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VORWORT / ÚVOD 

Prof. Dr. Norbert Seibert  

„Wenn  du  ein  Leben  lang  glücklich  sein willst,  dann  liebe  deinen  Beruf“  lautet  ein  altes 

chinesisches Sprichwort. Wie wichtig die berufliche Zufriedenheit und die Gesundheit auch 

im Lehrberuf  sind, bezeugen  internationale Studien und Qualitätsstandards  zur Schul‐ und 

Unterrichtsqualität und zum Lernerfolg der Schüler. Seit einigen Jahren hat es sich der Lehr‐

stuhl für Schulpädagogik an der Universität Passau deshalb zur Aufgabe gemacht, die Lehrer‐

gesundheit durch die Entwicklung unterschiedlicher Präventions‐ und Interventionsmöglich‐

keiten zu stützen und differenzierte Forschungsansätze zur Steigerung der Berufszufrieden‐

heit von Lehrkräften zu generieren.  

Im Anschluss  an das EU‐Interreg‐III‐A‐Projekt PAllianCZ  (2006 – 2008), das die Ausbildung 

von schulischen Multiplikatoren (Gesundheitsbeauftragten) in Niederbayern und Tschechien 

zur Zielsetzung hatte, wurde 2009 das EU‐Interreg‐IV‐A‐Projekt PACZion  ins Leben gerufen, 

das nicht mehr im Allgemeinen für die Gesundheit von Lehrkräften an den einzelnen Schulen 

sensibilisieren wollte,  sondern  die  Effizienz  von  gezielten  und  individuell  gesteuerten Ge‐

sundheitsprogrammen nachweisen konnte. Mein besonderer Dank gilt deshalb meiner Pro‐

jektpartnerin doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. an der  Südböhmischen Universität  in  České 

Budějovice, die von Beginn an unsere Projektidee als Lehrstuhlinhaberin  für Sport und Ge‐

sundheitserziehung  tatkräftig  unterstützte,  neue  Inhalte mit  uns  entwickelte  und  die  ge‐

meinsamen Projektziele auf tschechischer Seite in so hervorragender Weise umsetzte. Trotz 

unterschiedlicher  personeller  Ressourcen  und  verschiedener methodischer  Zugänge  ist  es 

diesem positiven Miteinander in vielen Gesprächen und Treffen geschuldet, dass PACZion in 

so erfolgreicher und sicherlich für beide Länder äußerst nachhaltiger Weise durchführt wer‐

den konnte. 

Ebenso  möchte  ich  mich  herzlich  bei  der  Regierung  von  Niederbayern  und  den 

Hochschulleitungen der Universität Passau und der Südböhmischen Universität České Budě‐

jovice  bedanken. Durch die Genehmigung dieses  Interreg‐IV‐A‐Projekts, die  stetige perso‐

nelle und  finanzelle Unterstützung  konnten wir  grenzüberschreitend das  äußerst wichtige 

Problemfeld der Gesunderhaltung  im  Lehrberuf  intensiver erforschen und anhand der ge‐

wonnenen Ergebnisse richtungsweisende Grundlagen  für nachfolgende Forschungsarbeiten 

liefern. 

Sich dessen bewusst, dass die präventive Intention des Projekts vor allem finanzielle Erspar‐

nisse bei Kurativleistungen evoziert, konnten wir die tschechische Krankenkasse OZP als ide‐

ellen und finanziellen Förderer des Projekts gewinnen. Den Verantwortlichen dort, Herrn Ge‐

neraldirektor Friedrich und Herrn Ing. Procházka, sei ebenfalls unser herzlicher Dank ausge‐

sprochen. 
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Ohne die Mitwirkung unserer Ärzteteams und der insgesamt 57 Teilnehmer (28 Teilnehmer 

auf  bayerischer  Seite,  29  Teilnehmer  auf  tschechischer  Seite)  wäre  die  Umsetzung  von 

PACZion allerdings nie möglich gewesen. Über den gesamten Evaluationszeitraum von über 

zwei Jahren blieben sie PACZion treu, nahmen teilweise weite Anfahrtswege für die regelmä‐

ßigen Untersuchungen und die begleitenden Maßnahmen auf sich und entwickelten zu un‐

serer Freude ein wunderbares soziales Netzwerk, das vor allem bei unseren halbjährlichen 

Projektswochenenden spürbar wurde. Wir bedanken uns sehr herzlich bei ihnen und hoffen, 

dass PACZion noch lange wirken möge. 

 

Passau, im Februar 2012 

                 
 
                 Prof. Dr. Norbert Seibert                
                   Projektleiter PACZion  
      Universität Passau     

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  5

1. PROJEKTBESCHREIBUNG PACZION / PREZENTACE PROJEKTU PACZION    

Dr. Doris Cihlars 

Motivation 

 „Mit Leidenschaft“ und mit Freude möglichst lange seinem Beruf nachgehen zu können, für 

sich  selbst gesundheitsbewusst  zu agieren und dieses positive Klima der Zufriedenheit auf 

die Unterrichtsarbeit und die Schüler zurückwirken zu lassen, ist das Ideal jedes Lehramtsstu‐

dierenden zu Beginn seiner Ausbildung. Die Realität belehrt jedoch eines Besseren. Deutsch‐

land befindet sich in der Bildungsoffensive – der Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schü‐

ler  gilt  als Qualitätskriterium  eines  „Hochlohn‐  und Hochleistungslandes“  und  setzt  unter 

Druck, fordert  in der Schule nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Lehrerinnen 

und Lehrer, die bestimmten Standards und Vorgaben der Gesellschaft gerecht werden müs‐

sen und deren pädagogische, fachliche und didaktischen Fähigkeit den Unterrichtserfolg von 

Schülern  maßgeblich  mitbestimmen.  Da  aktuelle  Studien  zur  Unterrichtsforschung  (vgl. 

Hattie,  2003;  Sanders  / Rivers,  1996)  belegen,  dass mindestens  30 %  des  Lernerfolgs  von 

Schülerinnen und Schülern  in unmittelbarem Zusammenhang mit der  Lehrerpersönlichkeit 

steht, liegt es nahe, die physische und psychische Stabilisierung der Lehrkräfte zunehmend in 

den Fokus bildungs‐ und gesundheitspolitischer Überlegungen zu rücken, zumal jüngste sta‐

tistische Daten  zur  Frühpensionierung  (23 %;  im Vergleich  dazu  andere  Beamtengruppen: 

17 %;  Statistisches  Bundesamt  2008)  oder  zum  Burnout‐Syndrom  (Schaarschmidt  2002/ 

2007, Weber 2004, Seibert et al. 2007) erschreckende Erkenntnisse über den aktuellen Ge‐

sundheitszustand von Lehrpersonen liefern. Dabei sind es nicht nur die persönlichen Schick‐

sale burnoutgefährdeter oder bereits erkrankter Lehrkräfte, die aufgrund der Konsequenzen 

für die eigene Person die Familie sowie ihr soziales Netz bewegen. In systemischer und volks‐

wirtschaftlicher Hinsicht erscheint diese zunehmende Tendenz bedenklich, weil krankheits‐

bedingte  „Ausfallzeiten“  und  vorzeitiges  Ausscheiden  aus  dem Dienst  sowohl  das  System 

Schule durch Übergangs‐ und Vertretungsregelungen, aber auch den Staat und das Gesund‐

heitssystem als Versorgungsleistende finanziell belasten. Dieser alarmierenden Situation be‐

wusst zu werden, wird zwar seit einigen Jahren versucht, auf verschiedenen staatlichen und 

schulischen  Ebenen  Lösungsvorschläge  und  –maßnahmen  anzubieten  –  leider mit  kaum 

merklichem Erfolg. Staatlich geförderte Modellprojekte zur Lehrergesundheit in Bayern wur‐

den nach einiger Zeit wieder eingestellt und die Beratungstätigkeit für diesbezügliche Anfra‐

gen auf die Schulberatungsstellen der Regierungen verlagert, die jedoch die breite Nachfrage 

nach salutogenen Unterstützungsmaßnahmen aufgrund mangelnder finanzieller und perso‐

neller  Ressourcen  kaum  deckeln  können.  Auf Mesoebene  unterliegt  die  schulhausinterne 

Gesundheitsförderung  einer  dafür  aufgeschlossenen  Schulleitung,  die  Möglichkeiten  der 

Umsetzung im Rahmen der administrativen Vorgaben bereitstellen kann. In Eigenverantwor‐

tung bleibt es somit Betroffenen selbst überlassen, Kurse und Seminare zu verschiedensten 

gesundheitlichen Disziplinen aus  lehrerspezifischen Fort‐ und Weiterbildungskatalogen, aus 

dem  lokalen Angebot der Krankenkassen oder der Gesundheitsinstitute wahrnehmen. Dies 
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geschieht weitgehend nur punktuell, die Auswahl obliegt persönlichem Gutdünken und die 

Umsetzung  erfolgt  oft  ohne  professionelle  Begleitung.  Der  Nachweis  der  Effizienz  bleibt 

aufgrund  der  fehlenden  kontinuierlichen medizinischen  Begleitung  ausständig,  sodass  der 

Wirkzeitraum der getroffenen Maßnahmen möglicherweise recht begrenzt sein dürfte und 

der eingebrachte Elan kaum Nutzen bringt. 

 

PACZion ist anders 

Die Stärkung persönlicher und berufsbezogener Ressourcen im Hinblick auf die Anforderun‐

gen des Lehrberufs  ist sowohl bei der Lehreraus‐ als auch bei der Fort‐ und Weiterbildung 

ein wesentliches Element der universitären Arbeit an der Universität Passau. Neben der Ein‐

richtung  eines  eigenen  Arbeitsbereichs  zur  Lehrergesundheit  und  Berufszufriedenheit  am 

Lehrstuhl für Schulpädagogik konnten unter der Leitung des Ordinarius Prof. Dr. Norbert Sei‐

bert bereits mehrere Projekte, Kongresse, Seminare und Fortbildungsveranstaltungen zu die‐

ser  Thematik  erfolgreich  durchgeführt werden.  Im November  2008 wurde  dieses  aktuelle 

Forschungsvorhaben  ins Leben gerufen: PACZion – mit Leidenschaft Lehrer bleiben, das  im 

Rahmen des  Interreg‐IV‐A‐Programms und  in Union mit der Südböhmischen Universität  in 

České  Budějovice  (Lehrstuhl  für  Gesundheitserziehung  und  Sport,  doc.  PaedDr.  Milada 

Krejčí, CSc.) konzipiert und in den Regionen Passau (PA steht für Passau) und Südböhmen (CZ 

steht für Tschechien) mit einem Gesamtbudget von 473.000 Euro bis Februar 2012 synerge‐

tisch umgesetzt werden konnte. Einen wichtigen  ideellen und finanziellen Partner fand das 

Projekt zudem in der tschechischen Krankenkasse OZP, die vor allem die Prävention und in‐

dividuelle Gesundheitsfürsorge  als wesentlich  für  ihre  Klienten  erachtet  und  Erkenntnisse 

von PACZion nachhaltig  in  ihren  Förderprogrammen  für  versicherte  Lehrkräfte  integrieren 

möchte. 

 

 

Das gesamte Projektteam von PACZion: 

v.l.: Prof. Dr. Norbert Seibert  (Projektleiter, Universität Passau),  Ing.  Jaroslav Procházka  (OZP‐Krankenkasse), 

doc.  PaedDr. Milada  Krejčí,  CSc.  (Projektpartnerin,  Südböhmische  Universität  České  Budějovice),  Dr.  Doris 

Cihlars (Projektkoordination, Universität Passau), Generaldirektor Ing. Ladislav Friedrich, CSc. (OZP‐Krankenkas‐

se) und Mgr. Radim Kokeš (Projektmitarbeiter Südböhmische Universität České Budějovice) 
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Projektkonzeption und Inhalte 

Die wesentliche  Projektintention  lag  im  Nachweis  der  nachhaltigen  Effizienz  individueller 

und vor allem begleiteter Maßnahmen zur beruflichen Gesundheitsförderung, der sich zum 

Ende des Projekts  in  einer  Stabilisierung des persönlichen Gesundheitszustandes  von  teil‐

nehmenden Lehrkräften und Studierenden manifestiert und den Beweis  für die Rentabiliät 

betrieblicher Gesundheitsprophylaxe liefern sollte. 

Das  in vier Phasen  in beiden Regionen parallel umzusetzende Projekt enthielt als Kern ein 

über 2‐jähriges  intensives Gesundheits‐ und Wohlfühlprogramm  für  jeweils ca. 30 Teilneh‐

merInnen (Lehrer und Lehrerinnen im Schuldienst, der Schulaufsicht sowie Studierenden des 

Lehramts),  das  in  Zusammenarbeit mit  drei  Ärzteteams,  lokalen  Fachärzten,  Physiothera‐

peuten sowie Experten aus Pädagogik und Sozialwissenschaften erstellt wurde und sich über 

einen Maßnahmenkatalog von fünf Bereichen 

 

                             

   Entspannung            Bewegung                Ernährung      berufsspezifische     Gesundheitsvorsorge 
                      Salutogenese 
 

erstreckte. Neben der ganzheitlichen medizinischen Komponente  legtePACZion besonderen 

Wert auf eine Atmosphäre des Wohl‐ und „Sich‐Aufgehoben‐Fühlens“,  so dass  sowohl auf 

niederbayerischer als auch tschechischer Seite moderne Gesundheits‐ und Beratungszentren 

in Bad Griesbach (D) und Trebon (CZ) mit einbezogen wurden, um dieses Ambiente bereitzu‐

stellen und mit exzellenten Ärzten, modernsten Geräten und  kurativen Einrichtungen den 

physischen Heilungsprozess unterstützen zu können. 

In  beiden  Projektregionen  führten  deshalb  die  PACZion‐Ärzteteams mehrere  umfassende 

Gesundheits‐Check‐ups in den Bereichen Physiologie (Innere Medizin, Kardiologie, Orthopä‐

die), Psychologie (Psychosomatik) und Ernährung bei allen Teilnehmern durch, die über den 

gesamten Evaluationszeitraum halbjährlich bzw. im Jahresrhythmus wiederholt wurden. Ba‐

sierend  auf  dieser  individuellen  ganzheitlichen  Anamnese  erarbeiteten  die  Experten  an‐

schließend  einen  persönlichen Gesundheitsfahrplan  (PAss)  für  das  folgende Halbjahr,  der 

konkrete Anweisungen  aus den  fünf o.g. Bereichen  situationsadäquat  vorschlug und  stets 

bedarfsorientiert  variiert werden  konnte. Die  Projektteilnehmer waren  angehalten,  inner‐

halb der einzelnen Zeiträume die vorgeschlagenen Präventions‐ und  Interventionsmaßnah‐

men eigenverantwortlich und in freier Orts‐ und Zeitwahl bei den ausgewiesenen Netzwerk‐

partnern  (z. B. medizinische Einrichtungen – z. B. Ärzte, Ostheopathen, Physiotherapeuten, 

Kureinrichtungen, Psychologen, Masseure, aber auch berufsspezifische Unterstützungsange‐

bote,  z. B.  Supervisoren,  pädagogische,  psychologische/sozial‐pädagogische  Einrichtungen) 

durchzuführen, wobei sie aber stets auf die kontinuierliche Begleitung der PACZion‐Fachleu‐
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te zurückgreifen konnten. Zusätzlich wurden Seminarwochenenden und projektbegleitende 

Kursangebote  zu  verschiedensten  gesundheits‐  und  berufsspezifischen  Themenbereichen 

von den Projektteams  an den Universitäten Passau und  České Budějovice organisiert, die 

den gemeinschaftlichen Austausch innerhalb der Probandengruppe ermöglichten und durch 

das gruppendynamische Kennenlernen salutogenetischer Inhalte motivierend wirksam wer‐

den konnten. Der binationale Charakter von PACZion kam durch die Beteiligung an gegensei‐

tigen Veranstaltungen und Kongressen sowie durch die Umsetzung gemeinsamer Kursange‐

bote  in Passau und  in České Budějovice zum Tragen, die für alle Beteiligten  im Hinblick auf 

die  Erweiterung  gesundheitsmethodischer  Zugänge und  Sichtweisen  von  größtem Gewinn 

war. 

 

 

 

 

 

Projektziele 

Die persönliche Freude am Beruf durch gestärkte personale,  soziale und berufsspezifische 

Ressourcen langfristig zu erhalten, „mit Leidenschaft“ für sich selbst gesundheitsbewusst zu 

agieren und dieses Wohlgefühl auf die Unterrichtsarbeit und die Schüler zurückwirken zu las‐

sen, standen als nachhaltige Ziele aller gesundheitsfördernder und  ‐erhaltender Unterneh‐

mungen  im Vordergrund von PACZion. Zum Einen zielte PACZion deshalb bei  jedem Einzel‐

nen auf eine Bewusstseinsänderung über die Rentabiliät persönlicher Gesundheitsförderung, 

zum Anderen auf die Erhöhung der Akzeptanz berufsvor‐ und ‐begleitender Copingstrategien 

bei Lehrerinnen und Lehrern  in der Öffentlichkeit. Zudem wollte das Projekt auch  in syste‐

mischer Hinsicht überzeugen,  indem der Beweis für den Nutzen betrieblicher Gesundheits‐

förderung geführt und dadurch ein systemischer Veränderungsprozess  in Richtung „Investi‐

tion in die Prophylaxe“ initiiert wurde. Geht man davon aus, dass sich in volkswirtschaftlicher 

Hinsicht  „jede 1‐Euro‐Investition  in eine moderne Gesundheitsförderung nach drei  Jahren 

mit mindestens 1,80 Euro auszahlt“ (Prof. Dr. Dr. Michael Kastner, Leiter des Instituts für Ar‐

beitspsychologie und Arbeitsmedizin / Universität Dortmund), so dürften sich auch die finan‐

ziellen  Aufwendungen  durch  veränderte  schulische  Rahmenbedingungen  und  die  Etablie‐

rung gesundheitsfördernder Unterstützungsangebote für den bayerischen Staat lohnen, der 

aufgrund  der  vorzeitigen  Pensionierungen  seiner  Lehrkräfte  jährlich  250  Millionen  Euro 

(Zahlenmaterial: BLLV, 2005) aufwenden und hohe Kurativkosten in Kauf nehmen muss.  

 

 

     gefördert als Interreg‐IV‐A‐Projekt der EU                      
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Zeitlicher Ablaufplan des Projekts PACZion (Nov. 2008 – Febr. 2012): 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Was bleibt nach 3,5 Jahren Projektdauer? 

PACZion  ist  ein  Lehrergesundheitsprojekt,  das  durch  die  Kultusministerien  beider  Länder,  

die zuständigen Landesregierungen sowie die Universitätsleitungen in Passau und České Bu‐

dějovice maßgeblich unterstützt und befürwortet wurde. Nachhaltiges  Ziel  ist es deshalb, 

anhand einer (jetzt) kleinen Teilnehmerzahl den (dann) nachgewiesenen Nutzen  individuel‐

Phase 4:     ab September 2011 (bis Projektende Februar 2012) 

Evaluation und Möglichkeiten der autonomen Fortführung des Projekts durch die Einbindung 
des Gesundheitswesens 

* Evaluation und Feststellung des Ist-Zustands nach Durchführung des individuellen Gesundheitsprogramms  
* Auswertung der Testergebnisse nach festgelegten Kriterien auf der Basis der Wissenschaftlichkeit (Expertenteam) 
* autonome Weiterführung des Konzepts durch die Einbindung von gesetzlichen, privaten Krankenkassen sowie der Beihilfe; 
  Erstellung eines Bonusprogramms zur Stabilisierung und Steigerung der eigenen Befindlichkeit (Kostenreduktion im Bereich der  
  Interventionsmedizin und mögliche Kostenreduktion durch die Senkung der Frühpensionsrate) 

Phase 1:      ab November 2008 

Gewinnung der Netzwerkpartner/ Aufbau 
eines Beratungszentrums  
 
* Auswahl eines Expertengremium aus Ärzten,  
   Psychologen, Sozialpädagogen, usw. als fachliche  
   Projektberater  
*  Erstellung eines Katalogs möglicher Netzwerkpartner (=    
   Gesundheitseinrichtungen in BY + CZ) 
*  evtl. Projektpartner: ausgewählte Krankenkassen 
*  Kontaktaufnahme und Gewinnung niederbayerischer 
   und tschechischer Gesundheitseinrichtungen, gemein- 
   same Entwicklung inhaltlich abgestimmter, aufeinander 
   aufbauender Gesundheitsmodule   
*  Aufbau eines Beratungs-/ Koordinationszentrums  
*  Koordinationsstelle an der Universität Passau  
   (Leadership) 

Phase 3:      ab Mai 2009 (bis September 2011; nach Verlängerung des Evaluationszeitraums) 

Umsetzung:  Ermittlung des individuellen Ist-Zustands jedes Teilnehmers -  Durchführung und 
Begleitung der gesundheitserhaltenden Maßnahmen 

* Ermittlung des physischen und psychologischen Ist-Zustands im Rahmen eines Beratungs-/ Einführungsseminars  durch das  
  Expertengremium (Beratungszentrum) 
* Erstellung eines individuellen Gesunderhaltungsprogramms, Vorschläge der regionalen Umsetzung (adäquate 
  Gesundheitseinrichtungen); Nachweis durch einen Gesundheitspass; individueller zeitlicher und lokaler Rahmen  
* Persönliche Begleitung und Beratung der Studienteilnehmer während der Anwendungsphase durch das Expertenteam/    
  Koordinationsstelle;  ½-jährliche Treffen im Beratungszentrum zur Zwischenevaluation; bedarfsorientierte Anpassung des  
  Individualprogramms 
* Erweiterung und Überprüfung des Gesundheitsangebots durch die Experten/ Projektbeteiligte; Aktualisierung des Katalogs 
 

Phase 2:      ab Februar 2009 

Konzeption des individuellen 
Gesunderhaltungsprogramms 

*  Konzeption möglicher Gesundheitsmodule durch  
   Experten, Projektpartner und ausführenden    
   Einrichtungen  
*  Modulbereiche: Entspannung – Bewegung -    
   Ernährung- berufsspezifische Salutogenese –  
    medizinische Begleitung (physisch/ psychisch) 
*  Erstellung eines möglichen Modulkatalogs durch alle  
    Beteiligten; 
*    Planung und Strukturierung der Projektphase 3 
*  Projektpräsentationen – Gewinnung von   
   Studienteilnehmern, Netzwerkpartnern; 
    Werbemaßnahmen an Schulen, Gesundheitsein- 
 richtungen, Universitäten; 
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ler berufsbegleitender Gesundheitsmaßnahmen  zu dokumentieren und  auf der Grundlage 

dieser wissenschaftlichen Daten administrative Veränderungsprozesse für viele bayerischen 

Lehrerinnen und Lehrer zu  initiieren. Das Projekt PACZion wurde zwar  im Februar 2012 be‐

endet, aber die Vision eines ganzheitlichen Unterstützungssystems am „Arbeitsplatz Schule“ 

soll weiter  getragen werden und nachhaltig  Lehrkräfte,  Schulleitungen und Dienstaufsicht 

dazu animieren, aktiv für die Etablierung und Institutionalisierung der Lehrergesundheit bei‐

zutragen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Vorgaben den Raum für salutogene Maß‐

nahmen auszuschöpfen.  

 

 

2. UMSETZUNG DER EINZELNEN PROJEKTPHASEN / REALIZACE JEDNOTLIVÝCH  

     FÁZÍ PROJEKTU 

 

2.1  In Bayern  

Dr. Doris Cihlars 

2.1.1  Expertenteam und Teilnehmergruppe 

Das Projektteam auf bayerischer Seite setzte sich aus dem Projektleiter Prof. Dr. Norbert Sei‐

bert  (Lehrstuhlinhaber  für  Schulpädagogik)  und  der  Projektkoordinatorin Dr. Doris  Cihlars 

(Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl  für Schulpädagogik)  zusammen.  Ihnen obla‐

gen die Projektgenese sowie die Konzeption der Projektinhalte,  ihre Weiterentwicklung so‐

wie die Koordination der operativen Umsetzung, die Gewinnung und Unterstützung der ärzt‐

lichen Expertenteams, die Kooperation und kontinuierliche Absprache über projektbezogene 

Maßnahmen mit den  tschechischen Projektpartnern, die Einrichtung und Gestaltung eines 

universitätsinternen Beratungs‐  und  Kurszentrums  (Lehrergesundheitswerkstatt)  sowie  die 

Planung und Organisation projektbegleitender Seminarwochenenden, Tagungen und Kurse, 

die die Teilnehmer gemäß ihres individuellen Gesundheitsfahrplans durchführen sollen. 

Die wissenschaftliche Befundlage hat als wesentliche Säulen zur ganzheitlichen Gesundheits‐

fürsorge für Lehrkräfte die Bereiche Phyisiologie, Psychologie und Ernährung eruiert. Für die 

medizinische Expertise und die projektbegleitenden Evaluationen konnten drei Ärzteteams in 

der Region Passau gewonnen werden, die sich vor allem mit dem Bereich lehrerspezifischer 

Erkrankungen beschäftigen und  in  ihren Kliniken sowohl personelle als auch  finanzielle Be‐

treuungressourcen für die Gruppe der 28 Teilnehmer über den zweijährigen Evaluationszeit‐

raum zur Verfügung stellen konnten. Die physiologische Unternstützung übernahmen Frau 

CÄ Dr. med. Petra Heizmann (Innere Medizin, Kardiologin) und Herr Dr. med. Andreas Mo‐

rasch (Orthopädie) sowie ihre jeweiligen Mitarbeiter von der Asklepios‐Klinik St. Wolfgang / 

Bad Griesbach. Die psychologische Begleitung der Teilnehmer wurde von Herrn CA Dr. med. 
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Jürgen Gosda (Kreiskrankenhäuser Simbach / Inn, Psychosomatik) übernommen und Frau Dr. 

Dr. habil. Gülin Tunali war als Ernährungsexpertin an der Klinik Kohlbruck  in Passau für den 

Bereich der ernährungstechnischen Expertise zuständig. Alle in diesem Dokumentationsband 

dargestellten medizinischen Methoden, empfohlenen Maßnahmen und evaluierten Befunde 

liegen  rein  in der Verantwortung der  jeweiligen ärztlichen Bereichsleitung,  sie wurden  für 

diese Publikation von ihr zusammengestellt und vom Projektteam  gebündelt. 

 

 

 

Die Teilnehmergruppe in Bayern wurde im Anschluss an eine öffentliche Projektpräsentation 

am 26.03.2009 an der Universität Passau, an der sowohl das bayerisches als auch tschechi‐

sche  Projektteam  teilgenommen  hatte,  gewonnen.  Trotz  der  großen Nachfrage  von  Lehr‐

amtsstudierenden,  Lehrkräften  aller  Schularten und Dienstaufsichtspersonen wurden dem 

Projektantrag gemäß nur eine Gruppe von 30 Personen (N = 30) ausgewählt, die sich im Mai 

2009 erstmals zum Teilnehmerwochenende in der Asklepios‐Klinik in Bad Griesbach traf.  

 

 

1. Teilnehmertreffen im Mai 2009 (Hotel‐Klinik St. Wolfgang, Bad Griesbach) 

PACZion‐Expertenteam in Bayern: 

Prof. Dr. Norbert Seibert, Frau Dr. Dr. habil. 

Gülin Tunali, CÄ Dr. Petra Heizmann, CA Dr. 

Jürgen Gosda, Dr. Doris Cihlars, Geschäfts‐

führer Frank Tamm (Asklepios‐Klinik St.  

Wolfgang / Bad Griesbach) 
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Die Zusammensetzung erstreckte sich zum Projektstart auf 21 weibliche, 9 männliche Teil‐

nehmer  (im Folgenden werden alle Bezeichnungen  in maskuliner Form gewählt, ohne eine 

Diskriminierung des weiblichen Geschlechts zu indendieren) und umfasste 3 Lehramtsstudie‐

rende,  1  Referendar,  10 Grundschullehrer,  1 Hauptschullehrer,  1  Realschullehrer,  8 Wirt‐

schaftsschullehrer, 4 Berufsschullehrer, 1 Förderschullehrer, 1 Person aus der Schulaufsicht. 

Nachdem auf Teilnehmerseite deutlich wurde, dass PACZion trotz der intensiven Unterstüt‐

zung des Projekt‐ und der Ärzteteams viel Eigeninitiativ verlangte, schieden zwei Lehrkräfte 

aus dem Bereich der Grundschule sowie eine Lehramtsstudierende bereits nach dem ersten 

Teilnehmertreffen aus, so dass PACZion durch die Aufnahme eines Nachrückers aus dem Be‐

reich der Schulaufsicht  (Nov. 2009) mit 28 Teilnehmern  (N = 28; 18 weiblich, 10 männlich) 

über  den  Evaluationszeitraum  durchgeführt wurde. Aufgrund  dessen,  dass  die  bayerische 

Projektseite auf eine externe ärztliche Expertise zurückgreifen musste, gestalteten sich die 

teilweise weiten Anfahrtswege zu den Ärzteteams sowie die Koordination passender Termin‐

vereinbarungen für die Teilnehmergruppe als äußerst schwierig, so dass es zu zeitlichen Ver‐

zögerungen  der  einzelnen  Check‐up‐Termine  kam  und  der  Evaluationsendpunkt  von  ur‐

sprünglich Juli 2011 bis September 2011 verlängert werden musste. 

 

2.1.2 Expertengeleitete Gesundheitsförderung:                     

Bereichsspezifische Zielsetzungen, Projektdesign und Testinventare  

2.1.2.1  Physiologischer Bereich  

Für  die  Gestaltung  des  physiologischen  Unterstützungsangebots  und  die  diesbezüglichen 

Ausführungen in diesem Dokumentationsband sind Frau CÄ Dr. med. Petra Heizmann (Inne‐

re Medizin, Kardiologie) und Herr Dr. Andreas Morasch (Orthopädie; beide Asklepios‐Klinik 

St. Wolfgang, Bad Griesbach) verantwortlich.  

Ziel des Projekts PACZion war im Bereich der Physiologie die individuelle Förderung der Ge‐

sundheit durch präventive Untersuchungen (Vorsorge) mit Erkennung von gesundheitlichen 

Störungen, Bewertung von Risikofaktoren, insbesondere für Erkrankungen im Herz‐Kreislauf‐

System  und  Bewegungsapparat,  und  daraus  resultierend  individuelle Handlungsanweisun‐

gen oder sogar der Beginn einer speziellen Therapie zur Stärkung persönlicher Ressourcen 

und Vermeidung eines Krankheitsgeschehens.  

Dementsprechend wurde folgendes Projektdesign und Testinventare für die Innere Medizin, 

Kardiologie und Orthopädie gewählt: 
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Die 1. Evaluation (im Zeitraum von Juni 2009 bis August 2009) umfasste folgende Untersu‐

chungen: 

 Anamnese 

 körperliche  Untersuchung  inklusive  Ermittlung  des  Body‐Mass‐Index  (BMI:  Gewicht  in 

Kilogramm  bezogen  auf  die  Körpergröße  in Metern  zum Quadrat  =  kg/m2)  und  Blut‐

druckmessung an beiden oberen Extremitäten 

 Laborbestimmungen  (Blutbild, Differentialblutbild, Gesamteiweiß, Blutsenkung, Nieren‐

parameter, Blutfette mit ‐ Gesamtcholesterin, HDL‐ und LDL‐Cholesterin, Triglyceriden ‐, 

Leberparameter, Serumelektrolyte, Ck, CK‐MB, Eisen, Glucose im Serum, HbA1c und TSH) 

 Ruhe‐EKG 

 Ergometrie 

 Echokardiographie 

 Sonographie des Abdomens 

 Carotisduplex 

 Sonographie der Schilddrüse 

 Lungenfunktionsprüfung 

 orthopädische Untersuchung 

 

Die 2., 3. und 4. Evaluation im Abstand von etwa 5‐6 Monaten zwischen November 2009 bis 

Juli 2011 umfasste: 

 erneute Anamnese 

 individuelle  Kontrolle  der  pathologischen  (auffälligen) Untersuchungsergebnisse  in  der 

Inneren Medizin/Kardiologie und Orthopädie 

 Laborkontrolle wie bei der 1. Evaluation (z.T. auch durch Hausärzte) 

 Ruhe‐EKG und Ergometrie mit erneuter Leistungserfassung 
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2.1.2.2  Psychologischer Bereich 

Die positive Veränderung gesundheitsförderlicher Einstellungen, Sichtweisen und Haltungen 

sowie bei Bedarf eine umfassende  Individualbetreuung waren wichtige  Inhalte  im Bereich 

des psychologischen Unterstützungsangebots, das unter der Leitung von Herrn CA Dr. med. 

