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Přístup k pohybové aktivitě 



Podpora pohybové aktivity 

Zdůrazňuje  

• mezinárodní spolupráci,  

• meziresortní přístup (whole-of-

goverment effort),  

• úpravu zdravotních systému,  

• vědu a výzkum,  

• monitoring a evaluaci programů 



Podpora pohybové aktivity 

Nedokážeme implementovat „důkazy“ na problém 

Propojit levou a pravou stranu 



Začarovaný kruh dětské obezity a 
pohybové inaktivity 



Pohybová aktivita jako veřejně politický 
problém (dle Pattona a Sawického, 1993) 

Známe jeho příčinu? 

• PA není vyžadována v práci , 

při dopravě ani při 

volnočasových aktivitách   

 

Máme problém 

• Je analyzovatelný 

• Zasahuje do významného počtu příslušníků 

• Je řešitelný veřejně politickými nástroji 

• Nelze jej řešit snadno a rychle 

Z tohoto vyplývá a je 

zapotřebí: 

 

- Celonárodní 

systematický přístup 

k řešení nízké úrovně 

pohybové aktivity 

 

Vývoj četnosti článků o pohybové aktivitě a politice na Web of 

Science mezi léty 1990 – 2011  

 



Klíčové přístupy, které jsou efektivní 

 
Příklady efektivních intervencí podpory 
pohybové aktivity 
• Zapojení praktických lékařů do podpory 

pohybové aktivity 
• Nízkorozpočtové komunální kampaně  
• Aktivní transport (podpora chůze, jízda na kole 

do školy a práce apod.) 
 
 



Klíčové oblasti (settings)   

• Praktičtí lékaři 
• Excercise Refferal Systém 

 
• V roce 2002 byly Anglii vyčísleny  

škody pohybové inaktivity  
• 3 miliardy liber – politické téma 

 
 



Postery do čekáren a lékáren  

Nízko rozpočtové intervence podpory pohybové aktivity 

Čekárna ve Kanadě    Čekárna v ČR 



Příklady efektivních intervencí PPA
  
• Podpora komunit 

 
Nízko rozpočtové intervence podpory pohybové aktivity 

Nízko rozpočtové intervence podpory pohybové aktivity 



Podpora aktivní dopravy 



Další akce  

• Analyzujeme 27 zahraničních národních strategií aktivního životního 
stylu 
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• Provádíme rozhovory se zahraničními odborníky, kteří se podíleli na 
tvorbě strategií 
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• Závěry analýz – červen 2012 
 
 

• Použitá metodika – Policy Analysis 
 



Tvorba politiky (strategie) aktivního 
životního stylu – předběžné závěry
  
• Jednoznačně deklarovaný vládní závazek pro podporu 

pohybové aktivity;  

• Postupy a doporučení musí být založené na důkazech 

(evidence based approaches and recommendations ); 

• Vycházet z kulturních, historických a přírodních specifik země; 

• Využít ekonomické argumenty přínosů pohybové aktivity; 

• Provést analýzu českých klíčových aktérů, kteří mají zájem 

anebo kompetenci prosadit určité politiky či realizaci určitého 

národního programu podpory pohybové aktivity;  

• Vytvořit národní pohybové doporučení (ideálně rozdělené do tří 

kategorií – děti a mládež, dospělá populace, senioři); 



Tvorba politiky (strategie) aktivního 
životního stylu – předběžné závěry
  
• Cílová skupina, která by měla být nejvíce akcentovaná, jsou 

děti a mládež; 

• Stanovit realistické cíle strategie; 

• V pravidelných intervalech provádět monitoring úrovně 

pohybové aktivity, který bude respektovat mezinárodní normy a 

zásady (např. HBSC , IPAQ, GPAQ); 

• Strategii zaměřit na pět základních oblastí (settings) - školy, 

rodiny, pracoviště, aktivní transport a podpora pohybové aktivity 

u praktického lékaře; 

• Jednoznačná provázanost národní strategie se strategiemi na 

nižších úrovních;  

• Vzájemná provázanost s dalšími strategiemi v oblasti veřejného 

zdravotnictví (výživa, kouření, reprodukční zdraví apod.); 

 



Tvorba politiky (strategie) aktivního 
životního stylu – předběžné závěry 

• Angažovanost v mezinárodních konferencích, seminářích a 

projektech; 

• Meziresortní přístup – je zapotřebí relevantní meziresortní 

spolupráce (zdravotnictví, školství, doprava, sport apod.); 

• Resort, který by měl být odpovědný za tvorbu a implementaci 

národní strategie, je Ministerstvo zdravotnictví. 
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