ukazuje na nedostatek pohybu 

a málo aktivity, bylo by vhodné, aby v zájmu zlepšení zdravotní kondice, lékaři některým pacientům 

doporučovali zapojení do dobrovolnické činnosti.  

 

Velká Británie  

Ve Spojeném království se předpokládá, že dobrovolnické programy mají obecně pozitivní 

dopad na organizace, ve kterých působí a tím také nepřímo podporují zdraví. Důraz je kladen  

na dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, zejména v nemocnicích. Z teoretické i empirické 

literatury vyplývá, že dobrovolníci přispívají ke zlepšení spokojenosti a bezpečnosti pacientů.  

Přehledová studie z roku 2017 shrnuje, že napříč studiemi je shoda v tom, že hlavním smyslem 

dobrovolnictví ve zdravotnictví je zlepšovat zkušenosti pacientů se zdravotní péčí, což samo o sobě 

podporuje zdraví. To je hlavním efektem dobrovolnictví (Boyle, Crilly, Malby 2017).  Již v roce 2010 

britská vláda zahájila politiku Building the Big Society, která prosazovala levné a udržitelné 

intervence, ke kterým se počítá také dobrovolnictví. Jeho prostřednictvím se lidé zapojují do svých 

komunit a rozšiřují svůj sociální kapitál. Důležitý dokument Marmot Review (2010) nastiňuje 

celospolečenskou strategii, jejímž cílem je řešit širší sociální determinanty zdravotních nerovností. 

Doporučované intervence zahrnují dobrovolnictví jako způsob snižování sociální izolace a jako 

prostředek zlepšení zdraví a pohody. Britská přehledová studie zabývající se přínosem dobrovolnictví 

pro nemocnice zjistila, že dobrovolnictví kromě předpokládaných úspor přispívá ke spokojenosti 

pacientů a zvýšení jejich bezpečnosti při pobytu v nemocnici. Dobrovolníci samotní hlásí zlepšení 

zdraví a svých funkčních schopností (Hotchisk, Unruh, Fottler 2014). Uvedená zjištění by mohla být 

inspirací pro ČR. Pracovníci působící v programech podpory zdraví v našich nemocnicích v síti HPH 

by mohli rozšířit a zefektivnit svou činnost zapojením dobrovolníků.  

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0899764014549057
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0899764014549057


 

 

 

Ve Velké Británii na komunitní úrovni aktuálně probíhá klinická studie týkající se podpory zdraví u 

pacientů s duševními nemocemi, a to s významnou účastí dobrovolníků (Williams, Fairbairn, McGrath 

et al. 2021).  Jedná se o unikátní projekt zlepšení fyzického zdraví lidí se závažnými duševními 

nemocemi. Fyzické zdraví psychiatrických pacientů je obecně opomíjeno, proto je jeho podpora 

vysokou prioritou jak ve zdravotní politice, tak v psychiatrické praxi. Zlepšení fyzického zdraví totiž 

může pomoci ke stabilizaci duševního onemocnění.  Hlavní myšlenkou projektu je vybrat a vyškolit 

dobrovolníky, kteří budou fungovat jako „Šampióni zdraví“, tj. průvodci a poradci pacientů 

s dlouhodobým duševním onemocněním. Cílem je „koučovat“ pacienta v péči o jeho fyzické zdraví 

(preventivní prohlídky, návštěvy u lékařů, ozdravení životního stylu aj.) a tak mu pomoci ve zvládání 

zdravotních problémů. Na zájemce o tuto dobrovolnickou činnost („Šampioni zdraví v péči o 

psychiatrické pacienty“) jsou kladeny značné nároky. Kromě všech standardních požadavků pro 

dobrovolnickou činnost jsou vyžadovány také reference na zájemce a absolvování povinného školení, 

které obeznámí zájemce s problematikou. Obsah školení je zaměřen na ochranu zranitelných lidí a jak 

s nimi individuálně pracovat, včetně stanovení a rozpoznání hranic dobrovolnické činnosti. Kritéria 

způsobilosti dobrovolníka jsou věk 18 let a více, schopnost zúčastnit se příslušného školení a zavázat 

se k působení dvou hodin týdně po dobu až 9 měsíců. Aby bylo zajištěno setrvání v dobrovolnické 

činnosti musí „šampioni zdraví“ před jejím započetím absolvovat povinné jednodenní dálkové školení 

o roli a náplni činnosti „šampiona zdraví“. Důležitými tématy jsou význam fyzického zdraví a jeho 

spojení s duševním zdravím, jak pracovat s lidmi při stanovení jejich vlastních cílů a jak vybudovat a 

ukončit efektivní vztah s uživatelem služby. Školení zajišťuje koordinátor dobrovolníků ve spolupráci s 

odborným týmem, jehož členem je také odborník na koučování. Všichni „šampióni“ pracují pod 

dohledem koordinátora dobrovolníků, mají pravidelná skupinová setkávání, kde vzájemně sdílejí 

zkušenosti a učí se jeden od druhého. To zvyšuje jejich kompetence v oblasti podpory fyzického 

zdraví a jejich sebejistotu. První výsledky tohoto ambiciózního a inovativního dobrovolnického 

projektu jsou slibné (Williams, Fairbairn, McGrath et al. 2021).  