Jürgen Gosda und seinem Team am Kreiskrankenhaus Simbach am Inn für die PACZion‐Teil‐

nehmer  erstellt  wurde.  Die  nachfolgenden  Projektresultate  erstellte  der  Leitende  Dipl. 

Psychologe Dietmar Röckle. 

Zielsetzung des psychologischen PACZion‐Forschungsbereichs war  im Sinne der Prävention 

die individuelle Prophylaxe von stressbedingter Überforderung und Erkrankung. Es stand so‐

mit nicht die Wirksamkeit der dabei eingesetzten Maßnahmen durch eine Untersuchung im 

Vordergrund,  sondern  der Nutzen  individueller Untersuchungsergebnisse  für  die  folgende 

Beratung und Begleitung der Teilnehmer. Es muss jedoch eingeräumt werden, dass die recht 

kleine  Stichprobenanzahl  eine  vorsichtige  Interpretation der Untersuchungsergebnisse  im‐

pliziert. 

Das Projektdesign bestand aus einer  individuellen Teilnehmerbefragung zu 4 Messzeitpunk‐

ten, zu Beginn als Eingangsuntersuchung (T 1), nach einem halben Jahr (T 2), nach 1,5 Jahren 

(T 3) sowie zum Ende des Projekts als Abschlussbefragung (T 4). 

Trotz wiederholter  Aufforderung  zur Mitarbeit musste  jedoch  gerade  im  psychologischen 

Testbereich eine unterschiedliche Rücklaufquote der Umfragebögen verzeichnet werden, so 

dass nicht  alle  Teilnehmer  zu  jedem Untersuchungszeitpunkt  an  allen Befragungen  teilge‐

nommen  haben.  Von  den  ursprünglich  28  Personen  (Altersdurchschnitt  von  47,3  Jahren, 

min. 21 J., max. 63 J.) der Gruppe ab November 2009 lagen nur bei 24 Personen alle Untersu‐

chungsergebnisse für alle 4 Zeitpunkte vor, so dass nur für diese Teilgruppe eine vergleichen‐

de  Verlaufsuntersuchung  über  den  ganzen  Projektzeitraum  durchgeführt werden  konnte. 

Auch die anderen 4 Personen erhielten selbstverständlich eine individuelle Auswertung und 

unmittelbare Rückmeldung über die einzelnen eingegangenen Fragebögen.  

Als Testinventare wurden bei allen vier Messzeitpunkten  jeweils vier Fragebogenverfahren 

zur Selbstbeurteilung eingesetzt: Das Arbeitsbezogene Verhaltens‐ und Erlebensmuster, das 

Trierer Inventar zum chronischen Stress, der Fragebogen zur Erfassung von Ressourcen und 

das ICD 10 Symptom Rating. Damit sollten verschiedene Aspekte abgebildet werden, wie die 

Einstellung  zur  Arbeit,  daraus  resultierende  gesunderhaltende  oder  krankmachende  Ver‐

haltensmuster, die subjektiv erlebte Stressbelastung, das Ausmaß zur Verfügung stehender 

Ressourcen und Fähigkeiten zur Bewältigung sowie die Erfassung von Krankheitssymptomen, 

die ggf. aus einer übermäßigen Stressbelastung resultieren können.  Die einzelnen Beschrei‐

bungen der Testverfahren finden sich im Vorspann der jeweiligen Untersuchungsergebnisse 

unter 3.1.2. 

Die Besprechung der Untersuchungsbefunde  fand nach den einzelnen Messzeitpunkten  in 

einem  oder mehreren  psychologischen  Beratungsgespräch(en)  in  der  Psychosomatischen 



  15

Abteilung  im  Krankenhaus  Simbach  statt,  wobei  neben  einer  ausführlichen  individuellen 

Rückmeldung  auch  die  persönliche  Belastungssituation  in  Beruf  und  Freizeit  reflektiert 

wurde,  um  Ansatzpunkte  und  Empfehlungen  für  gesundheitsfördernde  Maßnahmen 

herauszuarbeiten. Einige wenige Teilnehmer suchten darüber hinaus auch längerfristige Un‐

terstützung durch regelmäßige psychologische Beratungsgespräche.  

 

2.1.2.3 Ernährungstechnischer Bereich  

Die ernährungstechnische Betreuung durch PACZion oblag der Ernährungswissenschaftlerin 

und Diabetologin Frau Dr. Dr. habil. Gülin Tunali mit der Zielsetzung, das Ernährungsverhal‐

ten  der  einzelnen  Teilnehmer  unter medizinischen Aspekten  bewusst  zu  gestalten  und  in 

Hinblick auf falsche Gewohnheiten hin zu korrigieren. Stressbedingte als auch durch die feh‐

lerhafte Lebensführung entstandene falsche Essgewohnheiten haben ernsthafe  Folgen, wie 

z.B. Diabetes mellitus,  Stoffwechselkrankheiten, Übergewicht, Hypertonie, Kardiovaskuläre 

Erkrankungen, Gicht oder Burnout.  

Das  Projektdesign  und  Testinventar  im  Bereich  der  Ernährung  umfasste  zu  drei Messzeit‐

punkten  (November 2009, Mai 2010 und  Juli 2011) einen  Fragebogen, der  jeweils  im An‐

schluss an die individuelle Bearbeitung in einem persönlichen Gespräch ausgewertet wurde. 

Ergänzend dazu wurden  im Hinblick  auf eine umfassende ernährungsbezogene Anamnese 

und Betreuung  jeweils die medizinischen Laborwerte der Physiologie  (Dr. med. Petra Heiz‐

mann) hinzugezogen.  

 

       

Gesundes Kochen in begleitenden Ernährungskursen von Frau Dr. Dr. habil. Gülin Tunali 

 
Ergänzend  zu den  jeweils  festen Check‐up‐Terminen und Evaluationen  standen projektbe‐

gleitend alle Ärzteteams sowohl telefonisch als auch per E‐Mail für Anfragen der Teilnehmer 

zur Verfügung. 

 



 16 

2.1.3  Zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen 

2.1.3.1   Projektwochenenden  

Wesentliche Teilintention des Pro‐

jekts PACZion war neben dem indi‐

viduellen  und  v.a.  systematischen 

medizinischen  Stützsystem  für  je‐

den einzelnen Teilnehmer der Ge‐

danke,  den  gruppenbezogenen 

Austausch Betroffener in angeneh‐

mer, nicht schulischer Atmosphäre 

zu  ermöglichen,  Gemeinschaftser‐

lebnisse zu fördern und dadurch zu 

signalisieren,  dass  die  Teilnehmer 

als  burnoutgefährdete  Lehrende 

nicht allein gelassen  sind  in  ihrem 

Schicksal. Das Projektteam organi‐

sierte deshalb im Verlauf des Evaluationszeitraums vier Tagungswochenenden im Klinik‐Ho‐

tel St. Wolfgang / Bad Griesbach und  im Hotel Holzapfel / Bad Füssing, wobei  jedes Mal  in 

Rücksprache mit den Ärzten ein den jeweils aktuellen Bedarfen der Gruppe angepasstes Pro‐

gramm durchgeführt wurde. Besonderer Wert wurde bei diesen verpflichtenden 2‐tägigen 

Treffen  (Freitag‐Samstag) auf die Balance  zwischen Wohlfühlfaktor und projektbezogenen, 

medizinischen Notwendigkeiten gelegt,  so dass  zusätzlich  zu  Informationen über den Pro‐

jektstand durch unsere Ärzte  fakultative Angebote  (z.B. Massagen, Aroma‐Therapie) sowie 

Gemeinschaftsaktivitäten  für die ganze Teilnehmergruppe  (z.B. Mediteranes Kochen  in der 

Schulküche der MS Bad Griesbach, Zentrierübungen im Außenbereich des Hotels, usw.) oder 

themenbezogen in Teilgruppen (z.B. Supervision, Konfliktmanagement, Stimmbildung, Aqua‐

Gymnastik, Yoga, Nordic‐Walking, Gestalttherapie, usw.) durchgeführt wurden.  

 
         Kurs zur Körperzentrierung 

 

 

 

Aqua‐Gymnastik 
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Besonderer Höhepunkt war jedes Mal der Gemeinschaftsabend am Freitag, bei dem sich die 

Teilnehmer neben einer  speziell  auf die ernährungstechnischen Bedarfe hin  ausgerichtete 

Speisenfolge und einer diesbezüglichen Unterweisung durch Frau Dr. habil. Tunali in stilvol‐

lem Ambiente austauschen und die Seele ein bisschen baumeln lassen konnten.  

 

 

 

              

 

2.1.3.2 Projektbegleitendes Seminar‐ und Kursangebot  PACZion  

Zusätzlich zu den obligatorischen halbjährlichen Projektwochenenden, an denen die Gesamt‐

gruppe an einem  speziell  für die Teilnehmerbedarfe ausgearbeiteten Programm  teilnahm, 

wurden in Abstimmung mit den Experten und im Einklang mit den Wünschen der Probanden 

fakultative Kurse, Seminare und Gemeinschaftsaktivitäten über den Projektzeitraum hinweg 

angeboten, die vom bayerischen Projektteam in Bezugnahme der medizinischen Bedarfe or‐

ganisiert und vom Projekt PACZion finanziert wurden.  

Die Rekrutierung der Referenten und Kursleiter  (PACZion‐Netzwerkpartner) erfolgte dabei 

zum Einen über eine öffentliche Projektpräsentation am 26.03.2009 an der Universität Pas‐

 

Gemeinsames Abendessen der Projekt‐

gruppe im Beratungszentrum St. Wolfgang 

in Bad Griesbach 

links:  Austausch der bayerischen und 

tschechischen Projektpartner mit Frau 

Dr. Dr. habil Gülin Tunali (Ernährung) 
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sau,  zum Anderen durch eine gezielte Einladung an die Universität Passau  zum „Lehrerge‐

sundheitstag 2010“ am 20.03.2010, bei der die einzelnen Referenten aus der Region Passau 

(siehe Landkarte)  ihre Angebote  in einstündigen Schnupperseminaren kurz skizzieren konn‐

ten  und  daraufhin  deren  Akzeptanz  bei  Lehrkräften  und  Lehramtsstudierenden  evaluiert 

wurde.  

1

PACZion- Netzwerkpartner

in der Region Passau

(teilweise mehrere Anbieter an 
einem Standort)

 

 

Nach ärztlicher Reflexion auf die Teilnehmerbedürfnissse hin wurde ab dem Sommersemes‐

ter 2009 halbjährlich ein  jeweils  aktualisiertes  Fort‐ und Weiterbildungsprogramm  zusam‐

mengestellt, das sich auf die physiologische, psychologie, ernährungstechnische und berufs‐

spezifische Unterstützung der Teilnehmer erstreckte. 

 

   

 

 

                Yoga mit Referentin Eva‐Maria Lechner  

Sauerstoff‐Therapie mit Referentin Petra Danner
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Um die Lehrergesundheit als Professionalisierungselement  jeder Lehreraus‐ und  ‐weiterbil‐

dung zu etablieren und die Nachhaltigkeit der Projektidee  in der Region zu sichern, wurde 

die  Teilnehmerschaft bei  freien Kurskapazitäten um die Aufnahme weiterer  Interessenten 

aus  dem  Kreis  von  Lehrenden  und  Lehramtsstudierenden  erweitert,  die  nicht  Teilnehmer 

von  PACZion waren.  Im  Laufe  der  Zeit  entwickelte  sich  deshalb  das  PACZion‐Angebot  zu 

einem  anerkannten  Fortbildungsan‐

gebot im Kontext der schulischen Ge‐

sundheitsförderung  in  der  Region 

Passau, das mit der Projekt‐ und OZP‐

Finanzierung  ein  weitaus  vielfälti‐

geres  Spektrum  an  gesunderhalten‐

den  Unterstützungsmaßnahmen  für 

den  Lehrberuf  präsentieren  konnte 

als  die  staatlichen  schulischen  Fort‐ 

und  Weiterbildungsstellen.  Beglei‐

tend  stieg  aufgrund  dieser  Öffnung 

nach außen auch die Nachfrage nach 

Referenten und Veranstaltungen  zur 

Gesundheitsförderung  im  Rahmen 

schulinterner  Fort‐  und  Weiterbil‐

 

 

Lehrerspezifisches Ganzkörper‐

training mit Physiotherapeutin 

Christa Hasmaier 

Progressive Muskelrelaxation 

nach Jakobson mit Dipl. Sozial‐

Pädagogin Sylvia Seider‐Rosen‐

lehner 

 

Konfliktmanagement und professionelle Gesprächsführung 

mit Susanne Miesera und Alexandra Schuster‐Grill 
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dungsmaßnahmen, so dass der gesundheitsfördernde Gedanke von PACZion auch zukünftig 

an den Schulen vor Ort weiter wirken wird. 

 

2.1.3.3  Einrichtung einer Lehrergesundheitswerkstatt an der Universität Passau 

Zunächst war gemäß des Projektantrags gedacht, das begleitende Kurs‐ und Seminarangebot 

von PACZion aufgrund der Experten vor Ort  in den  jeweiligen Kliniken der PACZion‐Ärzte‐

teams durchzuführen. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die langen Anfahrtswege und 

–zeiten als sehr hinderlich  für die aus einem großen Einzugsgebiet um Passau stammende 

Teilnehmergruppe  war,  so  dass  diese  Kurse  und 

Seminare bald in „normalen“ Seminar‐ und Hörsälen 

an der Universität Passau verortet wurden. Weil aber 

vor allem bewegungsintensive Maßnahmen wie Yo‐

ga, TaiChi‐Chuan oder Breath Walking, aber auch er‐

nährungsbezogene  Kurse  eine  bestimmte  Raum‐

größe bzw. spezifische Ausstattungsmerkmale benö‐

tigen  und  die  Verwandlung  der  herkömmlich  be‐

stuhlten  Universitätsräume  immense  zeitliche  und 

personelle Ressourcen  in Anspruch nahm, wurde  in 

einem  universitären  Gebäude  in  der  Karlsbader 

Straße 11a  in Passau ein eigener PACZion‐Kursraum 

von  der  Universitätsleitung  genehmigt,  der  ab  die‐

sem  Zeitpunkt primär  für die Durchführung des  Se‐

minarangebots zur Verfügung stand.  

 

 

Projektleiter Prof. Dr. Norbert Seibert und Universitätskanzler Ludwig Bloch bei der Eröffnung der 

Lehrergesundheitswerkstatt an der Universität Passau 
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Diese  „Lehrergesundheitswerkstatt“ wurde mit Unterstützung  der Universität  Passau,  der 

tschechischen Partnerkrankenkasse OZP sowie der AOK Passau mit großem Engagment und 

mit viel Eigenleistung des Projektteams eingerichtet und konnte am 01.02.2011 feierlich von 

Herrn Vizepräsident Prof. Dr. Ernst  Struck, Herrn Kanzler  Ludwig Bloch  sowie Projektleiter 

Prof. Dr. Norbert Seibert eröffnet werden. 

 

Bericht „Passauer Neue Presse“ vom 03.02.2011 

 

2.1.3.4   PACZion‐Kurse an den Schulen („Lehrergesundheit vor Ort“) 

Auch wenn ab Februar 2011 damit ein zentrales Beratungs‐ und Kurszentrum in der Karlsba‐

der Straße in Passau zur Verfügung stand, dessen fakultatives Angebot von zunehmend mehr 

Projektteilnehmern, Lehramtsstudierenden der Universität und Lehrenden  im Umkreis von 

Passau wahrgenommen wurde, entstand die Idee der Kursdurchführung direkt an den Schu‐

len vor Ort, um einerseits unseren Lehrenden des Projekts eine möglicherweise längere An‐

fahrt nach Passau zu ersparen, andererseits aber auch das Thema Lehrergesundheit nachhal‐

tig zu fördern,  indem der Gedanke der Gesundheitsfürsorge und deren Nutzen an Schullei‐

tungen herangetragen werden. Diese  sind es nämlich, denen  im  „Zusammenhang mit der 
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Schulentwicklung […] zur Förderung der Lehrergesundheit“1 eine besondere Verantwortung 

von der  staatlichen Schuladministration übergeben wird,  so dass  sie  im Rahmen einer ge‐

sundheitsorientierten Personalentwicklung ein disbezügliches Angebot an der Schule bereit‐

stellen sollten. Beispielsweise haben sich dabei  im Projekt PACZion besonders die Schullei‐

tungen  der  GS  Passau‐Hacklberg,  der  GS  Hofkirchen  und  der  GS  Fürstenstein  engagiert, 

indem  teilweise mehrmals  Kursangebote  von  PACZion  (z.B.  Yoga,  Rückenschule,  Entspan‐

nungsmöglichkeiten im schulischen Alltag) in den Schulräumlichkeiten durchgeführt werden 

durften.  

 

 

„Yoga zum Wohlfühlen“ – TeilnehmerInnen des Kurses an der GS Passau‐Hacklberg mit Yoga‐Lehrerin Corinna 

Meurer, Dr. Doris Cihlars und Rektor Karl Meyer 

 

Herzlichen Dank ihnen und denjenigen Schulleitungen, die ebenfalls ihre Räumlichkeiten für 

unsere Aktivitäten angeboten und damit die Gelegenheit gegeben haben, die Lehrergesund‐

heit als festen Teil einzelschulischer Professionalisierung an ihrer Schule zu verorten. 

 

 

 

                                                            

1 Gesamtkonzept Lehrergesundheit (vom 28.9.07, III.6‐5 P 4013 ‐ 6.90 706); Internet‐Zugriff am 19.11.2011 

unter http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/beratung/lehrkraefte/lehrergesundheit/ 
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2.1.3.5  Lehrergesundheitsordner an Schulen 

Ein weiterer nachhaltiger Meilenstein  im Projektverlauf war die Erstellung eines Lehrerge‐

sundheitsordners für alle Schulen in der Region Passau („Lehrergesundheit auf einen Blick“), 

die in Kooperation mit Frau Dipl. Sozialpädagogin Sylvia Seider‐Rosenlehner, Leiterin der Prä‐

ventionsfachstelle  des  Gesundheitsamts  Passau,  durchgeführt  und  im  Herbst  2011  der 

Öffentlichkeit  vorgestellt wurde.  Anregung  dafür  boten  die  kontinuierliche  Anfragen  von 

Schulleitungen, Lehrkräften und Studierenden an das Passauer Projektteam,  in denen Aus‐

künfte über kompetente Referenten, Materialien oder Informationen zum Thema Lehrerge‐

sundheit erbeten worden waren, da bis dato kein gebündeltes Sammelwerk für die Region 

existierte.  

 

 

          Berichterstattung „Passauer Neue Presse“ am 13.09.2011 

 

Der  Lehrergesundheitsordner  enthält  Informationen  in  den  klassischen  Bereichen  Bewe‐

gung, Entspannung / Mentale Fitness und Ernährung, aber auch zur  lehrberufsspezifischen 

Kompetenzförderung, vielfältige Ansprechpartner und spezifische Kursangebote in Form von 

Netzwerkkatalogen und   dient als Nachschlagewerk  für allgemeine  Fragen  zur Gesundheit 

sowie zur Gestaltung von Gesundheitstagen in den Kollegien. Er ist nicht als abgeschlossenes 
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Werk  zu  verstehen,  sondern  soll  durch 

schuleigene  Ergänzungen  und  ortsspezifi‐

schen Vorschläge (Kopiervorlagen enthalten) 

zu einem kontinuierlich erweiterbaren Hand‐

buch der Lehrergesundheit für die einzelnen 

Schulen werden, aber auch anhand individu‐

eller  Aufzeichnungsmöglichkeiten  zu  einem 

persönlichen Gesundheitsplan für jede Lehr‐

kraft werden. Der Ordner war in der Lehrer‐

gesundheitswerkstatt, dem Gesundheitsamt 

Passau oder am Staatlichen Schulamt Passau 

für alle Schularten kostenlos erhältlich oder 

wurde  auf  Anforderungen  auch  zugesandt. 

Die  Kosten  für  die  Erstellung  wurden  ge‐

meinsam vom  Interreg‐IV‐A‐Projekt PACZion  sowie dem Gesundheitsamt Passau getragen, 

den Versand übernahm die Universität Passau. 

 

2.1.3.6  PACZion – Gesundheitstage 

Einer der Kerngedanken von PACZion war es, den Teilnehmern ein berufsvor‐ und –beglei‐

tendes Stützsystem über den gesamten Projektzeitraum zu bieten, das sich sowohl auf be‐

kannte Formen der Gesunderhaltung (z.B. Seminare zur Stimmbildung, zum Konfliktmanage‐

ment oder zur Supervision) erstreckt, aber – vielleicht noch wichtiger – neue Wege und neue 

Themenfelder für die künftige eigene Gesunderhaltung im Beruf erschließt. 

PACZion  lud deshalb am 17.10.2009  in Bad Birnbach und am 20.03.2010 an der Universität 

Passau zu zwei ganztägigen Lehrer‐Gesundheitstagen ein, bei denen die beteiligten Projekt‐

lehrkräfte, aber auch interessierte Lehrende der Region über den Tag verteilt aus einem viel‐

fältigen  Angebot  an  Kursen  und  Seminaren  individuell  ein  Programm  auswählen  und  im 

praktischen Kennenlernen die einzelnen Inhalte „beschnuppern“ konnten. 

  
      Berichterstattung in der „Passauer Woche“ am 14.10.2009 

 



  25

Für den „Gesundheitstag für LehrerInnen“ im Oktober 2009, der in Zusammenarbeit mit der 

Rottal‐Terme  und  dem Gesundheitsamt  Passau  konzipiert  und  durchgeführt worden war, 

stellte das „Artrium“ im Kurbereich Bad Birnbach einen edlen und räumlich idealen Rahmen 

dar. Neben theoretischen Einführungen  in die berufsbiographische Notwendigkeit des Pro‐

fessionalisierungselements Lehrergesundheit und der Projektpräsentation von PACZion stan‐

den praktische Workshops und die Gelegenheit zum schulübergreifenden Austausch im Vor‐

dergrund dieser Tagung, die vor allem einen Einblick  in die Projektkonzeption und  in Mög‐

lichkeiten berufsbegleitender Fördermaßnahmen geben sollte. 

 

 

Programm der Tagung am 17.10.2009 

 

Aufgrund der durchwegs positiven Resonanz und dem dringlichen Wunsch der Teilnehmer 

nach  Wiederholung  organisierte  das  Projektteam  am  20.  März  2010  einene  weiteren 

„Gesundheits‐Praxis‐Tag an der Universität Passau“, bei dem aufgrund der größeren Raum‐

kapazitäten auch ein viel umfangreicheres Auswahlprogramm  für die  teilnehmenden Lehr‐

amtsstudierenden und Lehrkräfte  zusammengestellt werden konnte.  Im Vorfeld waren  so‐

wohl die Projektteilnehmer als auch weitere Interessierte aufgefordert, über den Tag verteilt 

sechs verschiedene Angebote (mit Vortragcharakter oder eher einem hohen Praxisanteil) zu 

wählen  und  diese weitgehend  kostenfrei  für  sich  auszuprobieren.  Die  Gruppeneinteilung 

hatte das Projektteam übernommen und die Gäste erhielten am Morgen einen individuellen 

Gesundheitsplan für den ganzen Praxistag. 
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Angebote des PACZion‐Lehrergesundheitstages am 20.03.2010 an der Universität Passau 

 

Parallel  dazu wurde  im  Foyer  ein Gesundheitsforum  durchgeführt,  bei  dem  verschiedene 

Anbieter aus der Region ausstellen konnten und als Ansprechpartner für die Teilnehmer den 

ganzen Tag über zur Verfügung standen. 

 

       

Gesundheitsforum im Foyer 
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Die Zäsur dieses Tages bildete mittags ein besonders gesundheitsorientiertes Kalt‐ / Warm‐

buffet (Unkostenbeitrag), das von allen Gästen, unter Ihnen auch Teilnehmer unserer tsche‐

chischen Projektgruppe, der Krankenkasse OZP aus Prag sowie Vertreter der Regierung von 

Niederbayern und der Stadt Passau, als sehr schmackhaft und Nachkochen anregend emp‐

funden wurde.  

 

                

 

 

                                                                    Berichterstattung „Passauer Neue Presse“ am 25.03.2010 
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Einen weiteren Höhepunkt  im Veranstaltungskalen‐

der  von PACZion war der  gemeinsame Besuch der 

Teilnehmergruppe im Hochseilgarten „Kletterwald“ 

am  25.09.2010  in Waldkirchen,  der mit Unterstüt‐

zung  des  Staatlichen  Schulamts  Passau  für  unsere 

PACZion‐Teilnehmergruppe  organisiert  wurde.  Das 

Erleben von Gemeinschaft, von Vertrauen und eines 

Sich‐Aufeinander‐Verlassen‐Könnens  sind  wichtige 

Zielsetzungen in der Förderung von personalen und 

sozialen  Kompetenzen, wie  sie  diese  Outdoor‐Maßnahme  einer  schulischen  Personalent‐

wicklung, die v.a. gesundheitsfördernd unterstützen möchte2, intendiert.  

 

Trotz  regnerischen Wetters  bilanzierten  die 

PACZion‐Teilnehmer  diesen  Tag  in  luftiger 

Höhe  als  Bereicherung  ihrer  Gemeinschaft, 

was  in der abschließenden Projektbefragung 

von Herrn Dipl. Psychologen Röckle ebenfalls 

besonders  hervorgehoben  und  als  sehr  po‐

sitiv  für das  vertrauensvolle Gruppengefüge 

empfunden wurde (vgl. Punkt 3.1.2). 

 

 

  

                                                            

2 Vgl. Cihlars (2012), S. 384 ff u. 405 
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2.1.3.7  Vortragstätigkeit und Projektpräsentationen ‐ Öffentlichkeitsarbeit 

In der Region 

Die Etablierung einer systematischen Gesundheitförderung am Arbeitsplatz Schule, der wis‐

senschaftliche Nachweis ihrer Effizienz sowie die Anleitung zu konkreten praktischen Unter‐

stützungsmöglichkeiten im schulischen Berufsfeld waren nicht nur wesentliche Zielsetzungen 

in der konzeptionellen und praktischen Projektarbeit, sondern auch  Inhalte der Vortragstä‐

tigkeit und Öffentlichkeitsarbeit, wie sie anhand von Fort‐ und Weiterbildungsmaßnahmen 

für Lehramtsstudierende, für Lehrkräfte in der Region Passau, bei (erziehungs‐)wissenschaft‐

lichen  Tagungen  für  Führungskräfte  durch  das  Projektteam  oder  in  Form  von  nationalen 

Fachpublikationen  (z.B.  Aufsätze  in  Schulverwaltung  Bayern,  32/2009/5,  in  Paradigma 

01/09, in Akzente 06/2010) und lokaler Berichterstattung umgesetzt wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichterstattung PNP vom 28.01.10

Berichterstattung „Passauer Woche“ 17.12.08Paradigma 01/09 

Artikel SchulVerwaltung 5/2009
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Beispielsweise  sprach  Herr  Prof.  Dr. 

Norbert  Seibert  bei  der  Hanns‐Seidl‐

Stiftung in Wildbad Kreuth (Bild links), 

bei  Tagungen  des Bayerischen  Schul‐

leiterverbands  (BSV)  in  Bad  Füssing 

oder  in  Aschaffenburg  über  PACZion 

und die Effekte einer institutionell ge‐

förderten  Gesundheitsberatung  im 

Lehrerberuf und Frau Dr. Doris Cihlars 

war  als Gastreferentin beim Verband 

bayerischer Berufsschullehrer (VBL) in 

Kitzingen, bei mehreren schulinternen 

Lehrerfortbildungen (SchiLF, z.B. an der BOS Regen, an der MS Riedlhütte), bei Fortbildungs‐

tagen  im Rahmen der Referendarsausbildung, bei  lokalen Angeboten des Staatlichen Schul‐

amts  in Passau  (Fortbildungen  für Schulräte, Schulleiter) oder bei Veranstaltungen zu The‐

men des betrieblichen Gesundheitsmanagements (z.B. beim Wirtschaftsforum Passau) oder 

war zu schulbezogenen Gesundheitstagungen (z.B.  bei der AOK Passau) eingeladen. 

 

 

 

 

Das Projektteam bei der 5.VLB‐Fachtagung  mit Staatsminister

Dr. Marcel Huber in Kitzingen (2010; Foto: VLB) 

 

 

 

SchiLF an der MS Riedlhütte über PACZion (2011)

Vortrag Wirtschaftsforum Passau im Rahmen der Gesund‐

heitsmesse „Grenzenlos gesund“ in Bad Füssing (2010) 
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Berichterstattung „Passauer Neue Presse“ am 26.03.2011 über die Schulrätetagung des Staatlichen Schulamts Passau 

Vortrag von Frau Dr. Cihlars im Rahmen der 

Lehramtsausbildung der 2. Phase (GS‐Seminar  

von Frau SR Andrea Bachmayer (2011) 

 

Projektpräsentation  mit  Kanzler  Ludwig  Bloch  bei 

Vertretern des Bäderdreiecks in Bad Birnbach (2009) 
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SchiLF an der FOS/BOS Regen zu PACZion

PNP‐Bericht vom 27.11.2010 
Projektpräsentation an der Universität Passau

PNP‐Bericht vom 04.12.2009 

 

Projektpräsentation im Rahmen des 

AOK‐Gesundheitstages „Möhren, 

Kinder, Sensationen“ in Vilshofen 

PNP‐Berichterstattung vom 

13.07.2011 

Präsentation des PACZion‐Fortbildungskatalogs

PNP‐Bericht 09/2010 
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International 

Aufgrund der  internationalen Vernetzung  als  EU‐Interreg‐IV‐A‐Projekt  stand PACZion  auch 

im  Interesse  ausländischer Gesundheitsinstitutionen  und  Forschungseinrichtungen. Neben 

regelmäßigen Projektpräsentationen und Koordinationsbesprechungen an der tschechischen 

Partneruniversität in České Budějovice sowie bei der tschechischen Exklusivpartnerkranken‐

kasse OZP in Prag fanden beispielsweise Vorträge über die Projektkonzeption sowie über die 

gewonnenen wissenschaftlichen  Erkenntnisse  im Rahmen der  International Conference of 

Health Education and Quality of  Life  in Hluboká nad Vlatavou  (08.  ‐ 10.10.2009 und 11.  ‐ 

13.10.2011), an der Pädagogisch‐psychologischen Fakultät der Universität Pilsen (CZ), an der 

Filozoficka Fakulta der Katolicka Univerzita Ruzomberok (SLO) und in der Volksrepublik China 

statt, wozu die Hanns‐Seidel‐Stiftung an die Normal University Shanghai und an die Zheijang‐

Universität in Hangzhou das bayerische Projektteam als Kurzzeitexperten zum Thema Berufs‐

zufriedenheit und Lehrergesundheit eingeladen hatte. Parallel erschienen Exposées und Auf‐

sätze über das Projekt  in den  jeweiligen Tagungsbegleitbänden, so dass auch überregional 

über PACZion publiziert wurde.  

 

     

 

 

        

  

 

Publikation im Tagungsband 

„Chinesisch‐Deutsches 

Symposium: Theorie und 

Praxis der Fortbildung neuer 

Lehrer“ an der Zheijang‐Uni‐

versität in Hanghzou (2009) 

 

Vortragstätigkeit an der Normal University Shanghai (2009) 
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2.1.3.8  PACZion‐Expertise 

Das Thema einer fundierten, systematischen und umfassenden Förderung der Lehrergesund‐

heit, für die PACZion steht, fand neben den genannten Vortragstätigkeiten auch eine Nach‐

frage  im Kontext einer  konzeptionellen Gestaltung  schulischen  Lebens und Arbeitens, wie 

beispielsweise  in der Gemeinde Fürstenstein  (Landkreis Passau), wo die Expertise des Pas‐

sauer  Projektteams  bei  der  gesundheitsförderlichen Ausrichtung  des Neubaus  der Grund‐

schule angefordert wurde.  

Auf der Grundlage umfangreicher Fachliteratur und etablierte Modelle wurde ein differen‐

ziertes Konzept  für Fürstenstein erarbeitet, das sich  in dieser Zusammenstellung als einzig‐

artig in der Region Passau erweist.  

 

 

 

Neben wissenschaftlich evaluierten Vorschlägen zur räumlichen und baulichen Gestaltung ei‐

ner gesunden Lehr‐ und Lernumgebung  lag der Schwerpunkt v.a. auf der Erarbeitung eines 

gesundheitsorientierten Schulprogramms, das in Anlehnung an das Erfahrungswissen zertifi‐

zierter  Beispiele  aus  dem  In‐  und Ausland  auf  die  Bereiche  des  Lehren  und  Lernens,  des 

Schulmanagements, der Professionalisierung, der Personalentwicklung sowie die Vernetzung 

mit externen Partnern integriert.  

              

 

 

Skizzen des Schulneubaus:  

Architekturbüro Köberl‐Doeringer© 
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                  Berichterstattung in DIB, Ausgabe 10/2011 
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2.2 Realizace projektu v Jihočeském regionu  

Doc.  PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://osha.europa.eu/en) ve 

své nejnovější zprávě na toto téma (publikované v roce 2009) poukázala na fakt, že 22 % pra‐

covních sil v EU je dotčeno pracovním stresem a že dochází k stálému nárůstu v tomto smě‐

ru. Zpráva rovněž hovoří o vysoké úrovni stresu ve zdravotnickém a vzdělávacím sektoru a 

identifikuje země s nejvyššími úrovněmi stresu: např. Slovinsko, Řecko, Lotyšsko (s více než 

50 % pracovníků ve  stresu). Dokonce  i v  zemích, kde  je úroveň  stresu pracovníků pod  ce‐

lounijní úrovní, konkrétně např. v České republice, se pracovní stres dotýká 20 % pracovníků.  

Jak již bylo naznačeno v úvodu publikace, v pedagogické profesi existuje nesoulad mezi poža‐

davky  v  různých  kontextech  a  zdroji  k naplnění  těchto požadavků. Pracovní  stres pedago‐

gických pracovníků se může vzhledem k různým rizikovým faktorům projevit v úrovni fyzické, 

emocionální nebo  sociální a může vážně poškodit  jednotlivce  (jedná  se  zejména o  kardio‐

vaskulární a muskuloskeletální onemocnění a dále o syndrom vyhoření).  Poškozovány jsou i 

samotné vzdělávací instituce, a to absencí v docházce do zaměstnání, nízkou pracovní výkon‐

ností, předčasnými odchody pracovníků). Muskuloskeletální onemocnění představují vůbec 

největší problém a jsou značným ekonomickým břemenem ve vyspělé i rozvojové části světa, 

a to jak v nákladech na zdravotní péči, tak i v ušlém výdělku postižených osob. Jedná se zej‐

ména o nemoci jako revmatoidní artritida, osteoartróza, osteoporóza, vertebrogenní syndro‐

my, větší úrazy končetin, dna, fibromyalgie, namožení (natažení) svalstva apod. 

Studie publikovaná Evropským odborovým výborem pro vzdělávání uvádí, že primárními fak‐

tory stresu u pedagogů  jsou: množství a  intenzita práce, nároky na pedagogy, vysoký počet 

žáků a studentů ve třídách, špatné chování žáků a studentů, nedostatečná podpora od vede‐

ní instituce, nedostatek zdrojů v institucích, negativní atmosféra, nízký sociální status vzděla‐

vatelů. Dále byly identifikovány následující projevy stresu: vyhoření, deprese a emoční obtí‐

že, vysoké absence, nespavost, příznaky kardiovaskulárních onemocnění, osobní konflikty a 

problémy, migrény, zažívací obtíže. 

Z výše uvedených důvodů vznikl návrh mezinárodního výzkumného projektu PACZion řešený 

ve spolupráci Univerzity Pasov (odborný garant: prof. Norbert Seibert) a Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích (odborný garant: doc. Milada Krejčí, CSc.), který se zabýval řešením 

zdraví učitelů zejména ve vztahu k pracovnímu stresu a syndromu vyhoření. Tento výzkumný 

projekt unikátní v rámci EU byl rozpracován ve čtyřech etapách do roku 2012. 
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Cíle projektu v českém prostředí 

Hlavním cílem německo‐českého projektu PACZion bylo prohloubit znalosti a dovednosti uči‐

telů v aktivní péči o vlastní zdraví a poskytnout jim k dispozici poradenský servis a intervenční 

zdravotně  edukační  program  pro  pedagogy.  Projekt  byl  zaměřen  na  učitele  (viz  Zákon  o 

pedagogických pracovnících v ČR) všech věkových skupin ve smyslu individuální péče a edu‐

kace v oblasti zdraví v hraničních regionech Dolní Bavorsko a Jižní Čechy.  

Dalším cílem projektu bylo  rozvinout  spolupráci  se  zdravotní pojišťovnou OZP, kdy na bázi 

získaných  výsledků  z projektu  bude  vyvinut  bonusový  ozdravný  program  pro  pedagogické 

pracovníky v OZP a jiných zdravotních pojišťovnách jako součást preventivní zdravotní péče o 

pojištěnce. 

Konečným cílem projektu bylo vytvoření Akademického centra zdravého životního stylu při 

katedře výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích, které by se zabývalo se podporou, 

rozvojem  a  výzkumem  zdravého  životního  stylu   pedagogických  pracovníků  a  studentů  v 

duchu obecně přijímané potřeby podpory a obnovy zdraví obyvatelstva ČR (viz Národní pro‐

gram zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky).  

  
Organizace výzkumného šetření, fáze projektu 
 

01. 06. 2009 – 31. 10. 2009  

Byly zřízeny webové stránky s adresou http://home.pf.jcu.cz/~paczion/, které se staly sou‐

částí  stránek katedry výchovy ke  zdraví Pedagogické  fakulty  Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. Webové  stránky  byly  v průběhu  projektu  stále  doplňovány  o  aktuální  infor‐

mace. Tyto webové stránky obsahují plán aktivit na celé období projektu do roku 2012, infor‐

mace o řešitelském týmu a o cílech a průběhu projektu o aktuálních nabídkách aktivit, foto‐

záznamy z uskutečněných seminářů a materiály k prostudování. Webové stránky jsou i v an‐

glické verzi.  

Ve dnech 02. 07. ‐ 04. 07. 2009 se uskutečnil 1. zahajovací seminář pro přihlášené a vybrané 

učitele ve formě třídenního pobytu v lázních Aurora v Třeboni. Všichni zúčastnění ve volných 

psaných  výpovědích  (anonymních)  vyjádřili  velmi  vysokou  spokojenost  s programem. 

V Třeboni  jim byl také vysvětlen celý postup projektu a došlo k závaznému přihlášení se do 

projektu.  
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V průběhu června 2009 byl pro účastníky projektu vydán záznamový deníku ve formě příruč‐

ky „Osobní průkaz zdraví“ a v Třeboni v průběhu semináře bylo vysvětleno,  jak s touto po‐

můckou dále pracovat. Slouží k osobním záznamům a evidenci vyšetření, ale obsahuje  i zá‐

kladní „know‐how“ projektu.  

Dále následovaly  jednodenní  semináře v červenci a  srpnu. Seminář  s názvem  „Sebeuvědo‐

mění svého těla a relaxace“ se uskutečnil dne 27. 07. 2009 od 8:00 do 16:30 a v IGY Centru. 

Další  letní  seminář  s názvem „Duševní hygiena,  relaxace a masáže, výživové poradenství a 

screening“ se konal dne 24. 08. 2009 od 8:00 do 16:30 opět v prostorách Pedagogické fakulty 

JU v Českých Budějovicích, v Dukelské ulici č. 9. Participující učitelé obdrželi výživová doporu‐

čení a plán domácího cvičení, který měli plnit až do následujícího semináře a provádět zázna‐

my. 

Ve dnech 08.  ‐ 10. 10. 2009 byl uskutečněn druhý  třídenní  seminář,  tentokrát na Hluboké 

nad Vltavou v hotelu Podhrad. Seminář byl propojen s konferencí Výchova ke zdraví a kvalita 

života, a tak mohli být zvaní řečníci v úzkém kontaktu s participujícími učiteli. 
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Plán  byl  splněn  beze  zbytku  a  zúčastnění  učitelé  s ním  byli  velice  spokojeni,  jak  opět 

v evaluaci vyjádřili. Také už se vytvořil ze všech účastníků projektu přátelský tým. Semináře 

se  zúčastnili  také  ředitel  OZP  Ing.  Ladislav  Friedrich,  CSc.  se  svým  kolegou Mgr. Mariou 

Böhmem a prof. Norbert Seibert z Univerzity v Pasově s kolegyní Dr. Doris Cihlars.   Kolegové 

z Pasova byli přítomni po celou dobu semináře a přispěli k jeho odbornému naplnění. 

  

            
 

V závěru semináře obdrželi všichni účastníci  informace o dalším postupu projektu a zásady, 

které měli dodržovat do konce října 2009 v individuálním postupu s prováděním záznamů. 

 

 

01. 11. 2009 – 30. 04. 2010 

V listopadu a prosinci 2009 byly realizovány vždy ve středu 9.00 – 17.00h  a v úterý od 17.00 

– 19.00h na katedře výchovy ke zdraví, Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích indivi‐

duální poradenské činnosti, semináře a  intervenční programy aktivit kompenzující syndrom 

vyhoření a podporující zdraví pedagogů. Participující učitelé se daných aktivit účastnili podle 

předem připraveného rozpisu. Postupně tak byli všichni participující učitelé připravováni na 

přechod k individuální práci  s každým  z nich, dle  individuálních  indikací a potřeb  z hlediska 

podpory zdraví konkrétního daného účastníka projektu. Do konce dubna 2010 byly v rámci 

projektu PACZion pravidelně prováděny konzultace, evaluace  zdravotního  stavu a  zejména 

výživové poradenství.  
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Do  konce  prosince  2009  byly  shromážděny 

všechny vstupní výsledky testovacích osob a 

provedena  evaluace  těchto  výsledků,  které 

byly  publikovány  ve  formě  samostatné 

brožury.  Výsledky  odhalily  celou  řadu 

skrytých  problémů.  Ze  vstupních 

kineziologických  vyšetření  sledovaných 

učitelů  v projektu  PACZion  vyplynulo,  že 

největší  procento  zdravotních  potíží  u 

sledovaných  českých  učitelů  tvoří 

onemocnění krční a hrudní páteře, dále je to 

asymetrie  pánve  a  onemocnění  kyčelních 

kloubů.  Vyhodnocení  stresových  profilů 

sledovaných učitelů  zařazených do  projektu 

PACZion  prokázalo  rovinu  fyzickou  jako 

nejvíce  zasaženou  stresem.  Ve  velké  míře 

jsou jako problémové vnímány otázky citové‐

ho vnímání (pocity sklíčenosti, bezmocnost v 

konfliktních  situacích,  pocity  úzkosti  a  strachu  a  nedostatek  uznání  a  ocenění).  Naopak 

nejméně jsou narušeny sociální vztahy (k žákům, ke kolegům, k ostatním členům rodiny). Je 

patrné, že pedagogové se snaží dostát svému profesnímu poslání  i přes značné psychické a 

tělesné vyčerpání. V sobotu 20. 03. 2010 se čtyři řešitelé českého realizačního týmu projektu 

PACZion,  na  základě  předchozího  pozvání  z Pasovské  univerzity,  zúčastnili  semináře 

Gesundheits‐Praxis‐Tag  v Pasově. Byli  to doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., Mgr.  Jan Kokeš, 

Mgr.  Zuzana Kornatovská, DiS., Mgr. Michaela Pospíšilová.  Seminář byl určen pedagogům 

z pasovského  regionu,  zaměřen na  syndrom vyhoření a po organizační  stránce byl  zajištěn 

příkladně. Probíhal přímo v Pasovské univerzitě, kde všechny interiéry poskytovaly příjemné 

zázemí pro odborný program včetně registrace, informačních stánků a zdravého občerstvení. 

V období únor – březen pak bylo v rámci projektu PACZion při katedře výchovy ke zdraví PF 

JU v Českých Budějovicích již naplno zřízeno Akademické centrum pro zdravý životní styl.  

 

01.05. 2010 – 31. 10.2010  

Ve  dnech  06.  05.  –  08.  05.  2010  se  uskutečnil  třetí  plánovaný  třídenní  seminář  projektu 

PACZion na české straně, a to opět v Třeboni v lázeňském komplexu Aurora a v jeho okolí a 

v hotelu  Bohemia.  Seminář  byl  zaměřen  na  individuální  práci  s participanty  projektu 

z hlediska  syndromu  vyhoření  (techniky  uvolnění  a  aktivní  redukce  stresu,  zdravá  výživa 

v učitelské profesi, adekvátní pohybový režim) a na druhý monitoring dat a testování změn 

v plánovaných parametrech. Semináře se zúčastnili jako přednášející hosté: prof. Kailash Tuli, 

Ph.D.  z University  New Delhi,  Indie  –  2  přednášky,  2  semináře  na  téma:  „Využití  Gestalt 

terapie a uvolňujících technik na bázi jógy v prevenci syndromu vyhoření“.  
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Dalšími zvanými přednášejícími byla lékařka MUDr. Marta Honzíková, která přednášela na té‐

ma  „Péče  o  hlasivky  v učitelském  povolání  ‐  Jak  lépe  zvládat  záněty  dýchacích  cest 

s postižením hlasivek“, a dále pan  Ing.  Jaroslav Procházka – zástupce pojišťovny OZP, který 

přednášel na  téma „Preventivní ozdravné programy a  jejich význam“. V průběhu  semináře 

byl uskutečněn 2. monitoring u všech participujících učitelů postupně podle jednotlivých blo‐

ků měření.   Celý seminář byl výrazně orientován na  interaktivní pohybové a mentální tech‐

niky, které přispívají k duševní pohodě a zdraví z hlediska kompenzace stresové zátěže učite‐

le v rovině kognitivní, sociální, emocionální a fyzické. V závěru semináře obdrželi všichni úča‐

stníci  informace o dalším postupu projektu do konce roku 2010 a základní pokyny k vypra‐

cování individuálního plánu podpory zdraví na období červenec‐ srpen 2010. Participující uči‐

telé velmi ocenili kvalitu a odbornou úroveň  semináře a v závěrečné diskusi vznesli návrh, 

zda by následující seminář v říjnu 2010 mohl být o  jeden den delší, čímž by se zintenzivnilo 

působení a efekty seminárních aktivit. Také navázaná přátelství a společná pozitivní atmos‐

féra ve skupině byla důvodem návrhu k prodloužení semináře.  
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V červnu 2010 pak byly zpracovány a zúčastněným učitelům projektu rozeslány podklady pro 

soubor aktivit podporujících zdraví v průběhu  července a srpna 2010  (doc. PaedDr. Milada 

Krejčí, CSc., Mgr. Radim Kokeš, Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS.). Tyto podklady obsahovaly 

tzv. „Smlouvu se sebou samým“ ‐ návod a motivující materiály ke cvičení, zdravé výživě a re‐

laxačním  technikám. Na  jejich  základě  si  jednotliví  participující  učitelé  vypracovávali  indi‐

viduální plán podpory zdraví na období prázdnin, tj. červenec‐ srpen 2010. Učitelé měli mož‐

nost konzultovat vypracování  tohoto  individuálního plánu podpory zdraví s kondičním spe‐

cialistou Mgr. Radimem Kokešem.  

 

 
 

05. 08. 2010 proběhlo setkání řešitelů projektu PACZion na katedře výchovy ke zdraví PF JU 

v Českých Budějovicích ‐ doc. Milada Krejčí, CSc. a člen řešitelského týmu Mgr. Radim Kokeš 

se  zástupci Pasovské  univerzity,  jmenovitě  prof. Norbertem  Seibertem  a Dr. Doris Cihlars. 

Smyslem tohoto zasedání byla komparační analýza vstupních měření a dat z 2. měření, a dále 
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evaluace a komparace českého a německého souboru participujících učitelů. Byly dohodnuty 

techniky komparace a časový plán vyhodnocování dat v období červenec a srpen.  

07. 09. 2010 proběhlo v Praze (na základě pozvání ředitele pojišťovny OZP) setkání zástupců 

projektu PACZion  (Prof. Norbert Seibert, Dr. Doris Cihlars, doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., 

Mgr. Radim Kokeš) s vedením OZP (Mgr. Mario Böhme, Ing. Jaroslav Procházka). Byl zde pre‐

zentován  projekt  PACZion,  jeho  záměry  a  strategie  řešení  a  zejména  evaluace  výsledků 

k polovině  roku 2010. OZP  ve  svém  časopise BONUS  zveřejnila  článek o projektu PACZion 

(Krejčí,  M.,  Kokeš,  R.,  Daňková,  B.  Prevence  syndromu  vyhoření  v učitelském  povolání. 

Bonus, 5/2010. s. 12‐13.  ISSN 1212‐0669). Tento  časopis  je distribuován v nákladu 400 000 

výtisků. 

Dne 09. 09. 2010 proběhl na katedře výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích seminář 

za účasti  členů realizačního týmu, na kterém doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prezentovala 

výsledky  2.  evaluace  dat  českého  i  německého  souboru  učitelů.  Upozornila  na  zlepšení 

v oblasti somatické  i sociální, kognitivní a emocionální stresové zátěže českých učitelů a na 

nutnost dalšího  rozvoje uvolňovacích a adekvátních pohybových aktivit vzhledem k fyzické 

stresové  zátěži  v učitelském  povolání.  Z  výsledků  vyplynulo,  že  čeští  učitelé,  kteří mají  za 

sebou téměř  jednoroční  intervenční aktivity a procedury v rámci projektu PACZion, dosáhli 

zlepšení ve všech sledovaných ukazatelích optimalizace psychického stavu.  

V kategorii  výživa  nedošlo  takřka  k žádnému  pozitivnímu  posunu.  Lze  usuzovat,  že  oblast 

výživy vzhledem ke zdraví, je učiteli zanedbávána. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto věnovat 

výživě v další  intervenční  fázi projektu PACZion velkou pozornost. Uvedená zjištění se stala 

základem plánovaného  říjnového semináře v Hluboké nad Vltavou. V závěru semináře bylo 

rozhodnuto uspořádat seminář na Hluboké  jako čtyřdenní, zvýšit tak  intenzitu působení na 

učitele a zároveň vyhovět jejich požadavku z Třeboně, aby další seminář byl čtyřdenní. 

Ve dnech 07. – 10. 10. 2010  se uskutečnil v Hluboké nad Vltavou  v hotelu Podhrad  čtvrtý 

plánovaný  seminář  projektu  PACZion  s účastí  německé  kolegyně  –  učitelky  speciální  školy 

z Pasova paní Rosemarie Hoffmann. Čeští učitelé tak měli možnost v průběhu semináře dis‐

kutovat  problematiku  učitelské  profese  v Bavorsku,  což  velmi  ocenili.  Vzniklo  přání  usku‐

tečnit v budoucnu  setkání  s učiteli projektu PACZion v Pasově. V návaznosti na  seminář na 

Hluboké v měsíci říjnu 2010 pokračoval v Českých Budějovicích monitoring somatických uka‐

zatelů učitelů (tj. interní lékařská vyšetření a kineziologický screening). 
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Akademické centrum zdravého životního stylu při katedře výchovy ke zdraví PF  JU od  října 

2010 nabízelo sledovaným učitelům individuální asistentskou pomoc v režimu podpory zdra‐

ví. Pokračoval proces individualizace a facilitace zkoumaných učitelů z hlediska prevence syn‐

dromu vyhoření a podpory zdraví dle plánu projektu. 

 

          
 

Ve dnech 27. – 29. 11. 2010 se zúčastnili doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. a Mgr. Radim Kokeš 

jako zvaní lektoři semináře PACZion pro německé učitele v Bad Griesbachu – Německo. Zde 

byly  kromě  jejich  lektorské  činnosti  dále  projednány  a  koordinovány  také  další  etapy 

projektu  PACZion  pro  rok  2010  s akcentem  na  rozvoj  vzniklých  Akademických  center 

zdravého životního stylu na spolupracujících pracovištích projektu PACZion. 
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01. 11. 2010 – 30. 04. 2011  

V průběhu dalšího monitorovacího období byly nadále doplňovány webové stránky projektu 

PACZion  s  adresou  http://home.pf.jcu.cz/~paczion/,  které  jsou  součástí  stránek  katedry 

výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích. Stránky byly doplněny o soubory fotografií 

ze  seminářů  v Třeboni  a  na  Hluboké  z roku  2010  a  o  důležité  odborné  instrukce 

k intervenčnímu období u sledovaných českých učitelů, tj. listopad 2010 – duben 2011. 

V listopadu, ve dnech 12. – 14. 11. 2010 doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., Mgr. Radim Kokeš a 

Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS. se zúčastnili jako zvaní lektoři semináře PACZion pro německé 

učitele v hotelu St. Wolfgang v Bad Griesbachu – Německo. Zde výše zmínění pracovníci vedli 

jako lektoři semináře jógy a aqua‐aerobiku a kromě realizace výukové činnosti zde vedli kon‐

zultace s německými učiteli a s prof. Seibertem a Dr. Doris Cihlars.  

Byly projednány další etapy projektu PACZion pro rok 2011. Prof. Seibert navrhl prodloužit 

projekt PACZion do března 2012 bez nároku na zvýšení  rozpočtu. Bylo  také dohodnuto, že 

německá  specialistka  Dr.  habil.  Gülin  Tunali  –  vedoucí  výživového  poradenství  v projektu 

PACZion z Pasova přijede přednášet na bonusový seminář v Nových Hradech v květnu 2011 

pro české zúčastněné učitele. 

Od  počátku  prosince  2010  pokračovaly  u  českých  participantů  individuální  konzultace 

k výživě.  Dále  byla  v rámci  Akademického  centra  zdravého  životního  stylu  při  katedře 

výchovy ke  zdraví na PF  JU  zajištěna asistentská praxe dle  individuálních  indikací učitelů a 

rozvíjen proces individualizace a facilitace zkoumaných učitelů.  

Do konce  ledna 2011 byly shromažďovány a editovány výsledky třetího monitoringu. 23. 3. 

2011 proběhlo v Českých Budějovicích  setkání  řešitelů projektu PACZion obou univerzit na 

katedře výchovy ke zdraví PF  JU. Setkání se zúčastnili za  Jihočeskou univerzitu doc. Milada 

Krejčí, CSc. a Mgr. Radim Kokeš se zástupci Pasovské univerzity,  jmenovitě prof. Norbertem 

Seibertem a Dr. Doris Cihlars.  Smyslem  tohoto  zasedání byla příprava  komparační analýzy 

českého a německého souboru participujících učitelů a zpráva o jednání ohledně prodloužení 

projektu PACZion do března 2012. Byly dohodnuty termíny zpracovávání výsledků a techniky 
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komparace  a  časový  plán  vyhodnocování  dat  a  sepsání  publikací  do  konce  roku  2011. 

Předběžně  byly  také  probírány  způsoby  slavnostního  ukončení  projektu  PACZion  pro 

zúčastněné  učitele,  včetně  předání  diplomů  o  absolvování  projektu.  Předběžně  bylo 

dohodnuto, že by mohl být slavnostní závěr uskutečněn v únoru 2012 na univerzitě v Pasově 

za  účasti  pana  rektora.  Do  konce  sledovaného  období,  tj.  konec  dubna  2011  pak  byla 

postupně prováděna evaluace a dat jednotlivými členy řešitelského týmu. 

V období únor – duben 2011 pokračoval individuální regenerační program 1 x týdně vždy ve 

středu podle potřeb klientů – participujících učitelů projektu. Tento program probíhal opět 

v Akademickém centru pro zdravý životní styl při katedře výchovy ke zdraví PF JU v Českých 

Budějovicích.  

 

          1. 5. 2011 – 28. 2. 2012 

Doplňování  a  aktualizace  webových  stránek  projektu  PACZion  s  adresou 

http://home.pf.jcu.cz/~paczion/, které jsou součástí stránek katedry výchovy ke zdraví PF JU 

v Českých  Budějovicích,  probíhalo  v závěru  tohoto monitorovacího  období  s přesahem  do 

dalšího  monitorovacího  období.  Bylo  to  z důvodu  změn  souvisejících  s již  schváleným 

prodloužením projektu PACZion. Jedná se určité změny (např. slavnostní zakončení projektu 

proběhne na Univerzitě v Pasově) a bylo nutné stanovit termíny a na obou stranách potvrdit. 

Webové stránky byly doplněny o další soubory  fotografií z bonusového semináře v Nových 

Hradech a o další  instrukce k  období  listopad 2011 až únor 2012, kdy proběhly  intervence 

podpory zdraví samotnými účastníky projektu určené kolegům ‐ učitelům na jejich školách.  

Ve dnech 5. 5. – 8 5. 2011 se konal v Nových Hradech bonusový vícedenní seminář PACZion. 

Ubytování bylo zajištěno v krásném romantickém historickém hotelu Rezidence a závěrečný 

seminář  byl  zaměřen  na  turistiku,  uvolnění,  wellness  aktivity,  Self‐management  a 

poradenství týkající se zdravé výživy učitelů. V tomto bonusovém víkendu přednášely a vedly 

konzultace  dvě  externí  přednášející  ‐  výborné  specialistky  ve  svém  oboru  ‐  PhDr.  Božena 

Jiřincová,  odborná  asistentka,  katedra  psychologie  PF  ZČU  Plzeň  a Dr.  habil. Gülin  Tunali, 

Klinik  Passau  Kohlbruck,  Leiterin  der  Ehrnährungsberatung,  Pasov.  Dále  se  v edukační 

činnosti  tohoto  posledního  semináře  PACZion  na  české  straně  podíleli  následující  lektoři: 

doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.; Mgr. Radim Kokeš;   Mgr. Vlasta Kursová, PhD; prof.  Ing. 

Milan Pešek, CSc.; Mgr. Jan Schuster, PhD. 
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Původně  plánovaný  seminář  na  konec  června  2011  byl  z důvodu  vysokého  pracovního 

vytížení  participantů  před  prázdninami  přeložen  na  říjen  a  uskutečněn  v Akademickém 

centru pro zdravý životní styl při katedře výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích dne 

19. 10. 2011.  Jednalo  se o  jednodenní  seminář  zaměřený na metodiku  zpracování návrhu 

péče  o  vlastní  zdraví  –  individuální  program  do  konce  projektu  a  zejména  o  již  výše 

zmiňovaný  individuální  návrh  diseminace  projektu  PACZion  v podobě  programů  podpory 

zdraví učitelů na pracovištích jednotlivých participantů projektu.  

Bylo  dále  pokračováno  v nabídce  individuálních  konzultací  a  pohybově  relaxačních  aktivit 

v Akademickém centru zdravého životního stylu na KVKZ PF  JU  (které vzniklo díky projektu 

PACZion a je jedním z jeho klíčových výstupů, přetrvávající po ukončení projektu). 

V červenci ve dnech 15.  ‐ 16. 7. 2011 v Bad Füssing – Německo  se  zúčastnili doc. PaedDr. 

Milada  Krejčí,  CSc., Mgr.  Radim  Kokeš  a Mgr.  Zuzana  Kornatovská, DiS.  Jako  zvaní  lektoři 

semináře  PACZion  pro  německé  učitele.  Zde  byly  kromě  realizace  výukové  činnosti  u 

německých participantů projednány další etapy projektu PACZion do konce roku 2011. 

Ve  dnech  5.  8.  2011  a  29.  9.  2011  byly  na  pracovišti  Katedry  výchovy  ke  zdraví  PF  JU 

uskutečněny  další  dvě  pracovní  jednání  zaměřené  na  koordinaci  závěrečných  výstupů 

z projektu, a to za účasti Prof. Dr. Norberta Seiberta, Dr. Doris Cihlars, doc. PaedDr. Milady 

Krejčí, CSc.  a Mgr. Radima Kokeše. Byla přitom  také projednána prezentace  a diseminace 

projektu  PACZion  na  mezinárodní  konferenci  „Health  Education  and  Quality  of  Life  III“ 

pořádané katedrou výchovy ke  zdraví PF  JU v Hluboké nad Vltavou ve dnech 11.  ‐ 13. 10. 

2011, a dále proces evaluace výsledků a celkový plán realizace výstupů až do konce února 

2012. 

Prezentace  a  diseminace  projektu  PACZion  proběhla  na mezinárodní  konferenci  „Health 

Education and Quality of Life III“ pořádané katedrou výchovy ke zdraví PF JU v Hluboké nad 

Vltavou ve dnech 11.  ‐ 13. 10. 2011 – Prof. Dr. Norbert Seibert a Dr. Doris Cihlars. Vydání 

sborníku  z této  konference  bylo,  jakožto  odborná  publikace  vážící  se  k tématu  projektu, 



 48 

podpořeno  z prostředků  PACZion  na  české  straně.  Do  konce  října  2011  byly  postupně 

editovány  výsledky  závěrečného  monitoringu  ukazatelů  zdatnosti,  stresového  profilu  a 

výživových ukazatelů u sledovaných participantů.  

Dne  3.  12.  2011  proběhlo  v Hluboké  nad  Vltavou  v Parkhotelu  jednodenní  koordinační  a 

evaluační  pracovní  jednání,  kterého  se  zúčastnili  doc.  PaedDr. Milada  Krejčí,  CSc.,   Mgr.  

PhDr. Božena Jiřincová, Radim Kokeš, Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS. a Bc. David Šťastný. Byly 

zde projednány úkoly k evaluaci výsledků projektu PACZion za Českou republiku a rozděleny 

pracovní úkoly související s touto evaluací. 

Ve dnech 6. – 9. 12. 2011 probíhala evaluační pracovní jednání v Pasovské univerzitě a v Bad 

Griesbachu obou  řešitelů projektu  za účasti Prof. Dr. Norberta  Seiberta, Dr. Doris Cihlars, 

doc.  PaedDr.  Milady  Krejčí,  CSc.  a  Mgr.  Radima  Kokeše.  Do  konce  prosince  2011  bylo 

ukončeno zpracovávání výsledků a vyhodnocování dat a zahájeny práce publikační.  

Počátkem února  se uskutečnila poslední  koordinační  jednání před ukončením projektu na 

Univerzitě Pasov a v Bad Griesbachu, za účasti Prof. Dr. Norberta Seiberta, Dr. Doris Cihlars, 

doc. PaedDr. Milady Krejčí, CSc., Mgr. Zuzany Kornatovská, DiS. a Mgr. Radima Kokeše. Byly 

zde  rozpracovány  podklady  k závěrečným  zprávám  a  závěrečnému  oficiálnímu  zakončení 

celého projektu na Univerzitě Pasov – design diplomů pro participanty projektu, pozvánky na 

závěrečné  setkání  v  Pasově.  Dne  11.  2.  2012  proběhlo  na  Univerzitě  Pasov  slavnostní 

ukončení  projektu  PACZion  pro  zúčastněné  učitele  obou  zemí,  předání  diplomů  za  účasti 

pana  rektora Univerzity  Pasova  a  dalších  významných  hostů  školských  institucí  z Bavorské 

republiky a České republiky.  

 

 

Akademické  centrum  zdravého  životního stylu při  katedře  výchovy  ke  zdraví  PF  JU 

v Českých Budějovicích  

 

Akademické centrum zdravého životního stylu  využívá své možnosti a odborné garance pro 

další  vzdělávání  pedagogů  Jihočeského  kraje  v rámci  koncepce  řešení  zdraví  pedagogů: 

duševní hygiena, syndrom vyhoření, rizika a  faktory pedagogické profese, koncepční  řešení 

podpory zdraví.  V oblasti podpory zdravého životního stylu a jeho zlepšování se akademické 

centrum věnuje také poradenské činnosti uvnitř fakulty a univerzity, kdy nabízí studentům a 

pracovníkům  univerzity metodickou  a  odbornou  činnost  při  řešení  konkrétních  problémů. 

Zájemci o konzultace a ozdravné programy se mohou obracet přímo na určeného odborného 

pracovníka  (viz.  http://home.pf.jcu.cz/~paczion/).  Poradenská  činnost  je  směrována 

vyváženě v oblasti zdravého životního stylu, kdy je cílem postihnout fyzické, duševní, sociální 

a duchovní aspekty  zdraví. K tomuto  je připraveno  zázemí ve  formě přednášek,  seminářů, 

praktických  cvičení,  kurzů.  Dále  Akademické  centrum  zdravého  životního  stylu  zajišťuje 

kvalitní metodologické zázemí pro snižování nadváhy, řešení obezity a efektivní  intervenční 

programy  z  hlediska  optimalizace  dalších  civilizačních  onemocnění  (bolesti  zad,  únavový 

syndrom, hypertenze, diabetes, syndrom vyhoření, redukce stresu a úzkosti).    
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2.2.1 Řešitelský tým a charakteristika experimentální skupiny  

2.2.1.1 Řešitelský tým, garance a edukační působení v projektu 

Řešitelský  tým  na  české  straně  byl  složen  z učitelů  Jihočeské  univerzity  a  dále  z lékařů 

provozujících svou praxi v Českých Budějovicích. 

Složení řešitelského týmu v ČR: 

 doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

Vedoucí katedry výchovy ke zdraví na PF  JU v Č. Budějovicích, garant a koordinátor 

projektu  PACZion  v České  republice,  vedoucí  řešitelského  týmu  na  české  straně 

projektu „PACZion“. 

Edukace: jóga, psychotrénink, psychohygiena, rozvoj sebekontroly, sebeúcty. 

 MUDr. Vladimír Compeľ 

Garance a provedení interních vyšetření, vyhodnocení získaných výsledků. 

Edukace: přednášková činnost a poradenství v oblasti gastroenterologie. 