Inspirace pro ČR: V rámci reformy psychiatrické péče by významnou roli v podpoře dobrovolnictví 

zaměřeného na podporu fyzického zdraví psychiatrických pacientů na komunitní úrovni mohli sehrát 

regionální centra duševního zdraví.  

 

 

 



 

 

 

Závěr 

Dobrovolnická činnost ve zdravotnictví se vyvíjí a její spektrum se postupně rozšiřuje, podle 

aktuálních potřeb v jednotlivých zemích. Zahrnutí podpory zdraví do dobrovolnických aktivit  

ve zdravotnictví je relevantní, oprávněné a potřebné.  Přestože těžiště dobrovolnictví v podpoře 

zdraví je v komunitách, nemocnice se na komunitních aktivitách určitým způsobem podílejí. Některé 

programy probíhají v nemocnicích a návazně pokračují v terénu, a to v komunitních zařízeních anebo 

také v domácnostech uživatelů.  Dobrovolnická činnost v podpoře zdraví přímo v nemocnicích se 

ukazuje jako oblast, zasluhující pozornost a rozvoj. Z analýzy zahraničních pramenů se rýsuje několik 

potencionálních možností rozvoje dobrovolnické činnosti v podpoře zdraví v našich nemocnicích.  Jak 

známo, pacienti v českých nemocnicích jsou zatíženi rizikovým životním stylem, což má vliv  

na účinnost léčby u dlouhodobých chronických nemocí. Pokud by se podpora zdraví stala reálnou 

strategií českého zdravotnictví, tak by se proškolení dobrovolníci, ve spolupráci se zdravotníky, mohli 

na intervencích cílených na ozdravení životního stylu, podílet. Největší prostor se nabízí 

v nemocnicích, které jsou součástí sítě HPH nemocnic a zároveň tam probíhá rozvinutý dobrovolnický 

program.  V zájmu zlepšení celkové zdravotní kondice by lékaři mohli některým pacientům 

doporučovat zapojení do dobrovolnické činnosti. Ve spolupráci s lékaři a fyzioterapeuty by mohl 

vzniknout dobrovolnický program podpory fyzické aktivity pacientů, u kterých je její zvýšení 

nezbytným předpokladem účinnosti klinické léčby.  Důkazy, že tělesný pohyb je velmi účinný, lze najít 

ve Švédsku. Zkušenosti z Velké Británie lze využít v dobrovolnictví zaměřeném na podporu fyzického 

zdraví psychiatrických pacientů.  Finská zkušenost ukazuje, že je užitečné věnovat pozornost podpoře 

zdraví u ohrožené mládeže.  Vyškolení dobrovolníci by také mohli vybraným seniorům pomáhat 

v nemocnicích a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné trénovat paměť a udržovat tak kognitivní 

funkce. Studie provedené v USA a Japonsku však jasně ukazují, že důležitým předpokladem  

pro úspěch dobrovolníků v podpoře zdraví jsou jejich dostatečné znalosti a zájem o problematiku 

zdraví. Znamená to, že pro účinnou a efektivní podporu zdraví v dobrovolnické činnosti je třeba 

věnovat velkou pozornost výběru a školení dobrovolníků a jejich zdravotní gramotnosti.  

Dobrovolnictví v podpoře zdraví nabízí řadu benefitů také dobrovolníkům. Ty by mohly 

přilákat nové zájemce, které by – podle zahraničních zkušeností – tento nový typ činnosti zaujal. 

Mnozí lidé chtějí „něco vrátit“ své komunitě, určité organizaci či charitě, která je nějakým způsobem 

podpořila. Podpora zdraví může být pro mnohé vhodnou příležitostí, jak se smysluplně revanšovat  

a zároveň dělat něco pro své zdraví. K dalším osobním přínosům patří získání nových kompetencí  

a rozšiřování pracovních příležitostí, zlepšování sociálních kontaktů nebo odvedení pozornosti  

od problémů v každodenním životě. I když zlepšení zdraví nebývá uváděno jako motiv  



 

 

 

k dobrovolnické činnosti, dobrovolnictví je prokazatelně spojené s lepším, zejména psychickým 

zdravím a duševní pohodou. Tato skutečnost by mohla být využita při náboru nových dobrovolníků  

a přilákat zájemce o aktivity v podpoře zdraví. Přidanou hodnotou pro zapojené dobrovolníky bude 

získání vysoké úrovně zdravotní gramotnosti. Lze se domnívat, že pokud by se podařilo systematicky 

začlenit podporu zdraví do dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví a rozvíjet ji, mohlo by to být 

stimulem pro důraznější zapojení podpory zdraví do české zdravotní politiky.  Nepochybně by z toho 

měla prospěch celá naše společnost. 
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