 MUDr. Eva Klimešová: 

Garance  a provedení  vyšetření  kloubů, páteře, případné odblokování  a mobilizační 

techniky. Kineziologický screening. 

Edukace: poradenství v oblasti homeopatie a akupunktury. 

 Mgr. Radim Kokeš 

Edukace: kondiční specialista, fitness, aerobic. 

 Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS. 

Edukace:  hygiena  a  zdravotní  propedeutika,  jóga,  pohybové  aktivity  ve  vodě  a 

kondiční plavání, aplikace pohybových aktivit u osob s disabilitou. 

 Mgr. Vlasta Kursová, Ph.D. 

Edukace: masáže, regenerační techniky, kosmetická masáž. 

 PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. 

Edukace: muzikoterapie, psychologie 

hudby, hygiena hlasu a rétorika. 

 Prof. Ing. Milan Pešek, CSc. 

Edukace:  kvalita  a  volba  potravin, 

výživové poradenství 

 Mgr. Jan Schuster, Ph.D. 

Edukace:  Nordic  walking,  výživové 

poradenství  a  poradenství  v  oblasti 

nadváhy,  aplikace  adekvátních 

pohybových aktivit v přírodě, Eduball. 

 Mgr. Petra Vojtová, Ph.D. 

Edukace: základy arteterapie, tai‐chi. 
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2.2.1.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Projektu se zúčastnilo a celý projekt dokončilo 29 participantů  (25 žen, 4 muži) v celkovém 

počátečním  věkovém  rozpětí  40‐61  let  a  věkovém průměru  50  let. Na  konci  výzkumného 

projektu činilo celkové věkové rozpětí 43 ‐ 64 let a věkový průměr 52 let.  

 
Graf 1 Věkové rozložení českých participantů projektu PACZion (N=29; 25 žen, 4 muži) 

 

 

Participanti  žili  a  pracovali  ve  vzdělávacích  institucích  v Jihočeském  kraji,  z toho  62%  v 

mikroregionu České  Budějovice. Design  výzkumu  a  veškeré  plánované  výzkumné  techniky 

byly budoucím participantům před  započetím výzkumného  záměru vysvětleny a oni  svými 

podpisy potvrdili souhlas s participací v intervenčním ozdravném programu pro pedagogy a 

v plánovaných měřeních a  testech.   Soubor participantů se skládal ze 6 učitelů mateřských 
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škol (6 žen), z 12 učitelů základních škol (2 muži, 10 žen), z 5 učitelů středních škol (5 žen) a 

ze 6 učitelů vysokých škol (2 muži, 4 ženy). 

 

2.2.2 Design projektu, metodologie 

2.2.2.1  Zvolené metody 

Pro výzkum byla zvolena následující baterie metod: 

 

A) Metody testování 

1. Somatická šetření 

a. Výška, váha, BMI (Scale and Altimeter SECCA 703). 

b. Body – impedance (Bodystat 500). 

c. Test tělesné zdatnosti – Ruffierova zkouška (POLAR RS400). 

d. Interní šetření (celková anamnéza zdravotního stavu, ultrasonické   

vyšetření břišních orgánů, laboratorní vyšetření). 

e. Kineziologický screening. 

2. Psychologická šetření 

Dotazník syndromu vyhoření ‐ Hennig, Keller (1996). 

3. Analýza výživových specifik 

a. Analýza výživy a pitného režimu. 

b. Sledování a rozbor stravovacích návyků, rekonstrukce stravování. 

c. Dietologická anamnéza. 

B) Metoda intervenční 

Na základě výsledků výzkumu v projektech Krejčí (2005‐2011) GAČR 406/05/1685, GA ČR  

406‐08‐0352  bylo  stanoveno  Kontinuum  transformace  „Self“  ve  smyslu  procesuální 

změny  zdraví  individua,  které  se  stalo  základem  Intervenčního  ozdravného  programu 

pro pedagogy ‐ INOPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1 Kontinuum transformace „Self“ ve smyslu podpory a rozvoje zdraví 
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Kontinuum transformace „Self“  je na obr. 2 znázorněno do kruhu, čímž je formulována 

spojitost,  návaznost  jednotlivých  sektorů  a  opakovatelnost  kontinua  v koherentních 

cyklech.  

Také  je  tím vyjádřeno,  že není nutné vždy  začínat právě od  sektoru  „uvolnění“. Podle 

specifik  daného  jedince  je možné  začít  intervenci  u  pedagoga  např.  úpravou  výživy, 

úpravou pohybového  režimu nebo  stanovit edukační  intervenci na  základě konzultace 

s lékařem po preventivní  lékařské prohlídce. Dále  je pak doporučováno postupovat,  jak 

je  v kontinuu  uvedeno,  ve  směru  šipek  a  propojovat  celé  schéma  v návaznosti 

jednotlivých celků. 

C) Metody statistické 

1. Popisné statistiky (např. počet případů, jevů, rozsah odpovědí, průměr a směrodatná 

odchylka) výsledky poskytly základ pro porovnání průměru získaného s průměrem v 

původních  studiích  standardizovaných  testů).  Pro  komparativní  analýzu  byly 

identifikovány a považovány za relevantní odchylky 10 a více bodů.  

2. Pearsonovy korelace byl analyzován profil nejvýznamnějších vztahů mezi vybranými 

proměnnými a ostatními dimenzemi. 

3. Lineární  regrese  (odhad  závislé proměnné na nezávislé proměnné): bylo vytvořeno 

několik  regresních  modelů,  založených  na  různých  proměnných  identifikovaných 

během  korelační  analýzy.  Statistická  procedura  napomohla  porozumění  závislosti 

mezi proměnnými a formám těchto vztahů. 

 

 

2.2.2.2  Posloupnost a četnost použitých metod 

 
Somatická  šetření  (s  výjimkou  kinesiologického  screeningu)  byla  provedena  za  dobu 

projektu celkem 4x, psychologická šetření byla provedena za dobu projektu celkem 3x, 

analýza  výživových  specifik  byla  provedena  za  dobu  projektu  celkem  2x.  Intervenční 

metoda  „INOPP“  probíhala  longitudiálně  po  dobu  22 měsíců.    Kompletní  statistická 

analýza  dat  byla  provedena  v závěrečné  fázi  projektu  po  ukončení  intervenčního 

ozdravného programu.  

Před  zahájením  intervenčního  programu  byli  participanti  vyšetřeni  somatickými  a 

psychologickými  testy.  Analýza  výživových  specifik  byla  provedena  až  ve  druhé  fázi 

projektu po evaluaci 2. měření.  
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3. ERGEBNISSE AUF BAYERISCHER UND TSCHECHISCHER SEITE / VÝSLEDKY 
      A DISKUSE K VÝSLEDKŮM V BAVORSKU A V JIHOČESKÉM REGIONU 

 

3.1  In Bayern 

 

3.1.1  Physiologische Untersuchung   

Dr. med. Petra Heizmann  

Demographische Daten der Projektgruppe (Abbildung 1/2):  

 

 Alter:  

Die Teilnehmer, die in unserer Klinik untersucht wurden, waren im Verlauf zwischen 21 und 

61 Jahre alt. Das mittlere Alter betrug bei allen Teilnehmern in den 4 Evaluationen 48, 49, 49 

bzw. 50 Jahre, bei den Frauen 47, 48, 49 bzw. 49 Jahre, bei den Männern 49, 50, 50 bzw. 51 

Jahre. 

 

 Geschlecht:  

An den 4 Evaluationen nahmen 18 Frauen und 10 Männer teil. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abbildung 1/2)
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Diagnosen bzw. auffällige Befunde der PACZion‐Teilnehmergruppe:  

 

In den Untersuchungen wurden folgende Störungen diagnostiziert bzw. beschrieben: 

 

internistische Diagnostik:  orthopädische Diagnostik: 

 Hypertensive Herzkrankheit 

 arterieller Hypertonie 

 Aortenklappeninsuffizienz 

 Aortenklappensklerose 

 Z.n. Endokarditis 

 Arteriosklerose extrakranieller  

             Gefäße 

 Mitralklappenprolaps 

 Hypercholesterinämie: 

 Hyperurikämie  

 Hypothyreose  

 Anämie 

 Übergewicht /Adipositas 

 Hirsutismus 

 Refluxoesophagitis 

 Varikosis  

 Vorhofseptumaneurysma  

 Leberzyste/Hämangiom 

 Cholezystektomie  

 Schilddrüsen‐Zysten  

 Schilddrüsen‐Knoten  

 Urolithiasis 

 Ovarialzyste 

 Steatosis hepatis  

 Prostatahypertrophie    

 Koronare Herzkrankheit (KHK) 

 Patellaspitzensyndrom   

 Achillodynie  

 Wirbelsäulenfehlstatik  

 muskuläre Dysbalance 

 Supraspinatustendopathie  

 Coxarthrose   

 Innenmeniskus‐Läsion 

 Carpaltunnelsyndrom 

 Daumensattelgelenksarthrose   

 Hallux rigidus  

 Kniegelenk‐Instabilität bei Z. n.  

             Vorderer Kreuzband‐Plastik  

 Morbus Dupuytren  

 OSG Instabilität 

 Großzehenarthrose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tabelle 1) 

 

 

Die Häufigkeit der  Diagnosen pro Teilnehmer betrug zwischen 1 und 9 internistischen bzw. 2 

und 10 orthopädischen Diagnosen (siehe Abbildungen 3 und 4). Hierbei wurden bei 42% der 

Teilnehmer eine oder zwei neue  internistische und/oder orthopädische Störungen diagnos‐

tiziert; kein Teilnehmer war frei von gesundheitlichen Veränderungen (siehe Abbildung 5). 
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(Abbildung 3) 

(Abbildung 4) 
 

(Abbildung 4)
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Die Verteilung der einzelnen Befunde wies im internistischen Bereich eine Häufung im Nach‐

weis sogenannter kardiovaskulärer Risikofaktoren für Herzinfarkt oder Schlaganfall auf (sie‐

he Abbildung 6).  

 
(Abbildung 6) 

     (Abbildung 5) 
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Zu diesen zählen die Hypercholesterinämie, Übergewicht oder Adipositas, die arterielle Hy‐

pertonie, der Diabetes mellitus, sowie ein Nikotinabusus (siehe Abbildung 7). Orthopädisch 

traten überwiegend krankhafte Veränderungen an der Wirbelsäule auf (siehe Abbildung 8).  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(Abbildung 8)

(Abbildung 7) 
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Ergebnisse der Untersuchungen von Ernährungszustand und Leistungsfähigkeit 

 

Der Ernährungszustand der Teilnehmer wurde nach dem Body‐Mass‐Index (BMI), gemessen 

in  Kilogramm  Körpergewicht  dividiert  durch  die  Körpergröße  in  Metern  zum  Quadrat 

(kg/m2), bestimmt. Die Beurteilung für ein Normal‐, Unter‐ oder Übergewicht (Praeadiposi‐

tas) bzw. Adipositas nach dem BMI zeigt Tabelle 2. Die Teilnehmer wiesen überwiegend ein 

Normalgewicht oder leichtes Übergewicht (Praeadipositas) auf (Abbildung 9). 

 

 

 

   BMI (kg KG/m2) 

Starkes Untergewicht  <16 

mäßiges Untergewicht  16‐17 

leichtes Untergewicht  17‐18, 5 

Normalgewicht   18,5‐25 

Praeadipositas  25‐30 

Adipositas Grad I  30‐35 

Adipositas Grad II  35‐40 

Adipositas Grad III  >40 

                              (Tabelle 2) 

 

 

 
          (Abbildung 9) 
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Die körperliche Leistungsfähigkeit der Teilnehmer wurde in einer Fahrradergometrie (Belas‐

tungs‐EKG) unter standardisierten Bedingungen getestet. Die Beurteilung der Leistungsfähig‐

keit erfolgte prozentual  in Bezug auf die berechnete Maximalleistung anhand der  individu‐

ellen Körpergröße, Gewicht und Alter der Teilnehmer. Die ermittelten Daten zeigt Abbildung 

10. 

 

 
          (Abbildung 10) 

 

 

Nach Analyse der Messergebnisse wurden folgende Interventionen durchgeführt: 

 

o Berechnung eines individuellen Trainings‐Pulses (Herzfrequenz, HF) für ein Ausdauertrai‐

ning nach der Karvonen‐Formel. Hierbei wird die sogenannte Herzfrequenz‐Reserve als Dif‐

ferenz  zwischen der maximalen HF  (HFmax) und der Ruhe‐HF  (Ruhepuls, RP) als Kriterium 

herangezogen. Multipliziert mit einem vorgegebenen Prozentsatz, der sich an der Leistungs‐

fähigkeit  des  Trainierenden  orientiert, werden  dieses  Zwischenergebnis  und  die  Ruhe‐HF 

nun addiert:  HFtrain. = (HFmax ‐ RP) x Faktor + RP 

o Individuelle Anleitung für ein Ausdauertraining im Wasser und an Trainingsgeräten in der 

Klinik St Wolfgang durch einen Sportlehrer; Gutscheine für ein Gerätetraining auch in ande‐

ren Sporteinrichtungen 

o Schulung der Teilnehmer in den Seminaren über die Bedeutung der kardiovaskulären Ri‐

sikofaktoren  für eine Erkrankung wie beispielsweise dem Herzinfarkt oder Schlaganfall mit 

Vorstellung  der  Bewertung  dieser  Faktoren  anhand  des  sogenannten  SCORE  (Systematic 
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Coronary Risk Evaluation,  siehe Abbildung 11) aus den  Leitlinien der Europäischen Gesell‐

schaft  für Kardiologie  (ESC: European Society of Cardiology), der das 10‐Jahresrisiko  für ei‐

nen Tod durch eine kardiovaskuläre Erkrankung (englisch Abkürzung CVD: cardiovascular di‐

sease) angibt. Darstellung der Risikominimierung durch Beeinflussung der therapierbaren Ri‐

sikofaktoren mit Vorstellung der an den Teilnehmern erhobenen Daten 

o Verhaltensempfehlungen  und/  oder medikamentöse  Therapie  bei  relevanten  gesund‐

heitlichen Störungen 

o Eine Ernährungsberatung inklusive praktischen Anleitungen wurde für alle Teilnehmer in 

einem weiteren Projektarm in gemeinsamer Schulung durchgeführt. 

 

 
(Abbildung 11) 

 

 

Relevante Ergebnisse der Untersuchungen im Verlauf:  

(Anmerkung: Es erfolgte bei den Teilnehmern nur eine orthopädische Zweituntersuchung in 

den genannten Zeiträumen, da für eine bessere Verlaufsbeurteilung bei den spezifisch ortho‐

pädischen Störungen ein größerer Zeitabstand – mindestens 12 ‐ 18 Monate – von dem un‐

tersuchenden Kollegen empfohlen wurde. Ein Vergleich dieser Daten war entsprechend nur 

nach insgesamt 2 Evaluationen möglich.) 

 

o Der Bluthochdruck (arterielle Hypertonie, Hypertonus), Übergewicht bzw. Adipositas und 

die Erhöhung von Cholesterin  im Blut (Hypercholesterinämie) stellten  in dem untersuchten 

Kollektiv  die Hauptrisikofaktoren  für  kardiovaskuläre  Erkrankungen  dar  (siehe  auch Abbil‐

dung 7).  
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o Durch die oben genannten Interventionen konnte die Anzahl der Hypercholesterinämien 

in 50% der Fälle gesenkt werden; 32% der Teilnehmer wiesen unveränderte Werte auf, bei 

18% der Teilnehmer kam es zu einem Anstieg der Cholesterinkonzentration (siehe Abbildung 

12). Dabei verschob sich der Anteil der Teilnehmer mit einem Cholesterinwert >200 mg/dl 

insgesamt  von 61%  auf 47%; umgekehrt nahm der Anteil  von Cholesterinkonzentrationen 

<200 mg/dl bei den Teilnehmern von 39% auf 54% zu (siehe Abbildung 13). Diese Verschie‐

bung ist insbesondere von Bedeutung, da der cut off Wert der Cholesterinkonzentration von 

200 mg/dl  für  die Bewertung  des  kardiovaskulären  10‐Jahres Risikos  für  Tod  nach  SCORE  

eine Höhereinstufung des individuellen Risikos bedingt.  

 

 

 
            (Abbildung 12) 

 

 
                  (Abbildung 13) 
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o Bezüglich des Übergewichtes bzw. der Adipositas als Risikofaktor kam es nur  in einem 

Fall (4%) zu einer Steigerung des BMI > 25 kg/m2,   unverändert mit einem BMI < 25 kg/m2 

blieben 43% der Teilnehmer;  insgesamt war ein Rückgang des BMI bei 38% der Teilnehmer 

zu verzeichnen; 15% der Teilnehmer erreichten einen Gewichtsverlust mit einem BMI <25 

kg/m2 (siehe Abbildung 14). 

 (Abbildung 14) 

  

o Die gemittelte Prävalenz der arteriellen Hypertonie  liegt  in der Altersgruppe von 45‐59 

Jahren bei Männern und Frauen in der Bundesrepublik bei 13,8% (siehe Abbildung 15). 

 

(Abbildung 15) 
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o In der Gruppe der PACZion Teilnehmer betrug der Prävalenz bei der 1. Evaluation im Ver‐

gleich zur Allgemeinbevölkerung 31% vs. 13.8% (siehe Abbildung 16)! 

 

       (Abbildung 16) 
 

o Komplikationen  der  Erkrankung  an  einer  arteriellen Hypertonie  umfassen Herzinfarkt, 

Koronare  Herzerkrankung  (KHK),  Schlaganfall  (Insult),  Herz‐  und  Nierenschwäche  (Insuffi‐

zienz),  Plötzlicher Herztod,  Erweiterung  der Bauchschlagader  (Aneurysma) mit  der Gefahr 

des  Einreißens  (Ruptur), Herzrhythmusstörungen  (Vorhofflimmern)  und  ein  kognitiver Ab‐

bau. Diese  Folgeerkrankungen  führen  zu einer  vermehrten  Sterblichkeit, wobei diese pro‐

portional mit dem Alter, aber auch der Höhe des Blutdruckes  (im  Folgenden:  Systolischer 

Blutdruck, SBD und Diastolischer Blutdruck, DBD) per  se ansteigt  (siehe Abbildung 17 und 

18). 

 
(Abbildung 17) 
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(Abbildung 18) 

 

 

o Das Hochdruckmanagement umfasst zunächst Allgemeinmaßnahmen und   eine Lebens‐

stilmodifikation: 

 Blutdruck (RR)‐Selbstmessung (7/30 Regel!= 7x an 30 Tagen) 

 Gewichtskontrolle, (‐ 1 kg beim Übergewichtigen = ‐ 2 mmHg) 

 Regelmäßige körperliche Bewegung  (Gehen, Laufen, Radfahren, Wandern, Ausdauer‐ 

       sport) 

 Reduktion der Salzzufuhr (< 6 g NaCl) 

 Keinen exzessiven Alkoholgenuß (1 Drink/Tag) 

 Nikotinkarenz 

 Vermeidung von psychosozialem Stress 

Erst  im  zweiten bzw. dritten Schritt wird unter Berücksichtigung weiterer kardiovaskulärer 

Risikofaktoren und Organ‐ bzw. Folgeerkrankungen (siehe vorn) eine medikamentöse Thera‐

pie (Pharmakotherapie) nach definierten Kriterien eingeleitet (siehe Abbildung 19) 
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          (Abbildung 19) 

 

o Bei den Teilnehmern  im Alter von 45‐59 Jahren des PACZion‐Projektes führten diese In‐

terventionen  zu einer Senkung der Bluthochdruckprävalenz von 31% auf 2%;  im Vergleich 

beträgt die Prävalenz 13,8%  in der gleichen Altersgruppe bei der Allgemeinbevölkerung  in 

der Bundesrepublik (siehe Abbildung 20). 

 

                        (Abbildung 20) 

 

o Insgesamt  konnten  durch  die  o.a.  Interventionen  die Hauptrisikofaktoren  für  schwere 

kardiovaskuläre Ereignisse  im Verlauf des Projektes deutlich gesenkt werden.  Insbesondere 

die  Hypercholesterinämie  und  arterielle  Hypertonie  in  der  prädisponierten  Altersgruppe, 

aber  auch  das Übergewicht wiesen  in  dem  kurzen  Interventionszeitraum  einen  eindrück‐

lichen Rückgang auf. Ein Diabetes mellitus wurde erfreulicherweise bei keinem der Teilneh‐

mer  diagnostiziert;  ein Nikotinabusus wurde  nur  von  4  Teilnehmern  (14%)  betrieben  und 

konnte glaubhaft auf 3 Raucher (10%) gesenkt werden (siehe Abbildung 21). 
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o Die  Abhängigkeit  der  individuellen  körperlichen  Leistungsfähigkeit  vom  Vorliegen  der 

genannten kardiovaskuären Risikofaktoren konnte bereits bei der 1. Evaluation gezeigt wer‐

den (siehe Abbildung 22 und 23). 

 

 

                
(Abbildung 22) 

 

(Abbildung 21)
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(Abbildung 23) 

 

Die deutlich rückläufige Häufung dieser Risikofaktoren bei den PACZion‐Teilnehmern durch 

die o.g. Interventionen, beispielsweise auch mittels eines individuell errechneten Ausdauer‐

trainings, ließ eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit erwarten. Diese Annahme 

wurde anhand der erhobenen Daten bestätigt: im Verlauf des Projektes konnte bei 75% der 

Teilnehmer eine Leistungssteigerung erreicht werden; 11% der Teilnehmer blieben auf dem 

gleichen Leistungslevel. 14% der Teilnehmer verschlechterten ihre Leistung, wobei teilweise 

Gründe wie eine Schwangerschaft oder ein interkurrenter Infekt dafür vorlagen (siehe Abbil‐

dung 24 und 25). 

(Abbildung 24) 
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                          (Abbildung 25) 

 

 

o Bei den orthopädischen Erkrankungen wurde interventionell je nach erhobenen Befund 

und damit  verbundener  Symptomatik eine  individuelle Physiotherapie oder Eigenübungen 

eingeleitet (siehe Abbildung 26). 

 

 

 
                    (Abbildung 26) 
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o Aufgrund dieser Maßnahmen konnte auch bei diesen Erkrankungen ein eindrucksvoller 

Rückgang der krankhaften Befunde verzeichnet werden (siehe Abbildung 27 und 28).           

                              
(Abbildung 27) 

 
(Abbildung 28) 
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Interpretation der Untersuchungsergebnisse: 

 

o Bei den untersuchten Teilnehmern konnten zahlreiche gesundheitliche Störungen im in‐

ternistischen und orthopädischen Bereich  identifiziert werden. Die meisten dieser Befunde 

waren  den  Teilnehmern  bislang  nicht  bekannt  (Neu‐  oder  Erstdiagnosen),  siehe  auch Ab‐

bildung 5.  

o Degenerative  Erkrankungen  der Wirbelsäule wurden  bei  den  orthopädischen Untersu‐

chungen am häufigsten diagnostiziert, was am ehesten auf die berufsbedingte Situation zu‐

rückzuführen ist (sitzen, stehen, stressbedingte Muskelverspannung).  

o Pathologische  internistische Abweichungen waren  an  erster  Stelle  Stoffwechselstörun‐

gen sowie Veränderungen im Bereich des Herz‐Kreislauf‐Systems. Besonders auffällig war im 

Vergleich zur Allgemeinpopulation einer Altersgruppe von 45‐59  jährigen Personen der An‐

teil der Teilnehmer gleichen Alters mit erhöhtem Blutdruck (31% vs. 13,8%), ohne dass eine 

familiäre Belastung  vorlag. Damit  stehen  Störungen  im  Essverhalten  sowie die  vermutlich 

stressbedingte Kreislaufdysregulation hier offensichtlich im Vordergrund.  

o Ein  körperliches  Training  führt  selbst  bei  aktiven  Teilnehmern  zu  einer weiteren  Leis‐

tungssteigerung, die sich über die Zeit hinweg positiv auf die oben genannten Risikofaktoren 

auswirken kann. 

 

 

Schlussfolgerung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          (Abbildung 29)  
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Präventive  gesundheitsfördernde  Maßnahmen  können  nur  dann  zielgerichtet  eingesetzt 

werden, wenn  sie  frühzeitig erkannt und mit den Betroffenen kommuniziert werden. Dies 

belegen beispielsweise bereits große retrospektive Erhebungen früherer Jahre an Personen 

mit unzureichend eingestelltem Hypertonus (siehe Abbildung 29). 

 

Der Erfolg präventiver Maßnahmen hängt  in erster  Linie  von der Progression der  Störung 

und einer  langfristigen Gegenmaßnahme ab. Die Mehrzahl der Teilnehmer weist zwar eine 

Reihe von gesundheitlichen Abweichungen auf, allerdings sind Krankheitsmanifestationen im 

Sinne  einer  Arbeitsunfähigkeit  noch 

nicht  vorhanden.  Damit  sind  beste 

Voraussetzungen für präventive Maß‐

nahmen  gegeben,  die  ein  therapeu‐

tisches  Eingreifen  vor der Manifesta‐

tion schwerer Ereignisse ermöglichen. 

Auch diese Hypothese wurde zuvor in 

klinischen  Studien  beispielsweise  bei 

Hypertonikern  insofern  belegt,  dass 

Patienten,  die  eine  Einstellung  ihrer 

Blutdruckwerte  im  Zielbereich  errei‐

chen,  einen  deutlichen  Überlebens‐

vorteil  aufweisen  (siehe  Abbildung 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abbildung 30) 
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3.1.2 Psychologische Untersuchung  

Dr. med. Jürgen Gosda / Dietmar Röckle 

Die folgende Zusammenfassung der psychologischen Testergebnisse wurde von Herrn CA Dr. 

med. Jürgen Gosda und seinem Team, federführend Herrn Dipl. Psychologen Dietmar Röckle, 

(Psychosomatische Abteilung; Kreiskrankenhäuser Simbach /  Inn) als Autor angefertigt und 

bündelt die  Ergebnisse der  zu  vier Messzeitpunkten  (T1 –  T4) durchgeführten Datenerhe‐

bungen  (Arbeitsbezogenes  Verhaltens‐  und  Erlebensmuster,  Trierer  Inventar  zum  chroni‐

schen Stress, Fragebogen zur Erfassung von Ressourcen,  ICD 10 Symptom Rating) sowie ei‐

ner allgemeinen Befragung zum Projekt PACZion. Die einzelnen Testergebnisse können auf 

der beiliegenden CD‐Rom nachgelesen werden. 

 

1. Gesamturteil zum Gesundheitsprojekt PACZion 

 

o Allgemein 

Zur Evaluation der Präventionsmaßnahmen wurden die Teilnehmer bei der Abschlussbefra‐

gung darum gebeten, das Projekt zu bewerten. Die Teilnehmer konnten mit eigenen Worten 

ausdrücken, was ihnen besonders gut gefallen hat und was wenig hilfreich oder zu kritisieren 

war.  

Am häufigsten gelobt wurde die schöne Unterbringung  im Hotel, das gute Essen und ange‐

nehme Ambiente, das wesentlich mit zur guten Atmosphäre an den Wochenendveranstal‐

tungen beitrug.  

Danach wurde  am häufigsten hervorgehoben, dass die offene Atmosphäre  in der Gruppe 

und die vielfältigen Möglichkeiten  zum Austausch  sehr hilfreich waren. Mehrfach genannt 

wurden  die  Vielfalt  des  Programms,  die  praktischen Übungen  und  sportlichen  Angebote, 

ebenso  wurden  die  gute  Organisation,  die  freundliche  Betreuung  und  die  ärztliche  und 

psychologische Betreuung positiv vermerkt. Kritik wurde insgesamt nur sehr wenig geäußert. 

Genannt wurde, dass es manchmal zu viele Termine gab, mehrfach wurde die Ernährungs‐

beratung als wenig qualifiziert beurteilt, vereinzelt wurde der Termindruck bei der medizini‐

schen Untersuchung, die Kosten der medizinischen Check‐ups und vereinzelt auch der Inhalt 

der psychologischen Einzelgespräch kritisiert. 

Die Teilnehmer wurden gebeten, das Projekt insgesamt und die verschiedenen Angebote mit 

Schulnoten (1‐6) zu bewerten. Die verschiedenen Angebote des Projekts PACZion wurden im 

Durchschnitt  zwischen  sehr  gut  und  gut  beurteilt,  etwas weniger  gut wurde  lediglich  die 

Ernährungsberatung bewertet. 
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Deskriptive Statistik

25 1,48 ,714

25 1,60 ,707

26 2,12 1,033

26 1,65 ,689

26 1,38 ,637

26 1,73 1,041

26 1,38 ,496

24

1. Wie hilfreich war für Sie die Teilnahme am Paczion
Projekt insgesamt

2.Wie bewerten Sie die medizinische Betreuung

3. Wie bewerten Sie die Angebote im Bereich
Ernährungsberatung

4. Wie bewerten Sie die Angebote im Bereich
Bewegung

5. Wie bewerten Sie die Seminarangebote /
Fortbildungen der Uni Passau

6. Wie bewerten Sie die psychologische Betreuung
(Gespräche)

7. Wie bewerten Sie die Wochenendveranstaltungen in
Bad Griesbach

Gültige Werte (Listenweise)

N Mittelwert
Standardab
weichung

 

 

o Veränderungen durch die Teilnahme an PACZion  

Bei der Abschlussbefragung wurden die Teilnehmer gebeten einzuschätzen, in wie weit sich 

durch die Teilnahme am Projekt Veränderungen in verschiedenen Lebensbereichen ergeben 

haben.  Falls  Sie  in  einem  Bereich  überhaupt  keine  Probleme  oder  Belastungen  hatten, 

konnten sie dies auch angeben. 

Bewertung:    Sehr  viel  gebessert  =  6,  Deutlich  gebessert  =  5,  Etwas  gebessert  =  4, 

unverändert = 3, etwas verschlechtert = 2, deutlich verschlechtert = 1, bei Angabe: War nicht 

mein Problem = 0. wurde diese Person bei der Berechnung der Mittelwerte ausgeschlossen.  

Im Durchschnitt kam es in allen Bereichen zu einer positiven Veränderung. Das Ausmaß der 

Veränderung lag etwa bei 4 = etwas gebessert.  

Die stärkste Verbesserung ergab sich bzgl. der Fürsorge für die eigene Gesundheit und in der 

Fähigkeit zur Entspannung.  

Die  vergleichsweise  am  geringsten  ausgeprägte  Verbesserung  ergab  sich  hinsichtlich  der 

Fähigkeit zur Abgrenzung. 

Für die Bereiche körperliches Befinden, Ernährung,  Sport,  seelisches Befinden und private 

Probleme wurden (in absteigender Häufigkeit) angegeben, dass sie kein Problem darstellen. 
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 Darstellung der Mittelwerte für den Bereich: M 

1 Wie hat sich Ihr körperliches Befinden verändert? 4,17

2 Wie hat sich Ihr seelisches Befinden verändert? 4,21

3 Wie hat sich Ihre Fähigkeit zur Stressbewältigung verändert? 4,22

4 Wie hat sich Ihre Fähigkeit zur Entspannung verändert? 4,38

5 Wie haben sich Ihre Ernährungsgewohnheiten verändert? 4,28

6 Wie hat sich ihr Umgang mit Sport / Bewegung als Ausgleich verändert? 4,21

7 Wie hat sich ihre Fürsorge für die eigene Gesundheit verändert? 4,75

8 Wie hat sich ihre Fähigkeit zur Abgrenzung verändert? 4,00

9 Wie hat sich Ihr Umgang mit den schulischen Anforderungen verändert? 4,32

10 Wie hat sich ihr Umgang mit privaten Problemen oder Belastungen verändert ? 4,20

 

 

2. AVEM Arbeitsbezogenes Verhaltens‐ und Erlebensmuster (Schaarschmidt, 2008) 

o Beschreibung 

AVEM ist ein mehrdimensionales persönlichkeitsdiagnostisches Verfahren zur Erhebung von  

gesundheitsförderlichen  bzw.  –gefährdenden Verhaltens‐  und  Erlebensweisen  bei  der  Be‐

wältigung von Arbeits‐ und Berufsanforderungen. Das Verfahren bietet Hinweise zur Früher‐

kennung  gesundheitlicher Risiken  und  erlaubt die Ableitung  von  personenbezogenen  prä‐

ventiven Maßnahmen z.B. in Coaching oder in präventiven Maßnahmen. Außerdem ermög‐

licht das änderungssensitive Verfahren die Messung von Interventionseffekten. 

AVEM erfasst einerseits Merkmale des Arbeitsengagements, aber auch der psychischen Wi‐

derstandkraft zur Bewältigung der Anforderungen und mit welchen Emotionen diese Ausei‐

nandersetzung  begleitet  ist.  Forschungen  haben  gezeigt,  dass  ein  Verhaltensmuster  mit 

übersteigerter Verausgabung,  Konkurrenzhaltung  und Unfähigkeit  zu  Erholung  allein  noch 

keine krankmachende Wirkung haben muss. Problematisch wird dieses Muster erst, wenn es 

mit psychischer Labilität und negativen Emotionen einhergeht. Die Standardform umfasst 66 

Items zur Selbsteinschätzung, daraus werden folgende  

11 Skalen berechnet:  

1) Subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit 
2) Beruflicher Ehrgeiz 
3) Verausgabungsbereitschaft 
4) Perfektionsstreben 
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5) Distanzierungsfähigkeit 
6) Resignationstendenz bei Misserfolg 
7) Offensive Problembewältigung 
8) Innere Ruhe und Ausgeglichenheit 
9) Erfolgserleben im Beruf 
10) Lebenszufriedenheit 
11) Erleben sozialer Unterstützung 

 

Die individuelle Skalenausprägung kann vier Mustern zugeordnet werden, die entweder Aus‐

druck  eines  gesundheitsfördernden  Verhältnisses  zur  Arbeit  sind  oder  einer  der  beiden 

krankmachenden Muster zuzuordnen sind. Die bereitgestellten Normen erlauben eine Indivi‐

dualdiagnostik und ermöglichen die Ableitung gezielter  Interventionen, wie z. B. die Förde‐

rung von Entspannung als Belastungsausgleich, die Identifizierung und Modifikation unrealis‐

tischer, überhöhter eigener Arbeitsansprüche, die Verbesserung der Abgrenzungsfähigkeit, 

das Erlernen von Stressbewältigungstraining, die Förderung von Kommunikation, Teamarbeit  

und Problemlösung im Arbeitsteam, der Ausbau persönlich unterstützender Kontakte. 

 

o AVEM‐Ergebnisse der PACZion‐Teilnehmergruppe 

Bei der  Interpretation des AVEM kommt es weniger auf die Einzelergebnisse  in den Skalen 

an, vielmehr sind erst Muster von gemeinsam auftretenden Aspekten ein Hinweis auf eine 

schwierige Situation.  

Das  Gesundheitsförderliche  Verhaltens‐  und  Erlebensmuster  G  ist mit  deutlichem,  aber 

nicht  exzessivem  Arbeitsengagement  verbunden, Distanzierungsfähigkeit  in  Bezug  auf  Ar‐

beitsprobleme, offensives Bewältigungsverhalten und Widerstandsfähigkeit gegenüber den 

Belastungen und ein positives Lebensgefühl.  

Eingangsbefragung T1  Abschlussbefragung T4 

6 Teilnehmer  3 Teilnehmer 

 

Das auf Schutz und Schonung ausgerichtete Muster S bedeutet ein geringes Arbeitsengage‐

ment, starke Distanzierungsfähigkeit gegenüber Arbeitsproblemen, psychische Widerstands‐

fähigkeit gegenüber Belastungen und eine relative Zufriedenheit.  

Eingangsbefragung T1  Abschlussbefragung T4 

9 Teilnehmer  15 Teilnehmer 
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Das  Risikomuster  A  ist  dabei mit  hoher Anstrengung, Verausgabungsbereitschaft,  Perfek‐

tionsstreben und niedriger Distanzierungsfähigkeit verbunden. Es geht mit einer verminder‐

ten Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen einher, fehlender innerer Ruhe, hoher Re‐

signationstendenz,  negativen  Emotionen,  geringer  Lebenszufriedenheit  und  einer  gering 

empfundenen sozialen Unterstützung.  

Eingangsbefragung T1  Abschlussbefragung T4 

4 Teilnehmer  5 Teilnehmer 

 

Das  Risikomuster  B  (Burn‐out)  ist mit  geringer  Ausprägung  in  den  Dimensionen  Arbeits‐

engagement, Bedeutsamkeit der Arbeit verbunden, aber  i. G. zu Muster A geht dies einher 

mit einer eingeschränkten Distanzierungsfähigkeit und einer  sehr geringen Widerstandsfä‐

higkeit, mit geringer offensiver Problembewältigung fehlender  innerer Ruhe und einem ge‐

ringen Ausmaß an Lebenszufriedenheit und sozialer Unterstützung. Beide Risikomuster ge‐

hen häufig mit körperlichen und psychischen stressbedingten Beschwerden einher.  

Eingangsbefragung T1  Abschlussbefragung T4 

8 Teilnehmer  4 Teilnehmer 

 

Insgesamt ergaben sich somit bei der Eingangsbefragung bei 12 Teilnehmern Hinweise auf 

ein gesundheitsgefährdendes Muster A oder B  im Umgang mit der Arbeitssituation. Bei der 

Abschlussbefragung  waren  es  noch  9  Teilnehmer,  die  ein  Risiskomuster  aufwiesen.  Das 

Ausmaß der Veränderung war jedoch nicht signifikant (Wilcoxon Signifikanztest). Außerdem 

verringerte  sich die Häufigkeit  im Muster G, das durch deutliches Arbeitsengagement und 

offensives  Bewältigungsverhalten  gekennzeichnet  ist, während  das Muster  S  zunahm,  bei 

dem  ein  verringertes  Arbeitsengagement,  das  auf  Schutz  und  Schonung  ausgerichtet  ist, 

besteht (Abbildung 31). 

 

Unter den Teilnehmern mit einem gesundheitsgefährdenten Muster  im AVEM ergaben sich 

zu Beginn  teilweise auch  im Stressfragenbogen TICS  (s.u.) auffällig erhöhte Werte, ebenso 

ergab sich im ICD‐10‐Symptom‐Rating ISR (s.u.) teilweise eine erhöhte Belastung mit psychi‐

schen Beschwerden. 
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AVEM‐Muster der PACZion‐Gruppe zu den Messzeitpunkten T1 und T4: 
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(Abbildung 31) 

 

3. Trierer Inventar zum chronischen Stress ‐ TICS 

Da  die  Teilnehmer  aus  sehr  unterschiedlichen  beruflichen  Situationen  kommen  (Student, 

Lehrer, Schulaufsicht) erschien die direkte Erfassung von äußeren Stress verursachenden Si‐

tuationen am Arbeitsplatz nicht  zielführend. Außerdem muss davon ausgegangen werden, 

dass auch zusätzliche Belastungen  im privaten Bereich hinzukommen können. So entschie‐

den wir uns dafür, bei der Erfassung am subjektiven Stresserleben anzusetzen. Hierfür bietet 

sich das Trierer Inventar zum chronischen Stress TICS an, es ist ein Instrument zur Erfassung 

von chronischem Alltagsstress, das an einer repräsentativen Stichprobe normiert wurde.  

Bei Untersuchungen  zur Validität des Verfahrens konnten  in anderen Untersuchungen Zu‐

sammenhänge mit  dem  Stresserleben,  das mittels  anderer  Stressfragebögen  erfasst wird, 

nachgewiesen werden. Weiter  konnten  Zusammenhänge  zur morgendlichen  Cortisol‐Auf‐

wachreaktion (CAR) als physiologischem Stressindikator ermittelt werden. Es fanden sich Zu‐

sammenhänge mit den Persönlichkeitsmerkmalen Neurotizismus und Arbeitsorientierung / 

Arbeitssucht, mit dem Erleben der Partnerschaft, mit sozialer Unterstützung, mit der Schlaf‐

qualität, dem Ausmaß an Depressivität, mit körperlichen und psychischen Beschwerden.  

Mit  dem  TICS werden  Belastungserfahrungen  erhoben,  die  sich  auf  die  vergangenen  drei 

Monate beziehen und aus  recht heterogenen Belastungsquellen  resultieren können. Dabei 

wird  von  einem  interaktiven  Stresskonzept  ausgegangen,  danach  entsteht  Stress  in  und 

durch  die  aktive  Auseinandersetzung  einer  Person mit  den  Anforderungen  ihrer Umwelt. 

Grundlage der Messung  sind die Merkmale der  zu bewältigenden Alltagserfahrungen  (z.B. 

G S A B
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die Menge, Komplexizität von Aufgaben, die Konsequenzen bei Nichtbewältigung oder die 

Gratifikation), die mehr oder weniger  gut  zu den  anforderungsbezogenen Merkmalen der 

Person passen. Das subjektive Stresserleben wird mittels 57 Items erfasst, die zu neun Ska‐

len zusammengefasst werden: 

Bei der Auswertung der Eingangsbefragung wurden die Rohwerte in normierte Werte über‐

tragen. Berichtet wird über die Anzahl der Probanten, die  sich bei der Eingangsbefragung 

und der Abschlussbefragung überdurchschnittlich stark belastet fühlten (Wert > 60).  

In den  verschiedenen  Skalen  fanden  sich  folgende Ergebnisse  zu den Messzeitpunkten T1 

und T4 (siehe Abbildung 32): 

1) Arbeitsüberlastung   –   Erhoben wird die quantitative Überlastung durch die Menge 
der Aufgaben. Hier ergab  sich die größte Anzahl an Probanden, die  sich  sehr  stark 
gestresst fühlen bei T1 N = 8, bei T4 N = 5. 

 
2) Soziale  Überlastung  –  Erhoben  wird  die  Belastung  durch  soziale  Kontakte, 

Verpflichtungen, Beschäftigung mit den Sorgen und Problemen anderer Menschen. 
Hiervon fühlten sich bei T1 N = 7 besonders stark belastet, bei T4 N = 3.  

 
3) Erfolgsdruck  –  Erhoben  wird  die  Belastung  durch  äußeren  Erwartungsdruck, 

drohende  negative  Konsequenzen  bei  Nicht‐Erfüllen  der  Anforderungen.  Hiervon 
fühlten sich bei T1 N = 6 besonders stark belastet, bei T4 N = 4. 

 
4) Unzufriedenheit  mit  der  Arbeit  –  Erhoben  wird  die  Belastung  durch 

Arbeitsanforderungen, die aversiv erlebt werden und nicht den eigenen  Interessen 
entsprechen. Hiervon fühlten sich bei T1 N = 6 besonders stark belastet, bei T4 N = 1.  

 
5) Überforderung  bei  der  Arbeit  –  Erhoben  wird  hier  die  Belastung  durch 

Leistungsanforderungen,  die    zu  komplex  oder  schwierig  erlebt  werden.  Hiervon 
fühlten sich bei T1 N = 5 besonders stark belastet, bei T4 N = 1. 

 
6) Mangel  an  sozialer  Anerkennung    –    Erhoben  wird  die  Belastung  durch  das 

Ausbleiben von Anerkennung  trotz eigener Bemühungen. Hiervon erlebten  sich bei 
T1 N =  3 besonders stark belastet, bei T4 N = 0. 

 
7) Soziale  Spannungen  –  Erhoben  wird  die  Belastung  durch  zwischenmenschliche 

Konflikte. Hiervon erlebten sich bei T1 N = 5 besonders stark belastet, bei T4 N = 6. 
 
8) Soziale Isolation  –  Erhoben wird die Belastung durch zu seltene Kontakte, das Fehlen 

von Unterstützung,  Zuneigung. Hiervon  fühlten  sich  bei  T1 N  =  3  besonders  stark 
belastet, bei T4 N =4. 

 
9) Chronische Besorgnis  –  Erhoben wir die Neigung zu ständiger ängstlicher Besorgnis.  

Hiervon fühlten sich bei T1 N = 3 besonders stark belastet, bei T4 N = 4.  
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10) Screening‐Skala – Mittels dieser Skala wird das globale Ausmaß an Stressbelastung 
erhoben. Hier zeigten sich bei T1 N = 4 als besonders stark belastet, bei T4 N = 2. 
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 (Abbildung 32) 

 

Weiter wurde berechnet, in wieweit sich die durchschnittlichen Skalenwerte im Vergleich zur 

Eingangsbefragung signifikant (Wilcoxon Signifikanztest) verändert haben.   

Im Vergleich der Messzeitpunkte T1 und T4 wurden deutlich positive Veränderungen im Sin‐

ne einer Abnahme der Sozialen Belastung, einer Verringerung im Mangel an Anerkennung 

sowie eine Verringerung im Gesamtausmaß an Stessbelastung gefunden. Hingegen hat sich 

das durchschnittliche Ausmaß an Belastung durch soziale Spannungen etwas verschlechtert.  

In der Tabelle sind die Mittelwerte in den Subskalen, die sich signifikant verändert haben, zu‐

sammengefasst (siehe auch Abbildung 33):  

TICS ‐ Skala  T1  T2  T3  T4 

  M  M  M  M 

Soziale Überlastung  13,46  11,96  11,58  11,50 

Mangel an sozialer Anerkennung  5,46  4,42  4,04  3,88 

Soziale Spannungen  5,4      7,67 

Gesamtausmaß an Stress‐  

belastung 

16,46      12,88 
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(Abbildung 33) 

 

4. FERUS ‐ Fragebogen zur Erfassung von Ressourcen und Selbstmanagementfähigkeiten  

Während traditionelle Fragebogen zur Erfolgskontrolle an pathogenen Syndromen orientiert 

sind, ist es das Ziel des Fragebogens zur Erfassung von Ressourcen und Selbstmanagement‐

fähigkeiten (FERUS) gesundheitsunterstützende Ressourcen oder deren Fehlen zu erfassen. 

Theoretisch bezieht er  sich dabei auf das  salutogenetische Modell  von Antonovsky  (1979, 

1987), der der Auffassung  ist, dass sich der Gesundheitszustand eines Menschen auf einem 

Kontinuum von gesund – krank bewegen kann und dieser indirekt über das Ausmaß an vor‐

handenen Ressourcen beeinflusst wird. Durch diese ist er in der Lage, Spannungen abzubau‐

en und seinen Gesundheitszustand zu stabilisieren, entsprechend geht ein Mangel an Res‐

sourcen mit einer Einbuße an Gesundheit einher. Weitere theoretische Grundlagen entstam‐

men  den  Überlegungen  aus  der  Selbstmanagement‐Theorie  nach  Kanfer,  Reinecker  und 

Schmelzer (1996) der Theorie der Selbstwirksamkeit nach Bandura (1977), der Selbstverbali‐

sation (Meichenbaum, 1977) der Skala Hoffnung entwickelt aus der Depressionstheorie von 

Beck (nach Krampen, 1994) und der Skala Soziale Unterstützung nach Sommer und Fydrich 

(1989). 

Der Fragebogen umfasst 66 Items, daraus werden folgende Skalen berechnet: 

1) Veränderungsmotivation – Erfasst das Ausmaß an Leidensdruck und die Motivation, 
an der eigenen Situation etwas zu verändern. 

2) Coping ‐ Erfasst die Fähigkeit zum aktiven Eingreifen zur Veränderung einer Situation, 
oder auch die Anpassung an eine äußere Situation  
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3) Selbstbeobachtung  –  Erfasst  die  Fähigkeit,  kritische  Situationen,  die  zu  negativen 
Konsequenzen führen können, zu erfassen, eigene Gefühle, Impulse und Handlungen 
zu beobachten und zielorientiert zu verändern 

4) Selbstwirksamkeit  –  Erfasst  die  Überzeugung,  geplante  Verhaltensweisen  auch 
durchzusetzen,  Durchhaltevermögen  bei  der  Verfolgung  eigener  Interessen,  die 
Antizipation von Erfolgen 

5) Selbstverbalisation  –  Erfasst die Fertigkeit, sich selbst gezielt positive, unterstützen‐
de Anweisungen zu erteilen, als Teilfähigkeit des Selbstmanagements 

6) Hoffnung  –  Erfasst, wie  hoffnungsvoll  und  kontrollierbar  eine  Person  die  Zukunft 
wahrnimmt, 

7) Soziale  Unterstützung  –  Erfasst,  in  wie  weit  ein  Individuum  seine  sozialen  Bezie‐
hungen als unterstützend, hilfreich und fördernd wahrnimmt 

8) Gesamt‐Ressourcen – Erfasst das globale Ausmaß an Bewältigungsfähigkeiten. 
 

Der Vergleich der Mittelwerte bei der Eingangsuntersuchung T1 mit der Normierungsstich‐

probe (Jack, 2007) gesunder Probanden ergab, dass die am Projekt teilnehmenden Lehren‐

den in den meisten Aspekten dieser Vergleichspopulation entsprechen.  

Ausgehend von der Eingangsuntersuchung (T1) zeigen die Teilnehmer bereits von Anfang an 

ein  hohes  Ausmaß  an  Bewältigungsfähigkeiten  (Coping),  die meisten  Teilnehmer  (73,6%) 

hatten sogar ein überdurchschnittlich hohes Ausmaß an Bewältigungsressourcen. Nur 2 Teil‐

nehmer hatten auffällig wenig Ressourcen zur Problembewältigung. Ähnlich war die Motiva‐

tion  der  Teilnehmer,  eine  Veränderung  ihres Gesundheitszustandes  zu  erreichen  deutlich 

stärker ausgeprägt als die Vergleichpopulation, das Ausmaß  ihrer gesamten Bewältigungs‐

ressourcen  lag etwas über der Vergleichsstichprobe. Auffällig war hingegen, dass das Aus‐

maß an sozialer Unterstützung von den Projektteilnehmern  im Durchschnitt geringer ange‐

geben worden ist. 

Im Vergleich der Messzeitpunkte T1 und T4 wurden deutlich positive Veränderungen in den 

Subskalen  Coping,  Selbstbeobachtung,  Selbstwirksamkeit  und  Selbstverbalisation  festge‐

stellt (siehe Tabelle 3). 

 

FERUS ‐ Skalen  T1  T2  T3  T4 

Coping  48,8  52,7  53,4  54,7 

Selbstbeobachtung  50,6      54,8 

Selbstwirksamkeit  47,0  50,5  52,1  52,2 

Selbstverbalisation  48,2  51,7  52,2  52,8 

                                  
                           (Tabelle 3) 
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In der Abbildung 34 sind nur diejenigen Werte der FERUS‐Skalen dargestellt, bei denen sich 

im Vergleich zur Eingangsbefragung T1 eine signifikante Veränderung ergab: 

         42

44

46

48

50

52

54

56

T1

T2

 

        Copingstrategien                      Selbstbeobachtung                   Selbstwirksamkeit                    Selbstverbalisation 

(Abbildung 34) 

 

5. ISR – ICD 10 Symptom Rating (Tritt, von Heymann et al., 2008) 

Das  ICD‐10  Symptom Rating  ist  ein  Fragebogenverfahren  zur  Erfassung  einer Vielzahl  von 

psychopathologischen Beschwerden. Mit diesem Verfahren, das wir in Zusammenarbeit mit 

dem Institut für Qualitätsentwicklung  in der Psychotherapie und Psychosomatik (IQP, Mün‐

chen) entwickelt haben, wird das Ausmaß an psychischer Belastung ermittelt. Es orientiert 

sich an den Symptomen, wie sie in der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen, 

ICD‐10, formuliert sind. Anhand von 29 Items, die mit 5 stufigen Ausprägung eingestuft wer‐

den (trifft nicht zu = 0  bis trifft extrem zu = 4), wird die Intensität von Beschwerden erfragt. 

Diese können zu sechs Skalen zusammenfasst werden.  

Im Durchschnitt ergab  sich  für die Gesamtgruppe  zu keinem Untersuchungszeitpunkt eine 

auffällige Belastung in der Gesamtskala und den Subskalen.  

Die individuelle Auswertung hingegen ergab jedoch, dass einzelne Teilnehmer in den Unter‐

skalen eine auffällige Symptombelastung berichteten. Dabei fällt auf, dass es bei allen Teil‐

nehmern, die  zu Beginn eine  auffällige Belastung  aufwiesen,  im Verlauf  zu  einer Verbes‐

serung kam. Die Teilnehmer, die bei der Abschlussbefragung auffällig erhöhte Werte hatten, 

waren zuvor unauffällig gewesen. 
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Dargestellt werden die auffälligen Ausprägungen (> = 2 Punkte): 

            
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5

T1

T4

 
                 Depressives             Angstsyndrom        Zwangssyndrom         Somatoformes         Esstörungssyndrom 
                  Syndrom                  Syndrom 

(Abbildung 35)  

 

ISR ‐ Skala  T1 Beginn  T4 Abschluss 

  Anzahl   Anzahl  

Depressives Syndrom  1  3 

Angstsyndrom  3  1 

Zwangssyndrom  3  0 

Somatoformes Syndrom  1  0 

Essstörungssyndrom  3  1 
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3.1.3  Ernährungstechnische Untersuchung  

Dr. Dr. habil. Gülin Tunali 

Frau Dr. Dr. habil. Gülin Tunali  (Ernährungsexpertin an der Klinik Kohlbruck, Passau)  ist  für 

den Bereich der Ernährung  im Projekt PACZion verantwortlich,  indem sie sowohl die Erhe‐

bungsinstrumente entwickelte, gemeinsam mit  ihren Mitarbeitern die ärztliche Begleitung 

der PACZion‐Teilnehmer übernommen hatte und die Ergebnisse für diesen Dokumentations‐

band als Autorin zusammenstellte. 

 

o Motivation 

Stress  gilt  als  ein  fester  Bestandteil  unseres  täglichen  Lebens.  Wie  wir  uns  unter 

Stressbedingungen ernähren, kann daher Auswirkungen auf unsere Gesamternährung und 

unsere Gesundheit haben, indem sie beispielsweise Diabetes mellitus, Stoffwechselkrankhei‐

ten, Übergewicht, Hypertonie, Kardiovaskulärer Erkrankungen, Gicht oder auch durch einen 

mangelhaften  Stoffwechsel  Burnout  begünstigen.  Ein  harmonisches  Zusammenspiel 

verschiedener therapeutischer Maßnahmen, wie die Änderung des Lebensstils, Psychothera‐

pie, Ernährungsumstellung, Entspannung und Sport können präventiv und  interventiv wirk‐

sam werden.  

Im Rahmen von PACZion wurden 28 Lehrkräfte und Lehramtsstudierende über mehr als zwei 

Jahre unter dem Aspekt der ernährungsbezogenen Lebensstiländerungen begleitet. Dazu be‐

kamen die Teilnehmer  zu drei verschiedenen Messzeitpunkten T1 – T3    (November 2009, 

Mai 2010, Juli 2011) einen Fragebogen, dem in den jeweiligen Zwischenzeiträumen eine in‐

tensive persönliche, telefonische oder schriftliche (E‐Mail) Betreuung folgte. Zudem nahmen 

alle Teilnehmer an einem bedarfsorientierten Kochkurs im Rahmen von PACZion teil, wobei 

sie Rezeptvorschläge  (PACZion‐Skript)  und  Informationen über  die  richtige Nahrungszube‐

reitungstechniken erhielten. 

    

    Kochkurs „Gesunde Küche“ der PACZion‐Teilnehmer am  

     27.11.2009 mit Frau Dr. Dr. habil. Tunali  an der MS Bad  

     Griesbach 
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o Wesentliche Resultate des Bereichs Ernährung 

Einschätzung der eigenen Gesundheit durch PACZion (n=28)
(How du you asses the state of your health after PACZion?)

7%

29%

17,90%

54%

46%

50%

32%

18%
21,40%

7% 7%
10,70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nov 09 Mai 10 Jul 11

besser als vorher (better than
before)

gut (good)

gleichbleibend (unchanged)

schlechter (worse)

 

(Abbildung 36) 

Die Abschlussevaluation im Bereich Ernährung zeigt zeutlich, dass die Teilnehmer ihre Ge‐

sundheit aufgrund der Interventionsmaßnahmen von PACZion deutlich positiver als vorher 

einschätzen (T1= 7%, T3= 17,9%) 

Ist Ihr Essverhalten bewusster geworden? 
(Do you eat more consciously now?)

4%

46%

3,60%

39%
36%

32,10%

43%

57,20%

14%

11%

7% 7,10%

0%

10%

20%

30%

40%
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60%

70%

Nov..2009 Mai 10 Jul 11

bewusster als früher
(better than bevor)

wie früher bewusst
(consciously just as I did
before)

ab und zu
bewusst(sometimes more
consciously, sometimes
less)

Essgewohnheiten 
umgestellt(I have changed
my eating habits)

Nov

 
(Abbildung 37) 



 86 

 

Ist Ihr Essverhalten regelmäßiger geworden? 
(Do you eat more regularly now?)

43%

61%

71,40%

10%

3% 3,60%

43%

36%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nov 09 Mai 10 Jul 11

regemäßig 3 Mahlzeiten
(regularly 3 times)

wie früher unregelmäßig (I do not
eat regularly just as I did before)

wenigstens einmal warm am Tag
(at least I try to eat one main
meal every day)

 

(Abbildung 38) 

Ebenso hat sich die Regelmäßigkeit von drei Mahlzeiten am Tag deutlich verbessert (T1= 

43% zu T3= 71,4%). 

Hat sich Ihr Alkoholkonsum verändert?
(What your habits of drinking alkoholic drinks now?)

14%

29%

17,90%

43%

36%

28%

42,80%

36%

39,30%
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35%
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45%

50%

Nov 09 Mai 10 Jul 11

max.ein Glas auf einer Feier (as
formerly I drink a glass of beer or
light beer at celebration)

Ich trinke jetzt sehr selten oder
gar nicht mehr (I now drink rarely
or not at all)

Zwei oder dreimal pro Woche Bier
oder Wein (two or three times a
week) 

 

 (Abbildung 39) 
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In Bezug auf den Konsum von Alkohol hat sich PACZion dahingehend positiv ausgewirkt, dass 

die Rate der Teilnehmer, die seltener bis gar keinen Alkohol mehr zu sich nehmen, gesteigert 

werden konnte (T1= 36% und T3= 39,3%). 

Hat sich Ihr Verhalten bei 
nicht‐alkoholischen Getränken verändert?

(What your habits of drinking non‐alkoholic drinks?)

36%

18%

0

64%

82% 82,10%

0

36%

17,90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Nov. 09 Mai. 10 Jul. 11

Ich trinke selten Cola (I drink
rearly Cola)

nur Kaffee, Tee und
Mineralwasser  (I exclusively
drink mineral water, tea or
caffee)

Ich trinke Obstsaft (I drink fruit
juice)

(Abbildung 40) 

 

Das Verhalten bzgl. nicht‐alkoholischen Getränken hat sich in der PACZion‐Gruppe verbes‐

sert, indem die Teilnehmer zum Zeitpunkt T3 kein Cola mehr zu sich nahmen und sowohl der 

Tee‐, Wasser‐ und Obstsaftkonsum deutlich zugenommen hat.  

Besonders auffällig zeigten sich positiven Wirkungen der Betreuung durch die PACZion‐Ärzte 

im Bereich des Verzehrs von Obst und Gemüse (Abbildung 41). Der Verbrauch erhöhte sich 

von 96% auf 100%. 

In der Gesamtzusamtbefragung  zum Thema der Wichtigkeit der Ernährung gaben die Teil‐

nehmer zum Zeitpunkt T3 an, dass  ihnen PACZion wesentlich geholfen, mehr Wert auf die 

richtige und bewusste Nahrung zu legen (Abbildung 42). 
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Haben Sie Ihr Essverhalten bei Obst und Gemüse verändert? 
(Vegetables and fruit consum)

Nov 09 Mai 10 Jul 11

Ich esse es weiterhin nicht
so oft (not often)

Ich bemühe mich jeden
Tag, Obst und Gemüse,
Salat zu essen (I try to eat
vegetables, fruit and
salads every day)Keine 

Erhebung

 

(Abbildung 42)   

(Abbildung 41)
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Hat sich Ihr Körpergewicht in Relation zum BMI verändert? 
(My weight / BMI)

68%

57%
60,70%

4% 4%
0 0

10,70%

28%

39,20%

28,60%

0%

10%

20%
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80%
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Normalgewicht (is normal)

keine Gewichtsveränderung (not
changed)

Normalgewicht noch nicht
erreicht (not now)

Normalgewicht erreicht (has
normalised)

 
                       (Abbildung 43) 

Ähnlich der physiologischen Untersuchungsergebnisse  (vgl. Abbildung 14) konnte auch das 

Team der Ernährungsexpertin eine Verbesserung des BMI über den Untersuchungszeitraum 

evaluieren, indem eine Zunahme der Teilnehmer zu verzeichnen ist, die durch die begleiten‐

den PACZion‐Maßnahmen ihr Normalgewicht erreicht haben. Unterstützend wirkten sicher‐

lich die Nahrungsergänzungsmittel, die bedarfsorientiert empfohlen worden waren. 
P
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have participated in the PACZion project)

Nehmen Sie Nahrungsergänzungsmittel ein? 
Do you take dietary supplements?

JulMai

(Abbildung 44) 

Im Rahmen der ernährungsbezogenen Komponente von PACZion wurden zusätzlich zu den 

physiologischen Auswirkungen der  systematischen Ernährungsbetreuung auch  ihre Effekte 

auf andere Gesundheitsbereiche wie die Stresstoleranz, die Konzentrationsfähigkeit und die 

Schlafsituation der Teilnehmer untersucht. 

Wie schätzen Sie Ihre Stresstoleranz jetzt ein? 
(How do you assess your capacity to tolerate stress?)
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(Abbildung 45) 
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3
7,1
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(My concentration and attention)

JulMai

( Abbildung 46) 
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Ich leide unter Schlafstörungen und einem steigenden Bedarf an Schlaf
(I suffer from sleep disorders and an increased need to sleep)

JulMai

  

  ( Abbildung 47) 

 

Ein bedeutender Effekt ernährungsbezogener Verbesserungen ist im Bereich der individuel‐

len Stresstoleranz erkennbar. Während die Einschätzung „sehr gut“ nur gering von T1 (11%) 
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zu  T3  (11,2%)  anstieg,  konnte  sich  die  Einschätzung  „gut“  fast  verdoppeln  (T1=  39%,  T3= 

60,7%). Ebenso konnte das Item der individuellen Konzentrationsfähigkeit, das an den Mess‐

zeitpunkten T2 und T3 erhoben wurde, eine Zunahme um mehr als das Doppelte im Bereich 

der Einschätzung „sehr gut“ zum Zeitpunkt der Endevaluation verzeichnen.  

Dass sich ein systematisches Ernährungsprogramm auch positiv auf das Schlafverhalten aus‐

wirken kann, zeigte die Untersuchungen in diesem Bereich. Zum Einen gingen Schlafstörun‐

gen von 14% auf 10,7% zurück, zum Anderen vergrößerte sich auch diejenigen Teilnehmer‐

zahl, die gar keine Beschwerden in diesem Bereich hatten. 
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3.2 Česká republika – Jihočeský region    

 

3.2.1 Somatická měření – výsledky a diskuse   

MUDr. Vladimir Compeĺ  

Somatická  měření  byla  rozdělena  do  následujících  oblastí  testování.  Somatická  šetření  byla 

provedena za dobu projektu celkem 4x. 

 

Výsledky a diskuse k testování BMI a Body – impedance  

Z komparace výsledků 1. a 2. měření BMI (viz Graf 2) vyplývá, že hodnota BMI u 66% 

participantů  klesla.  Zjištěný  rozdíl  se  pohybuje  v intervalu  [rozpětí  0,2  ‐  2,3]  a  byl 

dosažen  po  6 měsících  trvání  intervenčního  ozdravného  programu  pro  pedagogy  

„INOPP“.  

 
Graf 2  Komparace BMI 1. a  2. měření participantů (N=29; 25 žen, 4 muži) 

 

Tento trend je pozitivní vzhledem k redukci podkožního a visceriálního tuku, přičemž je nutné 

přihlédnout  k faktu,  že  implementací  adekvátního  pohybového  režimu  do  každodenního 

života  dochází  k  nárůstu  svalové  hmoty,  a  tím  i  k  nárůstu  celkové  hmotnosti  těla,  což  se 

projevuje v hodnotách BMI určitým zkreslením. Úbytek tuku a nárůst svalové hmoty dokladují 

zejména  závěrečná měření  bioimpendanční  analýzy  vyjádřená  v procentech  úbytku  tuku  a 

v kilogramech úbytku tuku (viz Grafy 3, 4). Těchto výsledků bylo dosaženo za 22 měsíců trvání 

intervenčního  ozdravného  programu  pro  pedagogy  ‐  INOPP.    Obvod  pasu  byl  redukován 

v průměru o 1, 5 cm (viz graf 5). 
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Graf 3  Obsah tuku (v %) v těle participantů v komparaci 1. a 4. měření (N=29; 25 žen, 4 muži) 

 

 

 

Tab 2 Statistické hodnocení změny obsahu  tuku  (v kg) v těle participantů v 1. a 4. 

Měření (N=25; 22 žen, 3 muži) 

         

 Průměr  Sm.odch.  N  Rozdíl  Sm.odch.  t  sv  p 

Tuk v kg 1  27,05800  8,89709             

Tuk v kg 4  21,23200  10,37219  25 5,826000  4,973243 5,857345  24  0,000005 

                 

 

 

 

Krabicový graf
tuk_v_kg_1 vs. tuk_v_kg_2
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Graf 4 Obsah tuku (v kg) v těle participantů v komparaci 1. a 4. měření (N=29; 25 žen, 4 muži) 



  95

 
Graf 5 Komparace hodnot obvodu pasu v 1. a  4. měření participantů (N=29; 25 žen, 4 muži) 

 

 
Graf 6  Obsah aktivní tělesné hmoty (v kg) v těle participantů v komparaci 1. a 4. měření (N=29; 25 žen, 4 muži) 
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Graf 7  Změny hodnot BMI u jednotlivých participantů za dobu trvání INOPP (N=29; 25 žen, 4 muži) 

 

 

  Výsledky a diskuse k testu tělesné zdatnosti – Ruffierova zkouška 

Testování tělesné zdatnosti bylo realizováno prostřednictvím Ruffierovy zkoušky za použití 

měřiče  srdečních  pulzů  „Sporttester  POLAR  RS400“,  a  to  opěr  4x  v  průběhu  trvání 

intervenčního ozdravného programu pro pedagogy (INOPP).  Ukazatelem tělesné zdatnosti 

je „Ruffierův index ‐ RI“, který je definován v rozsahu bodů od 0 do 15. Čím nižší je zjištěná 

hodnota RI, tím vyšší je zjištěná úroveň tělesné zdatnosti.  

 
 

Graf 8 Hodnoty RI u participantů v 1. a 2. měření (N=29; 25 žen, 4 muži) 

 

Z Grafu 8 vyplývá, že u 93,1 % participantů došlo k pozitivnímu zlepšení Ruffierova indexu již 

za 6 měsíců trvání intervenčního ozdravného programu pro pedagogy „INOPP“.  
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Graf 9 Hodnoty RI u participantů v 1. a 4. měření (N=29; 25 žen, 4 muži) 

 

Tento  rychlý  nárůst  svědčil  jednak  o  zdařilé  počáteční motivaci  participantů  a  účinnosti 

programu  „INOPP“.  Na  základě  komparace  BMI  a  RI  lze  konstatovat,  že  byla  prokázána 

vysoká korelace vztahu, tj. u participantů s minimální posunem RI nedošlo ani k pozitivním 

tměnám v optimalizaci tělesné struktury těla. 

 

 
 

Graf 10 Komparace hodnot RI a hodnot obsahu aktivní tělesné hmoty (v kg) u participantů ve 4. měření (N=29; 

25 žen, 4 muži) 
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Výsledky a diskuse k interním vyšetřením 

1. vyšetření paricipantů projektu PACZion 

Celkovou anamnéza zdravotního stavu, ultrasonické vyšetření břišních orgánů provedl na své 

klinice MUDr. Vladimír Compeľ ‐ internista a gastroenterolog, klinika České Budějovice.  

Celkovou anamnézou byly v 1. měření u participantů zjištěny následující počty onemocnění:  

 Bez onemocnění, bez potíží:   4 osoby 

 1 onemocnění: 17 osob 

 2 onemocnění: 4  osoby 

 3 onemocnění: 4 osoby  

 

             
 
Graf 11 Zjištění počtů onemocnění u participantů v 1. měření (N=29; 25 žen, 4 muži) 

 

Dále  byly  diagnostikovány  zdravotní  potíže  předtím  nevyšetřené,  bez  vztahu  k výše 

uvedeným chorobám, tj. nově zjištěné choroby na základě 1. vyšetření u participantů (N=29; 

25 žen, 4 muži) takto: 

Bez nálezu: 18 participantů 

1 nález:  7 participantů 

2 nálezy: 4 participanti 

 

Hodnocení EKG 

 U 1 participanta byla zjištěna  P pulmonale. 

 Hypertenze byla  zjištěna o  7 participantů,  tj.  7x    vyšší hladina  TK nad  150diastoly, 

nebo 85 systoly. 

 1x  hraniční vedení PQ,QT. 

 TK systolický :   2x  152, 163,  1x  hran.vedení PQ. 

 TK diastolický:  7x  z toho:   5x 85‐90,    2x nad 90(91, 98), 1x  sin.bradykardie, 45/min.  
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 Nálezy při ultrazvuku štítné žlázy:    

Normální nález:  13x 

Nález (cysty, uzlíky, atrofie, pozánětlivé změny): 16x 

Doporučená kontrola UZ k určení dalšího postupu:  7x 

Doporučené sledování v endokrinologické poradně:  2x 

Laboratorní  testy hormonů štítné žlázy: 2x pozitivita, 1x nasazená léčba 

 

Nálezy při ultrazvukovém vyšetření břicha:    

Steatosa jaterní:  11x     

Cysty jater: 3x 

Lipomatosa pankreatu: 5x 

Myom dělohy: 5x, 2x doporučené gynekologické vyšetření. 

Blok žlučníku, cholecystolithiasa: 1x, nasazená medikace.  

Fibrolipom (tumor) ledviny: 1x doporučené sledování, CT ledvin. 

Dilatace dutého systému ledvin: 3 x doporučeno urologické vyšetření. 

Akcesórní slezina: 1x 

Změny kliček tenkého střeva – suspekce na potravinovou alergii: 3 x (laboratorně potvrzená 

alergie – 1x počínající celiakie + intol.mléka, 2 x alergie na mléko). 

Nálezy při klinickém interním vyšetření:  Suspektní astma bronchiale: 1x 

                        Systolické šelesty srdce: 2x 

          Zvětšená štítná žláza: 1x 

                      Změny na břiše: 3x 

 

 

Laboratorní vyšetření:   

Pouze u 8 participantů na základě vyšetření klinického a ultrazvukového nevyplynula nutnost 

laboratorních náběrů. U ostatních 21 participantů bylo nutné provést laboratorní náběry.      

       

Souhrn doporučení plynoucí z klinického a ultrazvukového vyšetření:  

 Laboratorní náběry: 29x     

 Gastroskopie: 3x       

 Kolonoskopie: 1x       

 Endokrinologické vyš.(a dispenzarizace): 2x 

 Plícní vyšetření, spirometrie, na vyloučení astma bronchiale: 1x 

 Chirurgie: Cholecystoectomie: 1x (lytická léčba kamenů žlučníku do CHE) 

 Urologické vyšetření: 3x  (2x dilatace dutého systému, 1x prostata) 

 Kardiologické vyšetření:  (ERGO, ECHO srdce):   1x 

 Gynekologické vyšetření: 2x 

 

 

 



 100 

Výsledky laboratorních testů:  2x   snížená hladina Fe (železa) 

             1x   chudokrevnost‐ anémie 

              1x   vyšší hladina TSH (hypofunkce štítné žlázy) 

              3x   vyšší glykémie 

    1x   vyšší jaterní testy  (ALT) 

 

 

 

Závěr z 1. klinického interního vyšetření ‐ MUDr. Vlado Compeĺ 

 

Z 29  participantů  25  udává  1‐3  nemoci,  dalších  11  osob  udává  různé  potíže,  které  nejsou 

vázané s uvedenými diagnózami. U participantů byly zjištěny různě závažné odchylky na EKG, 

ultrazvuku  štítné  žlázy  nebo  břišních  orgánů  a  laboratorních  náběrech.  Pro  intervenční 

program  PACZion  z toho  vyplývá  nutnost  dalšího  lékařského  sledování,  návazná  dietní  a 

pohybová opatření.  

Závěrem  je  nutno  zdůraznit,  že  vyšetření  pedagogů  v rámci  projektu  PACZion  internistou 

s doplněním  ultrazvuků  štítné  žlázy,  břicha  a  laboratorních  testů  bylo  velice  prospěšné.  

Zjistila  se  řada  nálezů,  kterých  vyřešení  v průběhu  projektu  PACZion, může mít  až  zásadní 

význam na zdravotní stav vyšetřených osob, zlepšení jejích kondice somatické ale i psychické.  

Celkově zjištěno 5 myomů dělohy, 1x benigní tumor ledviny 

U 16 osob byla doporučení  režimová  či dietní opatření  (TK,  cholesterol, glykémie,  vyšší  JT, 

alergie na potraviny, celiakie).  

U  4  probandů  byla  nasazená  léčba  (pro  HT,  dysp.syndrom  žaludeční,  nemoc  jater, 

rozpouštění žlučníkových kamenů).  

2 osoby byly zařazení do dispenzarizačního programu (celiakie, tumor ledviny). 

U  12  osob  byly  doporučené  různé  kontroly  u MUDr.  Compeĺa    (ultrazvuk,  kontrola  tlaku, 

kontrola laboatorních testů v horizontu asi 3‐6 měsíců) z důvodu odhadnutí vývoje změn. 

 

 

2. interní vyšetření participantů projektu PACZion  ‐  MUDr. Vlado Compeĺ 

 

V říjnu až prosinci 2010 podstoupila skupina 28 participantů projektu PACZion 2. kompletní 

interní vyšetření s doplněním ultrazvuků štítné žlázy a břišních orgánů.   Vyšetření proběhlo 

podobně  jako  vstupní prohlídka  v roce 2009 a navíc  se  zhodnotil  stav a  vývoj problémů a 

nových diagnóz zjištěných při vstupném vyšetření v roce 2009. 

U vyšetřených participantů byla odebrána anamnéza, změřen krevní tlak, hmotnost, srdeční 

frekvence, EKG.  

Při ultrazvukovém vyšetření  štítné  žlázy byla hodnocena echogenita  štítné  žlázy, velikost a 

patologické nálezy a posouzen vývoj změn oproti roku 2009.  

Při  ultrazvukovém  vyšetření  břicha  byly  vyšetřeny  veškeré  břišní  orgány  (játra,  žlučník, 

žlučovody, slinivka, slezina, ledviny, nadledviny, močový měchýř, děloha či prostata), včetně 
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dutých  orgánů  (žaludek,  kličky  tenkého  s tlustého  střeva,  včetně  měření  tloušťky  stěny 

sigmatu  a  terminálního  ilea  a  zhodnocení  náplně  lumen    kliček  tenkého  střeva  k   ev. 

vyloučení potravinové alergie  či  celiakie. Každý nalezený anamnestický a klinický problém, 

ev. ultrazvukový nález byl dále dořešen, ev. byl doporučen postup k řešení či dispenzarizaci.  

Anamnéza:   

Počet zdravých osob (bez onemocnění, bez potíží) v minulosti:   5x 

Počet uváděných diagnóz: 23x 

 

 
 

Graf 12  Počet uváděných diagnóz 

 

 

1 onemocnění: 15x, 2 onemocnění: 7x, 3 onemocnění: 1x 

Bez  jakýchkoliv potíží bylo ve druhém měření 17 participantů, což  je o  jednu osobu méně, 

než v prvním měření. 

Počet participantů s 1 nálezem ‐ 9  

Počet participantů se 2 nálezy ‐ 1  

Počet participantů se 3 nálezy ‐ 1  

Z uvedených skutečností vyplývá, že pedagogická profese vyžaduje každoroční, preventivní, 

pečlivé lékařské prohlídky. 

 

EKG 

1x  P pulmonale, 1x hraniční vedení QT, 4x  iRBBB. 

TK (krevní tlak):  Hypertenze 2x  vyšší hladina TkS nad 150 torrů, TkD nad 85 torrů 

               Vyšší TK systolický:   2x  (154 a 168torrů) 

               Vyšší TK diastolický:  2x  (93 a 94torrů) 

 

Ultrazvuk štítné žlázy: 

Normální nález:    12x 

Nález (cysty, uzlíky, atrofie, pozánětlivé změny:      16x 

Doporučená kontrola UZ k určení dalšího postupu:  5x 
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Doporučené sledování v endokrinologické poradně:  1x 

Laboratorní testy hormonů štítné žlázy ‐  všechny  v normě.  

Na  základě  těchto  nálezů  byla  provedena  v rámci  projektu  PACZion  výuka  participujících 

učitelů v oblasti hlasové hygieny a rétoriky. 

 

Ultrazvukové vyšetření břicha:  

 Steatosa jaterní:   12x     

 Cysty jater: 3x 

 Lipomatosa pankreatu: 4x 

 Myom dělohy: 4x 

 Cholecystolithiasa:3x     

 Fibrolipom (tumor) ledviny: 1x, doporučeno sledování UZ, potvrzeno CT ledvin 

 Dilatace dutého systému ledvin:  1x, doporučeno urologická dispenzarizace 

Akcesórní slezina: 1x 

Tenké  střevo:  změny  kliček  tenkého  střeva,  charakteru  změn  viditelných  u  pacientů  s 

potravinovou alergií: 3x    (jednalo  se o pacienty, u kterých v roce 2009 byla  tato  suspekce 

vyjádřená‐ u všech výrazné zlepšení) 

Souhrn nálezů při klinickém interním vyšetření:  

 Systolické šelesty srdce: 2x 

 Zvětšená štítná žláza: 1x 

 Změny na břiše: 2x 

Laboratorní vyšetření:  

Z vyšetření  klinického  a  ultrazvukového  nevyplynula  nutnost  laboratorních  náběrů  u  18 

participantů. Z vyšetření klinického a ultrazvukového vyplynula nutnost laboratorních náběrů 

u 10 participantů. 

 

Doporučení plynoucí z klinického a ultrazvukového vyšetření:  

 Laboratorní náběry: 10x 

 Gastroskopie: 4x 

 Kolonoskopie: 1x 

 Gynekologické vyš.: 1x, zařazení do pravidelné dispenzarizace 

 Endokrinologické vyš.: 1x‐ zařazení do pravidelné dispenzarizace 

 Urologické vyš.: 1x zařazení do pravidelné dispenzarizace (HY prostaty) 

 

Výsledky laboratorních testů:  

 5x   vyšší hladiny cholesterolu a Triglyceridů 

 1x hraniční  PSA 

 1x hraniční hodnoty TSH – upravená medikace štítné žlázy 
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Závěr z 2. klinického interního vyšetření (2010) ‐ MUDr. Vlado Compeĺ 

Z 28 participantů 11osob udává různé potíže (pokles o 14 osob proti roku 2009), 9 osob s 1 

problémem, 1 osoba se 2 problémy, 3 osoby se 3 problémy. Z 28 participantů jenom 5 osob je 

bez stanovené „nějaké“ diagnózy, 23 participantů  trpí „různým“   onemocněním,   z toho 15 

osob 1 chorobou, 7 osob 2 chorobami a 1 osoba 3 chorobami.  

Odchylky EKG: při porovnání s vyšetřením v roce 2009 došlo k:  

‐ vymizení relativně závažnějších poruch vedení vzruchu v převodním systému srdce (1x SSS, 

1x porucha vedení PQ, 1x sinusová bradykardie) ‐ velice příznivé zjištění.  

V roce  2009  vyjádřená  u  3  participantů,  dle  ultrazvuku  kliček  tenkého  střeva  suspekce  na 

potravinovou alergii. U všech třech osob se potvrdila potravinová alergie.  Všechny nálezy, na 

kličkách tenkého střeva při zavedeném dietním režimu, se mohutně zlepšily oproti vstupnému 

vyšetření  v roce  2009.  U  2  participantů  s  potvrzenou  intoleranci  lepku  proběhlo  vyšetření 

rodinných  příslušníků s pozitivním nálezem. Z toho vyplynulo, že i rodinní příslušníci profitují 

z programu PACZion.  

Po shrnutí klinických vyšetření a laboratorních výsledků možno definitivně zhodnotit:  

Participanti,  zařazení  do  programu  PACZion  byli  velice  spolehliví  a  pečliví  při  probíhajících 

klinických vyšetřeních.  U nikoho nebyla nalezená vážná diagnóza.  

U  23  participantů  je  v čase  vyšetření  konstatováno  aspoň  1  diagnóza.  U  10  participantů 

doporučené  laboratorní  vyšetření    (v  roce  2009  21x).  U  3  participantů  dop.  sledování  ve 

specializované poradně (1x gynekologie, 1x endokrinologie, 1x urologie) v roce 2009  10x. U 4 

participantů  doporučené  vyš.  endoskopické  ‐  3x  gastroskopie,  1x  kolposkopie  (stejně  jako 

v roce  2009). U  žádné  vyšetřené  osoby  nebylo  nutno  realizovat  specializované  vyšetření  ( 

v roce 2009 10x!). V roce 2009 u 3 participantů zjištěná potravinová alergie (celiakie, mléko)‐ 

všechny tyto pacienti jsou na dietě zlepšeny.  

V roce 2009 zjištěn 1x benigní tumor ledviny, potvrzeno CT s doporučením sledováním v naší 

poradně. U 8 osob byla doporučená  režimová  či dietní opatření  (TK, cholesterol, alergie na 

potraviny,  celiakie).  Jedná  se  o  pozitivní  výsledek  oproti  roku  2009,  kdy  byla  doporučená 

režimová či dietní opatření (TK, cholesterol, alergie na potraviny, celiakie) u 16 osob. 

U 1 z participantů byla upravená medikace, u 2 osob nasazená nová medikace (rozpouštění 

žlučníkových  kamenů,  dysp.  potíže).  U  5  osob  byla  doporučená  doplňková  léčba  (3x 

Acidophillus, 1x Lecitine, 1x fytohormony) svědčí o novém přístupu probantů k problematice 

zdraví (v roce 2009 jenom 1 osoba). 

4  osoby  zůstávají  zařazené  do  dispenzarizačního  programu  naší  ordinace  (celiakie,  štítná 

žláza,  tumor  ledviny).  Závěrem  je možno  konstatovat,  že  v průběhu  roku  je  vyjasnila  řada 

zjištěných  nových  diagnóz,  následně  poklesla  nutnost  dalších  laboratorních  a  klinických 

vyšetření  jiných  specializací.  Narostlo  uvědomění  pacientů,  více  pacientů  se  snaží  řešit 

problémy  i  doplňkovou  medikací,  z které  profitují.  Vyšetřením  pedagogů  zařazených  do 

projektu PACZion  se  zjištěnou potravinovou alergií,  zásadním  způsobem profitují  i příbuzní, 

které jsme vyšetřili a zjistili pozitivní nález těchto alergií! Režimová opatření včetně dietního 

režimu zásadně pozitivně změnily výsledky klinického vyšetření na našem pracovišti.  
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Výsledky 3. klinického interního vyšetření (2011) 

V srpnu  až  listopadu  2011  podstoupila  skupina  29  pedagogů  participujících  v  projektu 

PACZion, třetímu komplexnímu internímu vyšetření, včetně ultrazvuků štítné žlázy a břišních 

orgánů.  

Po vstupní anamnéze a zhodnocení problémů a diagnóz oproti roku 2009 a 2010, se klienti 

podrobili  internímu  vyšetření  se  zhodnocením  vitálních  funkcí,   natočením  EKG, měřením 

váhy, výšky a měřením krevního tlaku,  

Ultrazvukovým  vyšetřením  štítné  žlázy  byla  hodnocena  struktura  žlázy,  její  echogenita  a 

velikost a ev. patologické změny. Tyto byly porovnány s nálezy v roce 2009 a 2010 a určen 

ev. vývoj změn.  

Při  ultrazvukovém  vyšetření  břicha,  podobně  jako  při minulých  vyšetřeních  v roce  2009  a 

2010,  byly  hodnoceny  veškeré  břišní  orgány  (játra,  slinivka,  slezina,  ledviny,  nadledviny, 

děloha  a  adnexa  či  prostata  u mužů),  včetně  dutých  orgánů  (žlučník,  žlučovody, močový 

měchýř, žaludek, kličky tenkého s tlustého střeva, včetně měření tloušťky stěny esovité kličky 

tlustého střeva a terminálního ilea, dále zhodnocení sekrece  v lumen  kliček tenkého střeva 

k vyloučení potravinové alergie či celiakie.  

Každý  pozitivní  anamnestický  údaj  nebo  klinický  problém  byl  cíleně  rozebrán  a  cíleně 

následně  vyšetřen  ultrazvukem  či  laboratorně.  Veškeré  odchylky  od  normy  při 

ultrazvukových  nálezech  ev.  klinické  problémy  klientů,  byly  dále  řešeny  výběrově  –  tj. 

odesláním  klienta  na  laboratorní  vyšetření,  doporučením medikace  či  doplňkové  léčby  a 

diety,  ev.  doporučeno  sledování  ve  specializované  poradně,  nebo  pravidelné  kontroly 

ultrazvukem či laboratorně.  

Výsledky 

Počet vyšetřených osob: 29 osob,  (4 muži,   25 žen) 

 Kuřáci: 3x 

 Hmotnost: 55‐110 kg,  průměrná hmotnost 73,6 kg   

 Výška: 157‐182 cm, průměrná výška 166,6 cm   

 Průměrný věk 54,0 let,   (42‐ 65 let) 

 

Anamnéza:   

Počet zdravých osob (bez onemocnění, bez potíží) v minulosti:   5x 

Počet uváděných současných diagnóz : 33x 

1 onemocnění: 14x 

2 onemocnění: 6x 

3 onemocnění: 1x  

4 onemocnění: 1x 
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0 nemoc 5x

1 nemoc 14

2 nemoci 6

3 nemoci 1 

4 nemoci 1

 
 

Potíže (předtím nevyšetřené, bez vztahu k výše uvedeným chorobám): 

 Bez potíží:  25 klientů 

 Počet osob s 1 problémem:  4 klienti 

 Počet osob se 2 či více problémy: 0 

EKG 

1x  P pulmonale,  1x  Komorové extrasystoly, 3x  iRBBB, 1x levá osa 

Krevní tlak 

 2x  vyšší hladina TkD nad 85 torrů 

 Vyšší TK systolický :   0x   

 Vyšší TK diastolický:  2x  (88  a 85torrů) 

Ultrazvukové vyšetření štítné žlázy:  

 Normální nález:    12x 

 Nález (cysty, uzlíky, atrofie, pozánětlivé změny:      18x 

 Doporučená kontrola UZ k určení dalšího postupu:  6x 

 Doporučené sledování v endokrinologické poradně:  1x 

 

Laboratorní testy hormonů štítné žlázy: všechny  v normě.  

 

Ultrazvukové vyšetření břicha:  

 Steatosa jaterní:   12x     

 Cysty jater: 3x 

 Lipomatosa pankreatu: 3x 

 Myom dělohy: 9x 

 Cholecystolithiasa:3x     

 Fibrolipom (tumor) ledviny: 1x‐ dop.sledování UZ,  

 Akcesórní slezina: 1x 

 Tenké střevo: Změny kliček tenkého střeva, charakteru změn viditelných u pacientů s 

potravinovou  alergii:  2x    (již  potvrzená  potravinová  alergie‐  klinické  zlepšení,  u  1 

pacientky nález normalizován) 

Nálezy při klinickém interním vyšetření:  

Systolické šelesty srdce: 2x 
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Zvětšená štítná žláza: 1x 

Léčba 

Nasazená nová medikace:  2x  (Ortanol, Sorbifer+B12im) 

Změna původní medikace: 1x  (změna statinu na fibráty)  

Doplňková léčba: 5x   (1x Acidophillus, 1x Omega 3EPA,  2x Magnesium, 1x  Brusinky) 

Laboratorní vyšetření 

Z interního a ultrazvukového vyplynula nutnost    laboratorních náběrů u 12 osob, u 17 osob 

nebylo nutné indikovat  laboratorní testy . 

 

Doporučení plynoucí z klinického a ultrazvukového vyšetření 

Laboratorní náběry: 12x 

Gastroskopie: 4x, z toho pravidelné sledování a 1 rok 3x‐achlorhydrie,  chronická gastritida).  

Kolonoskopie: 1x v narkose a všem nad 50 let, kteří toto vyšetření nikdy neměli zrealizováno.  

Gynekologické vyš.: 0x 

Endokrinologické vyš.: 1x‐ zařazení do pravidelné dispenzarizace 

Urologické vyš.: 0x 

Lipidová poradna: 1x 

UZ štítné žlázy: u 6 osob 1x ročně,   u 2 osob 2x ročně  

UZ břicha:  1x‐ dispenzarizace tumoru ledviny 

 

Výsledky laboratorních testů  

 3x   vyšší hladiny cholesterolu a Triglyceridů 

 1x hraniční  PSA 

 1x hraniční hodnoty TSH – upravená medikace štítné žlázy 

 

Závěr z 2. klinického interního vyšetření (2010) ‐ MUDr. Vlado Compeĺ 

V srpnu  až  listopadu  2011  podstoupila  skupina  29  pedagogů  participujících  do  projektu 

PACZion,  komplexní  interní  vyšetření,  včetně  odebrání  anamnézy,    posouzení  problémů  a 

jejích  změny  za  poslední  2roky,  změření  váhy,  výšky,  krevního  tlaku,  vyšetření  EKG  a 

ultrazvuk štítné žlázy a břišních orgánů. 

Z 29 klientů jenom 4osoby udávají potíže (pokles o 7 osob oproti roku 2010 a 21 osob proti 

roku 2009). Všechny 4 osoby udávají jeden  nový problém. Nikdo neudává 2 ev. 3 problémy.  

Z 29  klientů má  stanovenou  „nějakou“  diagnózu  celkem  22  probantů  z toho:  14  osob  s 1 

onemocněním,  6  osob  se  2  chorobami  a  1  klient má  stanovené  3  onemocnění  a  1  klient 

dokonce 4 onemocnění.  

Nebyla zjištěná žádná závažná porucha srdečního  rytmu, metabolická  či  ischemická změna 

na EKG  křivkách  (oproti  roku 2009,  kdy byly  zjištěny  relativně  závažnějších poruch  vedení 

vzruchu  v převodním  systému  srdce  (1x  SSS,  1x  porucha  vedení  PQ,  1x  sinusová 

bradykardie). V roce 2011zjištěny 3x neúplné bloky pravého raménka Tawarova (iRBBB), 1x 

spíše  benigní  komorová  extrasystolie,  1x  P  pulmonale,  a  1x  levá  osa‐  nálezy  bez  vývoje,  

nezávažné.  
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U  2  klientů  byly  nálezy  lehké  změny  na  kličkách  jejuna  suspektní  z potravinové  alergie.  

Nálezy  jsou  oproti  roku  2009  a  2010  výrazně  zlepšeny,  u  1  klientky  nález  dle  UZ  kliček 

tenkého  střeva  již normalizován! V roce 2009 u 2 pacientů  s potvrzenou  intolerancí  lepku 

bylo zrealizováno vyšetření rodinných příslušníků – (pozitivní nález na UZ i při imunologickém 

testování  protilátek  na  potraviny).  U  všech  bylo  zjištěno  zlepšení  stavu.    Po  shrnutí 

komplexního interního vyšetření, ultrazvukových a laboratorních výsledků možno definitivně 

zhodnotit:  

 Klienti, zařazení do programu PACZion byli s programem velice spokojení a za průběh 

vyšetření  velice  vděční,  že  se  tak  důkladné  somatické  preventivní  prohlídky mohli 

zúčastnit.     

 U žádného klienta nebyla nalezená vážná diagnóza.  

 U  22  klientů  v termínu  vyšetření  byla  konstatována  aspoň  1  diagnóza,  ale  potíže 

udávají  již  jenom 4 klienti  (pokles o 7 osob oproti  roku 2010 a 21 osob proti  roku 

2009). 

 U 12 klientů bylo doporučené laboratorní vyšetření (v roce 2009 21x) 

 U  2  klientů  doporučená  dispenzarizace  ve  specializované  poradně  (1x  lipidová 

poradna, 1x endokrinologie) 

 U  4  klientů  doporučené  vyš.  endoskopické  ‐    3x  gastroskopie  pro  chronickou 

gastritidu, 1x  gastroskopie pro aktuální potíže) 

 V roce 2009 u 3 klientů zjištěná potravinová alergie (lepek‐ celiakie, mléko)‐ všechny 

tyto  pacienti  jsou  na  dietě  zlepšeny,  u  jedné  pacientky  dle UZ  vyš.  kliček  tenkého 

střeva se nález normalizoval. 

 V roce 2009 zjištěn 1x benigní tumor ledviny,(potvrzeno CT) nyní konstatuje, že nádor 

je bez vývoje, stačí sledování ultrazvukem  1x ročně.  

 U 1 klienta upravená medikace na úpravu smíšené hyperlipidémie, u 2 osob nasazená 

nová medikace (Ortanol, Sorbifer+vitamin B12). 

 U  5  osob  doporučená  doplňková  léčba  (1x  Acidophillus,  1x        Omega  3EPA,    2x 

Magnesium, 1x  Brusinky) …svědčí o zlepšeném přístupu klientů v problematice péče 

o své zdraví (v roce 2009 1 osoba v roce 2010 a 2011 celkově 10 osob) 

 7 osob zůstává zařazených do dispenzarizačního programu naší ordinace    

 (celiakie, štítná žláza, tumor ledviny, chronické gastritídy). 

Nutno konstatovat, že v průběhu 2  let, se u klientů v rámci programu PACZion, stanovila a 

následně  systematicky  vyřešila  řada  nových  diagnóz  a  potíží.  Klienti  byli  o  problematice 

velice dobře edukováni, upravila  se  jejích medikace,  jejích přístup  k problematice a  řešení 

svého zdravotního stavu, čemuž napovídá značný pokles „potíží či stesků klientů“  (4 klienti 

v roce 2011. 11 klientů v roce 2010, 21 klientů v roce2009).  

Následně poklesla nutnost dalších laboratorních a klinických vyšetření jiných specializací.  

Narostlo uvědomění pacientů, více pacientů se snaží řešit problémy  i doplňkovou medikací, 

z které profitují. (počet klientů narostl o 10 oproti roku 2009. Z vyšetření klientů, zařazených 

do projektu PACZion  profitují rodinní příslušníci!, kteří by jinak pro svoje „skryté potíže“, byli 

vyšetření až za několik let.  Jedná se o osoby se zjištěnou potravinovou alergií. 
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Poznámka: 

Děkuji za umožnění účastí v tomto velice prospěšném, zdárném, velice dobře organizovaném, 

zdravotně ‐ preventivním programu. MUDr. Vlado Compeĺ 

 

 

Kineziologický screening  

Kineziologický  screening  provedla  internistka  MUDr.  Eva  Klimešová  2x  s jednorázovým 

dodáním  výsledků.  Ze  vstupních  kineziologických  vyšetření  sledovaných  učitelů  v projektu 

PACZion vyplynulo, že největší procento zdravotních potíží tvoří onemocnění krční a hrudní 

páteře,  dále  je  to  asymetrie  pánve  a  onemocnění  kyčelních  kloubů.  Je  zřejmé,  že  v 

pedagogické  profesi  dochází z  důvodu  sedavého  a  statického  zaměstnání  (vynucený  stoj, 

např.  u  katedry)  k  oslabení  kyčelních  kloubů  a  tím  k přetížení  krční  a  hrudní  páteře.  Pro 

intervenční program  PACZion  z těchto  výsledků  vyplývá,  že  by  se měla  individuálně  zvýšit 

pohybová aktivita svalů a kloubů a upravit životosprávu. Počáteční psychologická vyšetření 

prokázala, že 42% učitelů spadá do tzv. „rizikové skupiny“ zasažení syndromem vyhoření.  

Kineziologické anamnézy:   

 U 22 participantů z celkových 29 byla zjištěna asymetrie pánve. 

 Hypertonus krční páteře byl zjištěn u 9 participantů. 

 Hypertonus hrudní páteře byl zjištěn u 9 participantů. 

 Spasmus bederní páteře byl zjištěn u 16 participantů. 

 Omezená hybnost ramenního kloubu byla zjištěna u 8 participantů. 

 Omezená hybnost kyčelního kloubu byla zjištěna u 14 participantů. 

 Omezená hybnost kolenního kloubu byla zjištěna u 3 participantů. 

 Pedes plani hlezenního kloubu bylo zjištěno u 5 participantů. 

 

 
Graf 8  Přehled onemocnění páteře českých participantů – vstupní měření (N=29, 25 žen, 4 muži) 

 



  109

 
Graf 9  Přehled onemocnění horních končetin českých participantů – vstupní měření (N=29, 25 žen, 4 muži) 

 

 
 
Graf 10  Přehled onemocnění kyčelních kloubů a dolních končetin českých participantů – vstupní měření (N=29, 

25 žen, 4 muži) 

 

Z grafů  č.  8,9,10  je  zřejmé,  že  největší  procento  chorob  tvoří  onemocnění  krční  a  hrudní 

páteře,  dále  je  to  asymetrie  pánve  a  onemocnění  kyčelních  kloubů.  Je  zřejmé,  že  v 

pedagogické  profesi  dochází z  důvodu  sedavého  a  statického  zaměstnání  (vynucený  stoj, 

např. u katedry) k oslabení kyčelních kloubů, a tím k přetížení krční a hrudní páteře. U této 

profese se také snižuje   degenerativní onemocnění páteře a kloubů. Lze odhadovat, že tato 
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hranice  se může  posunout  až  k 30.  roku  věku.  Od  tohoto  věku,  by měly  být  prováděny 

preventivní kontroly hybnosti páteře a kloubů,   a  tím předcházet onemocněním a  časným 

operacím kloubů a páteře. Pro intervenční program PACZion z těchto výsledků vyplývá, že by 

se měla individuálně zvýšit pohybová aktivita svalů a kloubů a upravit životosprávu.  

 

 

3.2.2 Psychologická šetření – výsledky a diskuse 

Doc.  PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

K výzkumu pracovního stresu a syndromu vyhoření ve skupině participantů byla celkem 3x 

v průběhu  intervenčního  programu  INOPP  použita  dotazníková  metoda  ‐  strukturovaný 

dotazník „Burn – out inventory“  s vícestupňovou škálovou stupnicí (HENNIG, KELLER, 1996) s 

cílem  odpovědět  na  otázku,  do  jaké  míry  jsou  centrální  psychofyzické  funkce  zasaženy 

stresem. Dotazník se skládá z 24 položek s možnostmi škály 5 odpovědí. Škálové položky jsou 

přesně formulované – vždy, často, někdy, zřídka, nikdy a dotazovaný si může vybrat jednu z 

možností  týkající  se  četnosti,  které  mapují  náchylnost  k  syndromu  vyhoření  ve  čtyřech 

sledovaných  oblastech  –  kognitivní,  emocionální,  tělesné  a  sociální.  Z  celkového  počtu 

strukturovaných otázek označených  č.  1  –  24  sleduje  soubor otázek  č.  1, 5, 9, 13, 17,  21 

kognitivní rovinu, soubor otázek č. 2, 6, 10, 14, 18, 22 citovou rovinu, soubor otázek č. 3, 7, 

11, 15, 19, 23 tělesnou rovinu a soubor otázek 4, 8, 12, 16, 20, 24 sociální rovinu vnímání. 

Každá  škálová  položka  dosahuje  určitého  počtu  bodů  od  0  ‐  4.  V  závislosti  na  počtu 

dosažených bodů můžeme  vyčíst  individuální  stresový profil, míru náchylnosti  ke  stresu  a 

rovinu  zasažení. Sledované kategorie  jsou vyhodnoceny v hodnotící  tabulce  třemi  stupni – 

nízkou, střední a vysokou úrovní předpokladu výskytu syndromu vyhoření.  

Z výsledků (viz Grafy 11,12,13) jasně vyplývá, že participanti projektu PACZion, kteří mají za 

sebou téměř  jednoroční  intervenční aktivity a procedury v rámci projektu PACZion, dosáhli 

zlepšení ve všech  sledovaných ukazatelích optimalizace psychického  stavu. Po absolvování 

budoucí druhé fáze programu je očekáváno další zlepšení ve všech rovinách stresové zátěže 

a  také celkové  zvýšení odolnosti vůči  stresu. Ve 2. měření  se opět  se potvrdilo,  že nejvíce 

jsou učitelé ohroženi syndromem vyhoření v tělesné a emocionální rovině, kde přes výrazné 

snížení bylo zaznamenáno nejvyšší hrubé skóre ze všech sledovaných rovin. Velmi pozitivních 

a signifikantních pozitivních výsledků bylo díky intervenčnímu programu PACZion dosaženo v 

kognitivní  a  zejména  v sociální  rovině.  Předcházet  důsledkům  stresu  je  snadnější,  než  je 

odstraňovat.  Z tohoto  důvodu  je  velmi  důležitá  výchova  a  vzdělávání  učitelů  k prevenci 

syndromu  vyhoření  zaměřené na  zdravý  životní  styl,  smysluplné  a  aktivní  trávení  volného 

času,  využití  adekvátních  pohybových  režimů,  pravidelné  relaxace  a  pozitivní  přístupu 

v hledání smyslu života. Takto vzdělaný učitel pak může zhodnotit problémy své i svých žáků, 

podat informace o relaxačních metodách, poradit při úpravě denního režimu, vést besedy o 

možnostech předcházení stresu.  Příčin syndromu vyhoření je celá řada, např. přemíra úkolů, 

informací, edukační náročnost, žáci s problémovým chováním, překonávání konfliktů s žáky a 
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kolegy, dále pak  fenomény  současné  společnosti  jako např. násilí, mobbing, diskriminace, 

konkurenční vztahy, které se odrážejí i ve školním prostředí.  

Uvedené  vlivy  a  jevy  negativně  působí  na  fyzické  a  psychické  zdraví  vyučujících  a mohou 

vyvolávat i těžká onemocnění.  

 

 
 
Graf 12 Syndrom vyhoření – celkový stresový profil ženy, muži  (N=29, 25 žen, 4 muži) 

 

 
Graf 12 Celková úroveň stresového profilu v jednotlivých měřeních u mužů a žen. (N=29, 25 žen, 4 muži) 

 

Mezinárodní  klasifikace  nemocí  přiřazuje  syndrom  vyhoření  do  skupiny  diagnóz  Z73 

„Problémy spojené s obtížemi při vedení života“ ke kategorii Z73.0 „Vyhasnutí“  (vyhoření). 
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Hans Selye charakterizoval tento jev úplného vyčerpání jako poslední fázi stresové odpovědi. 

Existují tedy ještě fáze předchozí, které skýtají prostor pro prevenci. 

 
 
 Graf 13 Syndrom vyhoření – stresové oblasti u českých participantů (25 žen) 

 
Graf 14 Syndrom vyhoření – stresové oblasti u českých participantů ( 4 muži) 

Tab. 2 Výsledky stresového profilu mužů a žen ve 4. měření v hrubém skóre. 

 

  Kognitivní  Emocionální Fyzická Sociální Stresový profil 

Muži  21  30  35  13  99 

Ženy  159  222  210  134  715 

Celkem  180  252  245  147  824 
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Graf 14 Syndrom vyhoření v jednotlivých oblastech (N=29, 25 žen, 4 muži) 

 

 

Tab. 3 Komparace výsledků 1.,   2. a 3. měření metodou strukturovaného dotazníku „Burn – out  inventory“  s 

vícestupňovou škálovou stupnicí (HENNIG, KELLER, 1996) (N=29, 25 žen, 4 muži) 

 

  1. měření  

(2. 7. 2009) 

2. měření  

(2. 5. 2010) 

3. měření  

(8. 5. 2011) 

Celkový  stresový 

profil 

V=989    Ž=862 

M=127  

V=789  Ž=700 M=89  V=824 Ž=715 M=99 

Kognitivní oblast  V=229  Ž=198 M=31  V=183 Ž=159 M=24  V=180 Ž=159 M=21 

Emocionální 

oblast 

V=287  Ž=249 M=38  V=231  Ž=209 M=22  V=252 Ž=222 M=30 

Fyzická oblast  V=273  Ž=243 M=30  V=245  Ž=217 M=28  V=245 Ž=210 M=35 

Sociální oblast  V=200  Ž=172 M=28  V=130  Ž=115 M=15  V=147 Ž=134 M=13 
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Graf 15 Průměr dosažených bodů v jednotlivých rovinách ve 4. Měření stresového profilu participantů 

 

První  vyhodnocení  stresových profilů  sledovaných učitelů  zařazených do projektu PACZion 

prokázalo  rovinu  fyzickou  jako  nejvíce  zasaženou  stresem.  Průměrný  stresový  profil 

sledovaných učitelů je zde z 31% soustředěn ve fyzické rovině, z 28% v citové rovině, z 24% v 

kognitivní rovině a z 17% v rovině sociální. Lze konstatovat, že problémy týkající se vnímání 

stresu  v povolání  učitele  jsou  pociťovány  v  největší míře  jako  fyzické  (tělesné  vyčerpání, 

náchylnost k nemocem, poruchy  spánku,  somatické potíže a  ztráta  fyzických  sil). Ve  velké 

míře jsou jako problémové vnímány otázky citového vnímání (pocity sklíčenosti, bezmocnost 

v  konfliktních  situacích,  pocity  úzkosti  a  strachu  a  nedostatek  uznání  a  ocenění). Naopak 

nejméně jsou narušeny sociální vztahy (k žákům, ke kolegům, k ostatním členům rodiny). Je 

patrné, že pedagogové se snaží dostát svému profesnímu poslání, i přes značné psychické a 

tělesné vyčerpání. 

Psychická resilience je duševní odolnost vůči stresům a disturbancím, adekvátní adaptabilita, 

houževnatost, schopnost a dovednost navracet se pružně do původního stavu po  intenzivní 

či chronické zátěži. Pojem resilience  je však širší než termín „odolnost“  či „resistence“ vůči 

stresu. Má úzký vztah k osvojování a  užití aktivních strategií zvládání zátěže a  lze ji označit 

jako  „nezdolnost“  (srovnej  Kohoutek,  http://slovnik‐cizich‐slov.abz.cz/web.php/slovo‐

/psychicka‐resilience). 

 

V průběhu 2. měření stresového profilu učitelů bylo zaznamenáno snížení obav participantů 

z nemoci a  ze  zdravotních problémů. Dále byl  zaznamenán  signifikantní nárůst pozitivního 

chování v rodinném prostředí participujících učitelů.  Je  zřejmé,  že participanti  si uvědomili 

důležitost optimalizace sociálních vztahů v rodině pro výkon na pracovišti pro celkové zdraví.  
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Na  základě  výsledků  výzkumného  projektu  GAČR  406‐08‐0352  (2008‐2010)  Krejčí  

analyzovala motivační zdroje a emočně optimalizační strategie výchovy k zodpovědnosti za 

vlastní  zdraví,  a  to  v kontextu  s ověřováním  strategií  výuky  duševní  hygieny  ve  školním 

prostředí. Uvádí, že kruciální moment spočívá v rozpoznání vlastních osobnostních rizikových 

faktorů,  a  to  jak  u  žáků,  tak  i  u  pedagogů.  Obecně  podstatná  přitom  je  kognice,  jejímž 

prostřednictvím  si  člověk  uvědomuje  a  poznává  svět  i  sebe  samého,  a  dále  autentický 

prožitek  fenomenologické  redukce,  jež  neslouží  k popisu  světa,  ale  k  soustředění  se  na 

okamžik  čistého  prožívání  a  při  tom  nabývání možností  „Být  si  vědom  sám  sebe“  (Krejčí, 

2011).  

Z výzkumných prací zaměřených na psychotrénink mládeže (Krejčí, 1998; Krejčí, Stuchlíková, 

2001; Krejčí, 2007) byl odvozen předpoklad, že  technikám duševní hygieny se může naučit 

každý  jedinec. Jedná se o to transferovat výzkumná ověření do školního vzdělávání a zvolit 

školnímu prostředí adekvátní edukační strategie pro žáky a učitele. Z koncepčního hlediska je 

vhodné  při  řešení  problematiky  vycházet  z  humanistické  psychologie,  která  na  rozdíl  od 

jiných  směrů  zaměřených  především  na  patologické  příznaky,  zdůrazňuje  cenu  každého 

jedince  a důležitost  rozvoje  jeho  schopností.  Rogersovský  přístup  je  inspirativní  tím,  že 

konstruktivních  změn  v  projevech  a  chování  dítěte  je  dosahováno  vysoce  empatickým, 

vstřícným a autentickým přístupem vychovatele. Podle Rogerse (in Votava, 1988) je jednou z 

nejcennějších motivačních  sil  člověka  síla  k seberealizaci,  která  jej  vede  k  rozvoji  kladných 

vlastností a ke kladným cílům. Pokud dochází u člověka k egoismu a agresivitě, děje se tak v 

důsledku negativních zkušeností během jeho vývoje (Krejčí, 2011). 

Pracovní  stres  je  jedním  z  největších  zdravotních  a  bezpečnostních  problémů  v  Evropě. 

Pracovní  stres  je příčinou 50 – 60 %  ztracených pracovních dnů. Pracovní  stres  je druhým 

nejčastějším zdravotním problémem v souvislosti se zaměstnáním a je obzvláště výrazný ve 

vzdělávací sféře. 

V pedagogickém  povolání  vzniká  syndrom  vyhoření  v souvislosti  s všeobecně  známými 

nároky na  člověka v současné civilizované společnosti, kdy vysoké až nadměrné požadavky 

na  výkon  mohou  vést  k chronickému  stresu  a  dehumanizované  percepci  okolí.  Zejména 

permanentní  časový  tlak  ubíjí  počáteční  angažovanost  a  pracovní  entuziasmus  učitelů. 

Syndrom vyhoření se projevuje ztrátou energie. Velmi výrazné  je utlumení empatie, ztráta 

pozitivních vztahů k osobám, jimž je poskytována služba. Pocit celkového vyčerpání a ztráty 

motivace vede k tomu, že učitel nadále začíná pouze plnit své povinnosti bez ohledu na své 

vnitřní standardy a principy. Vznikají určité vzorce chování, které mohou vést k odosobnění 

až k projevům cynismu a vymizení sebereflexe.  

Projevy syndromu vyhoření: 

 stav celkové únavy organizmu, apatie, ochablost 

 vegetativní obtíže, změny srdeční frekvence, zažívací obtíže, dýchací obtíže 

 bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy krevního tlaku 

 nízká empatie u osob s původně vysokou empatií 

 postupné narůstání konfliktů v důsledku nezájmu, lhostejnosti a apatie 

 zvýšené riziko vzniku závislostí všeho druhu 
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Výše uvedená charakteristika  je v pedagogickém povolání  typická ztrátou  ideálů. Možný  je 

však  i workoholismus. Nutkavá potřeba hodně pracovat vyžaduje stále více času a energie, 

které  se  začne nedostávat. Pro učitele  se  sklony  k workoholismu  je  každá nová příležitost 

zajímavá  a  lákavá,  které  je  škoda  nevyužít.  Dostát  všem  rozpracovaným  závazkům  však 

spotřebovává  všechny  zdroje energie.  Z hlediska  vzniku  a  rozvoje  syndromu  vyhoření  jsou 

považovány  inteligence,  věk,  stav,  vzdělání  a  délka  praxe  v oboru  za  neutrální  faktory. 

Problémy postihují zvláště učitele služebně i věkově starší. Je doprovázen úbytkem výchovné 

angažovanosti, omezením kontaktů s žáky a soukromými problémy. 

Vážné příčiny oslabení sil u pedagogů lze výzkumným šetřením odhalit, ale nelze jim zamezit 

bez dodržování základních pravidel podpory zdraví, mezi které patří  

 uvolnění (osvojení relaxačních technik, správného dýchání,  

 adekvátní pohybový režim,  

 vyvážená strava,  

 pravidelné zdravotní prohlídky  

 profesní salutogeneze v pedagogické profesi  

(Krejčí, 2011) 

Projekt  PACZion  jako  jeden  z prvních  v EU  upzornil  na  uvědomělou  potřebu  efektivního 

řešení  pracovního  stresu  v  oblasti  vzdělávání.  Jeho  cílem  bylo  vytvoření  intervenčního 

ozdravného programu pro pedagogy, který pomůže vzdělavatelům a vzdělávacím institucím 

zvýšit  odolnost  a  vyrovnávat  se  s  psychosociálními  riziky.  Projekt  pozitivně  působí  na 

stresové  reakce  vyvolané  na  fyziologické,  psychologické  a  behaviorální  úrovni  a  snižuje 

dlouhodobé  důsledky  stresu.  Při  volbě  výukových  strategií  v oblasti  duševní  hygieny  jsme 

vycházeli dále z podstaty Heidegerovy fundamentální ontologie, kdy „bytí lze zakusit, nikoliv 

zcela racionálně pochopit“ a zaměřili se na čisté vnímání – nezkreslené – ve smyslu „Dasein“, 

tj.  jsem  tady  a  teď,  poznávám  podstatu. Díky  poznání  podstaty  totiž  ustupuje  strach  a  je 

nahrazen pocitem uvolnění, harmonie. Odezněním napětí je upevněna autenticita jako výraz 

integrovaného stupně osobnosti (srovnej KREJČÍ, 2011). 

 

Shrnutí 

Z výsledků všech měření vyplývá, že participanti projektu PACZion, kteří mají za sebou téměř 

dvouletý  intervenční ozdravný program dosáhli  zlepšení ve všech  sledovaných ukazatelích. 

Opět  se  potvrdilo,  že  nejvíce  jsou  učitelé  ohroženi  syndromem  vyhoření  v  tělesné  a 

emocionální  rovině,  kde  přes  určité  snížení  ve  2.  Evaluaci  se  ve  3.  Evaluaci  opět  lehce 

navýšilo a bylo opět nejvyšší ze všech sledovaných rovin. Velmi pozitivních a signifikantních 

pozitivních  výsledků  bylo  díky  intervenčnímu  programu  PACZion  dosaženo  v  kognitivní  a 

zejména v sociální rovině. 

Závěrem lze konstatovat, že zvýšená pozornost by měla být v pedagogické profesi věnována 

smysluplné úpravě režimu dne, harmonizaci biorytmů, zejména cirkadiánního rytmu. Situace 

vnímané  jako ohrožení  integrity osobnosti daného  člověka mají  vliv na  snížení  sebeúcty  a 

sebehodnocení,  což  vede  následně  k nežádoucím  změnám  v chování  z hlediska  péče  a 

podpory zdraví vlastního  i ostatních – např. nezájem o životosprávu a pohybové aktivity na 
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jakékoliv  úrovni,  porušování  cirkadiánních  a  cirkaseptánních  rytmů,  nadměrný  nebo 

nedostatečný příjem potravy, konzumace drog, aj.   

Důležitá je zde také individuální aspirační úroveň, tedy úroveň cílů, které si člověk vytyčuje a 

jejichž  dosažení  očekává.  Potřeba  úspěchu  se  realizuje  pouze  v adekvátních  aspiracích. 

V situaci  podpory  a  rozvoje  zdraví  v adekvátním  pohybovém  režimu,  jsou  individuální 

aspirace  klíčovými  faktory.  Z hlediska  aspirací  daného  jedince  je  nastavena  motivace  a 

individuální plán ‐ viz. Heckhausenův model motivace výkonového chování obsahující 3 typy 

očekávání: 

1. výše subjektivní pravděpodobnosti úspěchu, která aktualizuje výkonovou motivaci a 

její síla je určena druhým typem očekávání  

2. situace sama slibuje úspěch (např. náročnost) 

3. pravděpodobnost, že vynaložené úsilí povede k žádanému výsledku, tj. očekávání, že 

dosažený  výsledek,  bude  mít  určitý  následek,  např.  naplnění  sociální  potřeby  ve 

smyslu  obdržení  pochvaly,  zvýšení  sebehodnocení  apod. Musí  být  přitom  do  jisté 

míry  přítomná  tenze,  která  způsobí  optimální  využití  zdrojů.  Žádná,  nebo  naopak 

vysoká úzkost člověka omezuje a zhoršuje výkon.  

Jak  již  bylo  uvedeno,  psychika  je  totiž  v oblasti  podpory  a  rozvoje  zdraví  klíčová.  V ní  se 

rozhoduje o celém úspěchu zdravotní změny, ať  je zaměřena  jakýmkoliv směrem  (např. na 

redukci  nadváhy).  Ovlivnění  psychiky  je  nejsnazší  právě  prostřednictvím  uvolňování  a 

dechových  cvičení.  Jedná  se  o  celou  škálu  technik,  které  společně  spadají  do  sféry 

seberegulace a sebekontroly člověka. Dosažený relaxovaný stav umožňuje následně přenést 

pocit uvolnění  i do pohybové složky, pokud je uplatňována zásada adekvátních pohybových 

aktivit. Také v procesu pohybového učení a tvorby pohybového engramu (paměťová stopa) 

sehrává  uvolnění  velmi  kladnou  úlohu.  Uvolnění  vede  také  ke  zlepšení  homeostázy  a 

pozitivnímu ovlivnění biologických rytmů, včetně dýchání a spánkových rytmů. Tak může být 

každým  člověkem  procítěno  a  zažito  úzké  propojení  psychiky  s fyziologickou  odezvou 

organizmu a periferní oblastí motorickou. Hovoříme o psychosomatické  rovnováze. Odsud 

lze pak odvíjet pohybovou aktivnost ve dvoufázovém adekvátním pohybovém  režimu – viz 

strany  8‐9  v  kapitole  „Pohybová  nedostatečnost,  adekvátní  pohybový  režim,  adekvátní 

pohybové aktivity“. 

 

Stres  Změny  Relaxace 

 

 

Svalové napětí 

Dechová akcelerace 

Srdeční frekvence 

Krevní tlak 

Látková výměna 

EEG 

 

 

 

Obr. 2 Fyziologické změny v průběhu stresu a uvolnění (podle Nešpora on‐line) 
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Dalším článkem kontinua je výživa. Strava má být vždy čerstvě připravená a významný podíl 

má mít  i strava syrová  (ovoce, ořechy, zelenina, mléko, müsli apod.). V čerstvé stravě  jsou 

enzymy, které  jsou katalyzátory biochemických pochodů v lidském těle (stavba kostí, svalů, 

krvetvorba).   Polotovary, ohřívaná  jídla,  jídla stará,  jídla s chemickými aditivy mají negativní 

dopad na lidské zdraví a způsobují únavu. To, jak se člověk cítí po stránce psychické i tělesné, 

souvisí  s jeho  výživou.  Další  běžnou  zdravotní  chybou  současné  doby  jsou  nedostatečně 

bohaté snídaně a příliš vydatné večeře. Také spěch při požívání potravy, malá soustředěnost 

na jídlo (hovor, četba, televize…) neprospívají správnému příjmu a využití stravy. Rozhněvaný 

nebo  zoufalý  člověk  např.  necítí  žádnou  chuť  k jídlu,  a  když  s  nelibostí  sní  sebemenší 

maličkost,  leží  mu  v žaludku  mnohem  déle,  než  dvojitá  porce  téhož,  kterou  spořádal 

spokojený člověk. Strach, vztek, deprese atd. způsobují přeměnu jídla na „jed“.  

Preventivní  zdravotnická  péče  a  pracovní  salutogeneze  jsou  zbývajícími  částmi  kontinua. 

Preventivní  zdravotnická péče v České  republice vychází z evropských  tradic  léčení a  je na 

velmi  vysoké  úrovni.  Je  velmi  rozumné  a  žádoucí  využívat  (ne  nadužívat)  možností 

preventivních prohlídek a ošetření podle individuální potřeby člověka. Z hlediska výchovy ke 

zdraví a aktivnímu životnímu stylu  je však nutno zdůrazňovat, že  (podle údajů WHO) může 

preventivní zdravotnická péče ovlivnit zdraví obyvatel pouze asi z 15 ‐20%. Tu větší část  lze 

ovlivnit pouze  zdravou  životosprávou  jedince, do  které  spadá  i  aktivní  životní  styl,  včetně 

adekvátního pohybového režimu.  

Z hlediska  pracovní  (profesní)  salutogeneze  je  pro  člověka  velmi  důležité  analyzovat 

pracovní  prostředí  a  režim  své  profese  a  zvážit  rizikové  faktory  v kontextu  individuálního 

zdraví i zdraví ostatních. Na základě této analýzy pak může do životního stylu zakomponovat 

salutory,  které  kompenzují  zdravotní  rizika  profese  –  např.  hlasový  klid  u  učitele, 

kompenzační strečink při dlouhém sezení u počítače u programátora, apod. 

 

Sociální podpora 

Kontinuum transformace „Self“ ve smyslu podpory a rozvoje zdraví probíhá v koherentních 

cyklech  (doporučovány  jsou  cykly  tříměsíční),  kdy  v prvém  cyklu probíhá  základní edukace 

víceméně  všeobecného  charakteru,  v dalších  cyklech  je  prohlubována  edukace  směrem 

k individualizaci  a  emancipaci,  tj.  samostatnosti  edukanta.  Konečným  cílem  je  úplné 

osamostatnění, kdy je jedinec schopen: 

 používat  samostatně  dechové  a  relaxační  techniky  k překonávání  psychické  únavy 

a stresu 

 plánovat a realizovat adekvátní pohybový režim 

 znát prospěch ze zdravé výživy, orientovat se v problematice pitného režimu a výživy 

a řešení nadváhy  

 projevovat  potřebnou  míru  zdrženlivosti,  např.  rozpoznání  klamné  reklamy 

v souvislosti s obchodními zájmy, které nejsou v souladu se zdravím 

 znát zdravotní rizika spojená s nadváhou a pohybovou nedostatečností 

 v rámci své učitelské profese analyzovat zdravotní rizika a předcházet jim využíváním 

salutorů 
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Pohybová nedostatečnost, adekvátní pohybový režim 

Adekvátní  znamená  odpovídající.  Odpovídající  věku,  našim  schopnostem,  potřebám  atd. 

Základem je prožitek pohody, radosti, dále pak hravost a tvořivost. Pohybovat se a přitom si 

hrát  a  tvořit  můžeme  buď  sami,  nebo  s někým  dalším.  Pohybové  aktivity  přiměřené 

možnostem  daného  člověka,  jeho  sklonům  a  zálibám  a  vhodně  zakomponované  do 

každodenního  života  tvoří  adekvátní  pohybový  režim.  Jeho  základní  znaky,  ale  zároveň  i 

principy  jsou  z hlediska  řazení  podle  důležitosti  a  návaznosti  (viz.  obr.  5)  vyjádřené 

v následujících bodech: 

 zvládnutelnost  ve  smyslu  individuálního  zvládnutí a osvojení pohybu. To,  co  je pro 

jednoho jednoduché, pro druhého člověka může být náročné. Roli zde hraje kondice, 

věk, zdravotní stav, druh a stupeň postižení apod. Zvládnutelnost pohybové aktivity 

je velmi důležitým základem pro její opakované provádění, což je základem pokroku 

v pohybovém učení. 

 spontánnost  ve  smyslu  pocitu  svobody,  lehkosti  a  radosti  při  pohybu,  případně 

zažívání „flow“ efektu (tj. být pohybem doslova unesen, zcela pohlcen). Již zvládnutý 

pohybový  celek  se  vyznačuje  spontánností pohybového projevu,  což  je předpoklad 

pro pohybové uvolnění a žádoucí pocit svobody a naplnění ‐ saturace.   

 saturace ve smyslu pocitu spokojenosti, naplnění v průběhu pohybové činnosti a po 

ní. Dává člověku pocit seberealizace a sebepotvrzení, Člověk má tendenci se k dané 

činnosti opakovaně vracet právě z důvodu naplnění a sebepotvrzení. 

 opakovatelnost ve smyslu přání vracet se k dané pohybové aktivitě a zdokonalovat se 

na vyšší úroveň. Až v   tomto stupni  je reálně možné začít uvažovat o proměnlivosti 

zátěže. Člověk má pohybovou aktivitu natolik rád, že  je ochoten k diskomfortu vyšší 

zátěže v rámci svého tréninkového cyklu. 

 nastavitelnost ve smyslu dávkování pohybové zátěže vzhledem ke zdravotnímu stavu 

a  tělesným  proporcím  člověka,  jeho  věku,  pohlaví  atd.  Střídáním  zátěže  vzniká 

tréninkový efekt a  jistá pozitivní závislost na dané pohybové aktivitě. Tato závislost 

může  v praxi  „narazit“  na  dostupnost  pohybové  aktivity  každý  den.  Jedná  se  o 

hledisko časové, finanční, sezónní aj. 

 dostupnost  ve  smyslu možnosti  aplikování pohybu pravidelně,  kdykoliv  a nejlépe  i 

kdekoliv denně (záleží na přírodních, časových, finančních, právních aj. podmínkách). 

Zde začíná výběr dalších adekvátních aktivit a jejich kombinace (např. jóga, sjezdové 

lyžování, jízda na kole). Vzniká adekvátní pohybový režim. 

 bezpečnost  ve  smyslu  úrazové  zábrany  a  ochrany  před  zraněním  při  provádění 

daného  pohybu  (případně  s  uplatněním  dopomoci  a  záchrany),  dodržování  zásad 

bezpečnosti při provádění pohybové  činnosti. Pouze bezpečná pohybová aktivita  je 

adekvátní.  Hraje  tu  roli  hledisko  věku,  pohlaví,  postižení,  aktuální  kondice, 

dostupnost ochranných pomůcek, dopomoc, záchrana, sebezáchrana. 

Na základě adekvátního pohybového režimu lze nejlépe využívat a zdokonalovat své vrozené 

pohybové  schopnosti. Vše,  čemu  se  v průběhu pohybového učení  člověk učí, by mělo být 

snadno  využitelné  v každodenním  životě  adekvátně  k potřebám  a  možnostem  daného 



 120 

jedince, např. naučit se plavat, dobře  jezdit na kole, zbavovat se napětí (relaxovat), vnímat 

radost při pohybové aktivitě. Je dobrým výsledkem, pokud v adekvátním pohybovém režimu 

daného člověka převládají nebo jsou alespoň zastoupeny adekvátní pohybové aktivity, které 

lze  provozovat  v přírodě.  Adekvátní  pohybová  aktivita  spojená  s  pobytem  na  čerstvém 

vzduchu má nezastupitelný, velmi ozdravný účinek v rovině somatické, duševní i duchovní.  

Při  adekvátním  pohybovém  režimu  není  nutné  ani  neustálé  srovnávání  sebe  s  druhými. 

Každý  člověk  je  jiný  a  někdo  preferuje  nekompetitivní  pohybovou  činnost.  Proto  jsou 

správným výsledkem výběru i nesoutěžní aktivity, např. výlet na kole, sjíždění řeky, vycházka 

se psem, paragliding, snowboarding apod., kdy nemusí být měřeny síly s někým dalším, ale 

spíše jde o překonávání sebe sama.   Adekvátní pohybový režim, který člověku tzv. „sedí“ je 

přizpůsoben  jeho  potřebám,  zvláštnostem  prostředí,  časovým  a  finančním možnostem  a 

hlavně  ho  nenudí.  Pokud  je  adekvátní  pohybový  režim  provozován  s přáteli,  rodinou, 

partnerem, je obohacen o nezapomenutelné zážitky utvrzující přátelství a vztahy s možným 

přesahem do dalších generací. 

 

 

3.2.3 Analýza výživových specifik – výsledky a diskuse  

Prof. Ing. Milan Pešek, CSc., Mgr. Jan Schuster, PhD. 

Ve  výchovné  činnosti  a  poradenství  správné  výživy  pro  účastníky  projektu  byly  využity 

především  dvě  formy,  a  to  přednášková  a  konzultační.  Přednášky  z výživy  probíhaly 

v průběhu  celé  doby  trvání  projektu  a  to  při  soustředění  všech  účastníků  projektu  na 

plánovaných  jednodenních  seminářích  pořádaných  na  Pedagogické  fakultě  v Českých 

Budějovicích a na vícedenních speciálních výukových kurzech uspořádaných v roce 2009 na 

Hluboké, v roce 2010 v Třeboni a na Hluboké, a konečně v roce 2011 v Nových Hradech. 

Dvouhodinové  přednášky  byly  tematicky  nejprve  zaměřeny  na  základní  problematiku 

správné  výživy  se  zaměřením  na  výživu  při  nadváze  a  obezitě,  neboť  někteří  účastníci 

projektu měli s nadváhou problémy,  jak vyplývá z tabulky č. 1  ‐ Vstupní měření  ‐  , kde  jsou 

uvedeny vypočtené hodnoty BMI / body mass indexu  / všech účastníků. Obsahově byla tato 

část přednášek zaměřena také na aplikace praktických zásad při snižování nadváhy, zejména 

nutnost  potřeby  změny  životního  stylu.  Zdůrazněn  byl  význam  hodnoty  bazálního 

metabolismu jednotlivce, která při sestavování jídelníčku osob redukujících svou hmotnost je 

důležitou hodnotou. Proto již na prvním výukovém kurzu v r. 2009 byla tato hodnota pomocí 

bioimpendanční metody u všech účastníků projektu zjištěna, aby mohla být účastníky, kteří 

se  rozhodli  snižovat  svou  hmotnost,  využita  pro  objektivní  stanovení    své    denní  potřeby 

energie. .Kromě redukce spotřebovávané energie a přijatých živin byl v této části přednášek 

osvětlen  také význam  respektování  jejich   správného poměru‐  tzv.  trojpoměru přijímaných 

hlavních  živin‐  a  důležitosti  současného  adekvátního  příjmu  esenciálních  faktorů  a 

mikronutrientů. 

V souvislostech s významem bazálního metabolismu byla také osvětlena reálná možnost jeho 

významného zvýšení pomocí specificky zaměřených pohybových aktivit a současné vhodně 
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upravené  výživy  s dostatkem  stravitelných  bílkovin  jako  nepostradatelných  zdrojů 

potřebných  prekurzorů  pro  výstavbu  aktivní  tělesné  hmoty.  Postupné  zvyšování  aktivní 

tělesné  hmoty  bylo  presentováno  jako  nejvhodnější  varianta  vedoucí  i  když  pomalým  a 

náročným  způsobem  nejen  k optimální  tělesné  hmotnosti  ale  současně  i  k optimálnímu  

poměru v  zastoupení tuku a beztukové aktivní hmoty v organismu, které je předpokladem k 

dosažení  optimálních    funkcí  a  výkonu  jeho  systémů  a  soustav,  což  se  následně  zákonitě 

projeví i v dlouhodobém udržování optimálního zdravotního stavu. 

Další  problematikou,  které  byla  v přednáškové  činnosti  věnována  pozornost,  byla 

problematika kvality výživy a kvality konzumovaných potravin. Potřeba věnovat se této části 

výživy vyplynula ze zjištěných potřeb účastníků při  individuálních  rozhovorech s nimi  již po 

prvních individuálních konzultacích. 

Ve  třetím  a  posledním  tematickém  okruhu  přednášek  byla  probírána  úloha  výživy  při 

prevenci vývoje civilizačních chorob. V tomto okruhu byla pozornost soustředěna především 

na zásadní úlohu  tuků ve výživě a  jejich správného výběru pro  jednotlivé druhy použití při 

tepelných úpravách potravin / studená kuchyně, pečení, smažení, grilování/. Byla osvětlena 

funkce  volných  radikálů,  antioxidantů  a  oxidačního  stresu  při  vývoji  civilizačních  chorob 

v souvislostech s konzumací potravin, zejména konzumací olejů se zastoupením nevhodného 

spektra mastných kyselin. 

Konzultační  činnost, podobně  jako přednášková probíhala v průběhu celého projektu. Byla 

však  realizována  ve  větším  rozsahu  a  podle  četnosti  zapojení  účastníků  do  diskuzí  byla 

zřejmě  účinnější  formou.  Stanovenou  povinností  účastníků  bylo  absolvovat  individuální 

konzultace nejméně dvakrát ročně. S některými participanty byly konzultace prováděny však 

mnohem  častěji.  Úkolem  těchto  konzultací  bylo  individuální  posouzení  výživy  každého 

účastníka z hlediska kvantity i kvality přijímaných živin včetně stravovacího a pitného režimu, 

zjištění případných chyb a stanovení možných nápravných kroků. Každý účastník na  těchto 

konzultacích  měl  možnost  konzultovat  také  své  vlastní  představy,  včetně  případných 

specifických   problémů  se  svojí  léčebnou dietou.  Častými  tématy a dotazy na konzultacích 

byly  zejména  speciální  systémy  stravování  jako  např.  alternativní  výživa,  přírodní  strava, 

vegetariánská a veganská strava, ovocné diety, makrobiotická a dělená strava a výživa podle 

krevních  skupin. Hodně  dotazů  bylo  také  na možnosti  zvyšování  výživové  hodnoty  stravy 

pomocí  potravin  s obsahem  potravních  doplňků  a  funkčních  potravin.  Prakticky  všichni 

účastníci  měli  dotazy  na  posuzování  jakosti  nakupovaných  potravin  ve  vztahu  s jejich 

deklarovaným  složením, uváděným počtem potravinářských  aditivních  látek označovaných 

symbolem E a bezpečnou konzumací. 

Jak  již bylo  zmíněno,  již po prvních konzultacích bylo  zřejmé,  že náhodně vybraná  skupina 

pedagogů  –  účastníků  projektu,  podobně  jako  převážná  část  populace  ČR má  jen  nízkou 

spotřebu  zeleniny  a  ovoce,  neodpovídající  současným  požadavkům  správné  výživy.  S 

ohledem na důležitost stálého a vyrovnaného příjmu potravin této skupiny pro tuto profesi, 

bylo  nutné  doporučit  vhodné  nápravné  opatření,  které  by  tento  stav  pomohlo  řešit. 

Hodnocením týdenního jídelníčku účastníků bylo zjištěno, že zřejmě největší slabinou v jejich 

výživě  jsou  snídaně  a  to  jak  z hlediska  kvality,  tak  i  kvantity.  Zejména  ti,  kteří musí  ráno 
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s ohledem  na  čas  strávený  v dopravních  prostředcích  brzo  vstávat,  snídají  velmi 

nedostatečně, nebo vůbec. S ohledem na pracovní zatížení v dopoledních hodinách zpravidla 

pak nemají  čas, nebo možnosti v průběhu prvních dopoledních hodin  tuto  závažnou dietní 

chybu napravit. Za jejich první odpovídající jídlo je proto zpravidla možné považovat až oběd, 

pokud ovšem chodí do školní, nebo jiné jídelny a nejsou odkázáni na nějakou alternativu ve 

formě  z domova přineseného  jídla nebo nakoupených potravin  a potravinářských  výrobků 

rychlého a levného občerstvení tzv. fast foods. Hlavním jejich jídlem dne se proto stává často 

velmi  energeticky  bohatá  večeře,  což  je  v přímém  rozporu  se  zásadami  na  optimální 

rozložení příjmu energie v průběhu dne. 

 Jak  bylo  potvrzeno  rozborem  jídelníčků,  za  těchto  podmínek  není  reálné  dosáhnout 

pravidelné  a  doporučované  denní  spotřeby  zeleniny  a  ovoce  v množství  400‐500  gramů. 

V reálných  podmínkách  je  naopak  nezbytné,  aby  se  spotřebou  zeleniny  a  ovoce  v tomto 

požadovaném množství bylo nutně započato již při snídani nebo aspoň během dopoledních 

hodin.  Navržené  řešení  pro  účastníky  projektu  spočívá  proto  v originálním  způsobu 

konzumace  této  důležité  skupiny  potravin  v baleném  stavu.  Podstata  tohoto  způsobu 

spočívá v tom, že pokrájené kousky předem upravené zeleniny a podle individuálních potřeb 

i jiných druhů potravin, jako např. sýrů, různých pomazánek, ryb, masa, ořechů, ovoce aj. se 

zabalí  do  plátkovaného  obalovacího  chleba  /  např.  arménského,  arabského, mexického  /. 

Výhodou tohoto způsobu je to, že individuálně vyhovujícím složením a ochucením náplně lze 

potřebné  spotřeby  zeleniny  zpravidla  bez  větších  problémů  docílit.  Navržený  způsob  byl 

účastníkům projektu názorně nejprve předveden formou praktické instruktáže na výukovém 

kurzu na Hluboké, kde byl také po dohodě s hotelovou kuchyní realizován formou švédského 

stolu jako jediná možnost snídaně po celou dobu výukového kurzu. Možnost vlastní přípravy 

snídaně  tohoto  typu  podle  vlastní  fantasie  z poměrně  bohaté  nabídky  surovin  byla  nejen 

využívána, ale setkala se i s příznivou odezvou u převážné většiny účastníků.  

Nedílnou  součástí  individuálních  konzultací  byla  také  určitá  kontrolní  činnost  spočívající 

v pravidelném provádění a hodnocení výsledků získaných antropometrickým vyšetřováním a 

bioimpendanční  analýzou  jednotlivců  na  začátku,  v průběhu  a  na  konci  projektu.  Přehled 

vývoje  zjišťovaných  ukazatelů  jednotlivců  je možné  sledovat  v tabulkách  označených  jako 

vstupní  a  průběhové  kontrolní měření  č.  1,  č.  2.  a  č.  3.,  přičemž  kontrolní měření  č.  3  je 

posledním měřením, které bylo provedeno při ukončení projektu.  

 Sledování  vývoje objektivním  způsobem  stanovených ukazatelů poskytlo dobrou možnost 

objektivně  hodnotit  vynaložené  úsilí  jednotlivých  účastníků  postupně  si  zlepšovat  své 

ukazatele. Snahou bylo co nejvíce  je   motivovat   ke  zlepšování   nejzávažnějších ukazatelů, 

kterými  jsou obsah aktivní tělesné hmoty a procentické zastoupení tuku v těle. S hodnotou 

tohoto ukazatele měla také na počátku projektu většina účastníků největší problémy, neboť 

zdravotníky doporučované hodnoty  se  se  zjištěnými hodnotami při  vstupním měření  /  viz 

tab.č.1 a graf č.1 /  u některých účastníků i značně lišily.  Patrně společným působením více 

faktorů k   nimž  lze  s určitostí počítat především úsilí  jednotlivce a motivaci podporovanou 

účastí  a  snahou  uspět  v kolektivu  se  nakonec  všem  účastníkům  podařilo  tento 

nejvýznamnější  ukazatel  zlepšit.  Provedené  statistické  šetření  zjištěného  zlepšení  hodnot 
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tohoto  i některých dalších důležitých ukazatelů  ‐ obsahu  aktivní  tělesné hmoty  a    zvýšení 

bazálního  metabolismu  ‐      v celé  skupině  účastníků  prokázalo,  že  zjištěné  zlepšení 

nejzávažnějších    sledovaných  ukazatelů  je  statisticky  průkazné.  Podrobnější  výsledky 

statistického šetření jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny u příslušných grafů. 

 

„Desatero pro redukci nadváhy“ (sestavil Prof. Ing. Milan Pešek, CSc.) 

Během  vánoc  a  v zimním  období  se  zpravidla  zvyšuje  obsah  tuku  v těle,  což  nám  pak 

znesnadňuje pohybové aktivity  i  zhoršuje náladu při pohledu  zrcadla. Důležitější ale  je,  že 

přeplněné  tukové buňky  začnou produkovat  nebezpečné  látky  zhoršující  chronické  záněty 

tepen,  kterými  trpí  většina  populace  v ekonomicky  rozvinutých  zemích.  Není  třeba  proto 

dodávat, že za těchto okolností, riziko vzniku kardiovaskulárních chorob se výrazně zvyšuje a 

to  zejména  pokud  k tomu  ještě  konzumujeme  nevhodnou  stravu,  která  záněty  primárně 

nejen vyvolává, ale i dále zhoršuje, až do plného rozvinutí kardiovaskulární choroby.  

Máme  tedy  dost  důvodů  se  přebytečného  tuku  co  nejdříve  zbavit.  Účastníci  projektu 

PACZion mají  navíc  ještě  jeden. Na  posledním  setkání  na  závěr  celého  tříletého  projektu 

bude  opět  provedeno  obvyklé  vážení  a měření,  při  kterém  si  každý  účastník  na  základě 

objektivně  zjištěných  hodnot  může  sám  sobě  vystavit  konečný  účet,  jak  na  svém  těle 

zapracoval. Bilancování se určitě nemusí obávat někteří účastníci, kteří již v průběhu projektu 

dokázali odbourat výrazné množství  tuku a vytvořit  z něho novou aktivní  tělesnou hmotu. 

Ostatní mají ještě šanci i čas dokázat, že jsou také dobří. Začít s odbouráváním tuku je třeba 

hned a s rozmyslem.  

Připomenutí dále uvedených zásad, které již znáte, nemůže však uškodit.  

1. Úspěšně  odbourávat  tuk  se  podaří  jen  při  současné  redukci  přijímané  energie 

v konzumovaném jídle a pravidelné a zvýšené pohybové aktivitě.  

2. Změny hmotnosti při redukci je třeba nejlépe denně ve stejnou dobu kontrolovat, zda 

týdenní pokles odpovídá optimální hodnotě tj. 0,5 kg (max. 1 kg). Při jiných úbytcích 

zvolený režim zkorigujeme.  

3. Uvedenému  optimálnímu  poklesu  hmotnosti  odpovídá  denní  redukce  průměrně 

přijímané energie o 2100 kJ  (tj. 500 kcal)   při adekvátní sportovní  činnosti, s kterou 

zpravidla ve výpočtech nekalkulujeme. 

4. Denní  povolený  příjem  energie  z potravy  vypočítáme  z hodnoty  svého  bazálního 

metabolismu, ke kterému připočteme energii vydanou za  jednotlivé činnosti během 

dne. Od tohoto součtu odečteme již zmíněných 2100 kJ (500 kcal). 

5. Od  denního  povoleného  energetického  příjmu  odečteme  1000  až  1500  kJ  jako 

potřebu na dvě svačiny a zbytek  joulů můžeme přibližně stejně rozdělit na tři hlavní 

jídla.  

6. Snídaně  může  být  bohatší  na  potraviny  obsahující  sacharidy  (chléb,  pečivo 

z celozrnné  mouky).  Večeře  naopak  budou  na  sacharidy  chudší,  ale  bohatší  na 

bílkoviny.  



 124 

7. Denně by mělo být zkonzumováno alespoň 60 gramů bílkovin a podíl energetického 

zastoupení tuků v celkovém množství přijaté energie by měl být asi 30 % (případně o 

něco méně).  

8. Úspěšnost redukční diety nezajistíme bez adekvátní denní spotřeby zeleniny a ovoce 

v množství nejméně ½ kg  (s převahou zeleniny). Zeleninu bychom měli konzumovat 

při každé snídani, neboť snižuje glykemický index. 

9. Dostatečná  konzumace  zeleniny  a ovoce  velmi usnadní  činnost  vašim  ledvinám při 

zajišťování  acidobazické  rovnováhy  v těle.  Nebudete  proto  trpět  překyselením, 

nebude se vám odbourávat vápník z kostí, ani svalová hmota a budete mít dostatek 

potřebné  vlákniny.  Uděláte  tak  zásadní  pokrok  v prevenci  osteoporézy,  rakoviny 

tlustého střeva i kardiovaskulárních chorob.  

10. Bez počítání kalorií  se můžeme pokusit docílit přibližně  stejného výsledku  snížením 

hmotnosti  obvykle  konzumovaného  jídla  cca  o  ¼  se  zaměřením  na  redukci  příloh 

(knedlíky, brambory, rýže).    
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4. VERGLEICH DER BAYERISCHEN UND TSCHECHISCHEN STUDIENERGEBNISSE /  

     KOMPARACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU V BAVORSKU A JIHOČESKÉM REGIONU 

Mgr. Radim Kokeš 

 
                           (Abbildung 48) 

 

Die Altersverteilung der deutschen Teilnehmergruppe  reicht von 21 bis 61  Jahren. Auf der 

tschechischen Seite waren die Teilnehmer 40 bis 65 Jahre alt. Es ist offensichtlich, dass Burn‐

out  in  jedem Alter auftreten kann, so dass dieser Angelegenheit gebührende Aufmerksam‐

keit geschenkt werden sollte (Abbildung 48). 

Věkové rozložení na německé straně je 21 až 61 let. Na české straně se 

věkové rozložení pohybuje  od  40  do  65  let.  Je  zřejmé,  že  syndrom  vyhoření 

se vyskytuje v každém věku, proto je třeba této problematice věnovat patřičnou pozornost. 

 

 

 
           (Abbildung 49) 
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Beim  Vergleich  des  BMI‐Charts  (Abbildung  49)  können wir  sehen,  dass  bei  ca.  40 %  der 

deutschen und der tschechischen Probanden keine Veränderung des Body‐Mass‐Index über 

den Projektzeitraum erfolgte. Allerdings ist bei einigen Teilnehmern eine Erhöhung des BMI 

festzustellen, die durch den Abbau von Körperfett auf der einen Seite und der Erhöhung der 

Muskelmasse auf der anderen Seite verursacht wurde. Um dieses Ergebnis konkret nachzu‐

weisen, wurde die Messung des Körperfetts sowie der Muskelmasse mit dem bioimpendan‐

ten Bodystat‐Test durchgeführt.   

Z grafu indexu BMI můžeme vidět, že přibližně 40% probandů, jak na české, tak na německé 

straně, nevykázalo  žádné  změny. Naopak došlo u několika  jedinců  ke  zvýšení  indexu BMI. 

Tyto  změny  jsou  způsobené  redukcí  tělesného  tuku  na  jedné  straně  a  zvýšením  svalové 

hmoty na  straně druhé, proto pro  zjištění obsahu  tělesného  tuku  či aktivní  svalové hmoty 

bylo  zapotřebí  použití  přesného  bioimpendančního  měření  pomocí  speciálního  přístroje 

Bodystat. 

 

 

 
              (Abbildung 50) 

 

 

Aus Abbildung 50 zur körperlichen Fitness geht deutlich hervor, dass sowohl die deutschen 

als auch die tschechischen Teilnehmer  ihre Leistungsfähigkeit um ca. 70 – 80 % verbessern 

konnten. Dieses Ergebnis ist auf die Anleitung von PACZion und die empfohlene Einbindung 

der  körperlichen  Aktivität  in  ihren  Tagesablauf  zurückzuführen.  In  Verbindung  mit  der 

Verbesserung des körperlichen Fitness haben  sich auch die  funktionale Organsysteme des 

Einzelnen verbessert. 

Z  uvedeného  grafu  tělesné  zdatnosti  je  patrné,  že  tělesná  zdatnost  probandů  se,  jak  na 

německé,  tak na  české  straně  zlepšila u 70 až 80 %.Toto  zlepšení  je  způsobené  zařazením 
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adekvátní pohybové  aktivity do  jejich denního  režimu. V  součinnosti  se  zlepšením úrovně 

tělesné zdatnosti se též zlepšily funkční orgánové systémy jedinců. 

 

 
          (Abbildung 51)  

 

Cholesterin, das in der nach unten gerichteten Verlauf der Probanden untersucht wurde. Es 

ist offensichtlich, dass ähnliche Ergebnisse von beiden Seiten des PACZion Projekts erreicht. 

Durch  das  Beobachten  dieser  Indikator  wurde  festgestellt,  dass  signifikanten  Einfluss 

körperlicher Aktivität dass  die Wirkung von Cholesterin im Blut haben. 

Hladina  cholesterolu,  která  byla  sledována  u  probandů,  měla  klesající  průběh.  Je  zcela 

zřejmé,  že  k podobným  výsledkům  dospěly  obě  zúčastněné  strany  projektu  PACZion. 

Sledováním  tohoto  ukazatele  bylo  zjištěno,  jak  významný  vliv  má  pohybová  aktivita  na 

hladinu cholesterolu v krvi. 
 

             Abbildung 52               Abbildung 53 
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Die Ergebnisse der orthopädische Untersuchung  (Abbildung 52 und 53) zeigen im Länderver‐

gleich, dass die tschechischen Teilnehmer eine andere Verteilung der Diagnosen aufweisen 

als die deutschen Gruppe, auch wenn die Diagnosen an sich die gleichen darstellen. Diese 

Differenz ist im Wesentlichen auf Altersverteilung der Probanden auf der tschechischen Sei‐

te. Zunehmendes Alter mit sich bringt, ein höheres Risiko für mögliche Einschränkungen der 

Bewegungsfreiheit. Durch geeignete körperliche Aktivität Programme eliminiert daraus  re‐

sultierenden körperlichen Einschränkungen sein. 

 

Z výsledků kineziologického vyšetření můžeme sledovat vyšší procento postižení jednotlivých 

postižení u českých probandů. Tento rozdíl je dán především věkovým rozložením probandů 

na české straně. Vyšší věk s sebou přináší vyšší riziko možného pohybového omezení jedinců.  

Pomocí vhodných pohybových programů je možné eliminovat vzniklá pohybové omezení. 
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5.  PROJEKTABSCHLUSS IN PASSAU – TAGUNG AM 11.02.2012 /  

      DOKONĈENÍ PROJEKTU V PASOVĔ ‐ SETKÁNÍ NA 11/2/2012 

Dr. Doris Cihlars 

Zum Ende des Projekts  im Februar 2012 war es das Anliegen der bayerischen und tschech‐

ischen Projektverantwortlichen, eine binationale Abschlusstagung durchzuführen, um einer‐

seits allen Projektteilnehmern und –förderern zu danken und andererseits die abschließen‐

den Studienergebnisse beider  Länder der Öffentlichkeit  zu präsentieren. Der  Lehrstuhl  für 

Schulpädagogik  hatte  als  Projektleitung  die Organisation  dieses  Kongresses  übernommen, 

der am Samstag, den 11.02.2012 an der Universität Passau stattfand. Unter den zahlreichen 

Teilnehmern befanden sich Mitglieder der Universitäten Passau und České Budějovice sowie 

der Regierung von Niederbayern, Vertreter von Schulbehörden und Schulen, Angehörige des 

Gesundheitswesens und  v.a.  viele bayerische und  tschechische Projektteilnehmer, um die 

Resulate ihrer Studie zu erfahren. 

 

 
   Eröffnung durch den Präsidenten             Tagungsprogramm 11.02.2012 

           der Universität Passau                             

 

Im Anschluss an die musikalische Eröffnung durch den Kinder‐ und Jugendchor „Singvögel St. 

Konkor“ aus Passau‐Hacklberg und die Begrüßung des Projektleiter Prof. Dr. Norbert Seibert  

betonte der Präsident der Universität Passau, Prof. Dr. Walter Schweitzer, die große Bedeu‐

tung der Gesundheit für die Professionalität  im Lehrerberuf und hob besonders die umfas‐

sende Präventions‐ und  Interventionsarbeit des Lehrstuhls  für Schulpädagogik  in Form des 

Eignungsverfahrens PArcours sowie des Arbeitsbereichs Lehrergesundheit und Berufszufrie‐

denheit  hervor.  Nachdem  die  Projektkoordinatorin  Dr.  Doris  Cihlars  das  Konzept  von 

PACZion nochmals Revue passieren ließ, stellten die medizinischen Experten der bayerischen 

Projektseite die wesentlichen Ergebnisse der Bereiche Innere Medizin / Orthopädie, Psycho‐

somatik  und  Ernährung  vor.  Zwar  resümierten  sie  primär  positive  Veränderungen  im 
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Gesundheitszustand der Probanden (siehe 3.1), verdeutlichten aber auch die gegenwärtigen 

Grenzen,  die  eine  bis  jetzt  noch  nicht  implementierte Gesundheitsfürsorge  aufdeckt  (z.B. 

nachhaltige Institutionalisierung von Supervision, Gesundheitszirkeln, usw.).  

Frau Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., konnte als Pro‐

jektpartnerin  auf  tschechischer  Seite  ähnliche  Re‐

sultate  wie  auf  bayerischer  Seite  feststellen.  Vor 

allem  im  Bereich  der  Psychohygiene  erzielten  die 

tschechischen  Teilnehmern  aufgrund  der  gesund‐

heitsfördernden  Arbeit  in  der  Gruppe  und  des 

gemeinschaftlichen  Austauschs  sehr  gute,  gesund‐

heitsfördernde  Resultate.  Sie  lobte  v.a.  die  gute 

Kooperation mit  dem  Lehrstuhl  für  Schulpädagogik 

und  die  gegenseitige  Inspiration  zur  Förderung  der 

Gesunderhaltung im Lehrberuf. Die Überreichung der 

Teilnehmerurkunden  an  die  bayerischen  und 

tschechischen  Probanden  stellte  einen  weiteren 

Höhepunkt  der  Tagung  dar,  bevor der  offizielle  Teil 

der  Veranstaltung  mit  einem  kurzen  Resümee  und  dem  Dank  des  Projektleiters  an  die 

Projektpartner,  die  beteiligten Gremien,  Institutionen  sowie  Schulen  und  die  engagierten 

Referenten endete.  

 

 
   
                                      Die bayerische und die tschechische Teilnehmergruppe mit ihren Urkunden 

 

Im Anschluss konnten die Teilnehmer  ihre Fragestellungen, Erfahrungen und weiterführen‐

den Ideen zur schulischen Gesundheitsförderung bei einem gesundheitsorientierten Mittags‐

imbiss austauschen. Ein neuerliches Treffen der Teilnehmer, möglicherweise  sogar ein ge‐

meinschaftliches beider Gruppen in České Budějovice oder im Beratungszentrum Bad Gries‐
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bach, wurde nachdrücklich von allen Beteiligten gewünscht, so dass der Gedanke von PACZ‐

ion noch lange nachhaltig bei ihnen verankert bleiben wird. 

 

 
 
Festgäste und Referenten (v.l.): Regierungsdirektor Franz Karpfinger, Dr. Doris Cihlars, Dipl.Psychologe Dietmar 

Röckle, Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., Prof. Dr. Norbert Seibert, CÄ Dr. Petra Heizmann, Schulamtsdirektor 

Hubert Kainz, Dr. Dr. habil. Gülin Tunali, Mgr. Radim Kokeš, Mgr. Mario Böhme von der OZP 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

 
     PNP‐Berichterstattung am 16.02.2012 
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6. MÖGLICHKEITEN ZUR SICHERUNG DER NACHHALTIGKEIT UND  

     AUTONOMEN WEITERFÜHRUNG DES PROJEKTS  /  

     UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO DISEMINACE 

 

6.1 In Bayern 

Dr. Doris Cihlars 

Das Interreg‐IV‐A‐Projekt PACZion hat sowohl bei den teilnehmenden Lehrkräften und Lehr‐

amtsstudierenden als auch  für den Themenbereich Lehrergesundheit  in der Region Passau 

vielfältige Spuren hinterlassen. Wie die hier dargestellten Evaluationsergebenisse der 28 Pro‐

jektteilnehmer  zeigten,  konnten  neben  bedeutenden  physiologischen  und  ernährungs‐

bezogenen Verbesserungen  (z.B. beeindruckende Reduktion des Anteils an Bluthochdruck‐

patienten)  vor  allem  eine  starke mentale  Zunahme  bzgl.  der  Fürsorge  für  die  eigene Ge‐

sundheit sowie der Fähigkeit zur Entspannung verzeichnet werden, so dass auch künftig mit 

einer nachhaltigen Sensibilisierung für gesundheitsfördernde Themenbereiche in der Gruppe 

der Projektteilnehmer zu rechnen  ist. Diese haben zudem durch PACZion die wesentlichen 

Kernbereiche  der  berufsspezifischen  Gesunderhaltung  kennengelernt,  so  dass  sie  nach 

Projektende weiter als Multiplikatoren der Lehrergesundheit an  ihren eigenen Schulen wir‐

ken können. Neben dieser  individuellen Ausrichtung und der Unterstützung einzelner Lehr‐

personen  in  ihrer  Gesunderhaltung war  es  eine  besondere  Zielsetzung  von  PACZion,  das 

Thema  der  Lehrergesundheit  und  der  Berufszufriedenheit  anhand  der  gewonnenen 

Datenlage  auch  öffentlich  zu  etablieren  und  für  die  Implementierung  einer  gesundheits‐

fördernden Schulentwicklung zu sorgen. Als wesentlicher Bestandteil der praktischen Umset‐

zung kristallisierte sich  im Projektverlauf die Einrichtung der Lehrergesundheitswerkstatt an 

der Universität Passau heraus, die als einzige  ihrer Art  in Bayern als eine feste Anlaufstelle 

für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte im Rahmen von PACZion gegründet wurde und den 

primären Veranstaltungsort für das projekteigene Kurs‐ und Seminarangebot darstellte. Der 

Raum wurde speziell für die Bedarfe zur Lehrergesundheit eingerichtet und soll auch weiter‐

hin mit Genehmigung  der Universität  Passau  für  themenbezogene Maßnahmen  der Aus‐, 

Fort‐ und Weiterbildung von Lehrkräften genutzt werden, die vom Arbeitsbereich Lehrerge‐

sundheit und Berufszufriedenheit des Lehrstuhls für Schulpädagogik organisiert und angebo‐

ten werden. Zudem entstand  in Kooperation mit dem Gesundheitsamt Passau der Sammel‐

ordner „Lehrergesundheit auf einen Blick“, der mit Unterstützung des Staatlichen Schulamts 

Passau an alle Grund‐, Mittel‐ und Förderschulen  im Bereich Passau verteilt und von vielen 

Gymnasien und Realschulen der Region angefordert wurde. Er enthält neben Vorlagen  für 

die  persönliche Gesundheitsbegleitung  interessierter  Lehrkräfte  vor  allem  regionale  Kurs‐ 

und Seminarangebote in den Bereichen Bewegung, Entspannung, Ernährung und berufsspe‐

zifische Salutogenese, das die Schulen selbst zur Erweiterung einlädt und dadurch zu einem 

schuleigenen Sammelwerk  für spezifische Bedarfe zur Lehrergesundheit heranwächst. Auf‐

grund der kontinuierlichen Vortrags‐ und Öffentlichkeitsarbeit des PACZion‐Teams konnten 
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zunehmend Schulleitungen sowie die Schulaufsicht als zentrale Motoren der  lokalen Schul‐

entwicklung  für  die  Anliegen  der  Lehrergesundheit  gewonnen werden,  so  dass weiterhin 

themenbezogene Fort‐ und Weiterbildungsmaßnahmen unter Mitwirkung des Lehrstuhls für 

Schulpädagogik an den Schulen vor Ort durchgeführt und eine gesundheitsförderliche Exper‐

tise  für  eine  bedarfsspezifische  Schulentwicklung  zur Verfügung  gestellt werden. Dadurch 

wird nicht nur erreicht, dass die theoretischen Erkenntnisse von PACZion langfristig lebendig 

bleiben, sondern auch ganze Kollegien zu einer praktischen Umsetzung im Rahmen eines ge‐

sundheitsfördernden  Schulentwicklungsprozesses  animiert werden  und  eine  Implementie‐

rung der „Lehrergesundheit vor Ort“ an ihrer eigenen Schule forcieren (z.B. durch die Erstel‐

lung eines gesundheitsorientierten Schulprogramms oder die Erhöhung des Anteils Lehrerge‐

sundheit in schulinternen Fort‐ und Weiterbildungen). Im Kontext dieser nachhaltigen Veran‐

kerung stand auch das Projektziel der Initiation von lehrerspezifischen Präventionsprogram‐

men bei Krankenkassen und –versicherungsunternehmen, die durch die nachgewiesene Effi‐

zienz durch PACZion eine Legitimation erfahren sollten. Während sich auf der bayerischen 

Seite  trotz  beeindruckender  Projektergebnisse  und  einer  zu  erwartenden wirtschaftlichen 

Redite kein Krankenversicherungsunternehmen zu einer  langfristigen und nachhaltigen Un‐

terstützung des Projekts entschließen konnte, auch wenn die AOK Passau  stets  ideell und 

teilweise auch personell die Projektvorhaben bereitwillig begleitete, erfuhr das Projekt auf 

tschechischer Seite eine  intensive Förderung durch die Prager Krankenkasse OZP  (Oborová 

zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví), die ihre Schwerpunktset‐

zung  auf  Prävention  und  Prophylaxe  legt  und  diesbezügliche  Programme  für  ihre  Kunden 

generiert. Bei regelmäßigen Projektpräsentationen in Prag und in den beiden Beratungszen‐

tren wurden die Verantwortlichen der OZP mit Generaldirektor  Ing. Ladislav Friedrich, CSc. 

von den beiden Projektteams über den jeweils aktuellen Ist‐Stand sowie Bedarfe informiert 

und erhielten dabei Projektunterlgen  zur hausinternen Prüfung und Weiterverwendung  in 

ihrem  Krankenkassenprogramm,  das  sich  nicht  nur  auf  Lehrkräfte  beschränkt  und  somit 

nachhaltig auch andere Berufsgruppen erreicht.  

Das Projekt PACZion lieferte anhand einer fundierten medizinisch‐wissenschaftlichen Daten‐

lage den Beweis, dass sich eine berufvorbereitende und –begleitenden Gesundheitsfürsorge 

für  die  Stabilität  und  Berufszufriedenheit  bezahlt  macht,  indem  sowohl  signifikante 

physiologische  als  auch  psychologische  Verbesserungen  des  Gesundheitszustands  der 

Teilnehmer  zu  verzeichnen  sind.  Im Kontext einer nachhaltigen  schulsystemischen Weiter‐

entwicklung plädieren die gewonnenen Erkenntnisse eindringlich dafür, die  Lehrergesund‐

heit als bedeutenden Bestandteil der schulischen Personalentwicklung und der Lehrerprofes‐

sionalisierung anzusehen und diesbezügliche Maßnahmen bereits in den Ausbildungsphasen 

an  der  Universität  und  im  Seminar,  aber  vor  allem  berufsbegleitend  zu  implementieren. 

Mögliche Vorschläge dazu sind beispielsweise die Verankerung von gesundheitsorientierten 

und  ressourcenstärkenden  Ausbildungsmodulen  zur  Lehrergesundheit  in  den  Lehramts‐

prüfungsordnungen (LPO I und II), eine Verstärkung der Thematik Lehrergesundheit im Rah‐

men der personalentwickelnden Aus‐ und Weiterbildung von Schulleitungen, die Einrichtung 

verschiedener  Arbeitsgruppen  zur  Lehrergesundheit  auf  allen  Ebenen  der  Schuladminis‐
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tration, Lehrergesundheitsbeauftragte nicht nur auf Bezirks‐,  sondern auch auf Schulamts‐

ebene,  eine  verbindliche  Fortbildungsverpflichtung  im  Bereich  der  Lehrergesundheit,  die 

institutionalisierte Möglichkeit der vorübergehenden Übernahme anderer  schulischen Auf‐

gaben (z.B. Verwaltungstätigkeiten, wenn die Lehrtätigkeit als zu beanspruchend empfunden 

wird), das kostenlose Angebote einer  jährlichen arbeitsmedinizinischen Untersuchung  (wie 

sie  in  vielen  Firmen  der  freien  Wirtschaft  obligatorisch  ist)  oder  die  Einführung  eines 

Gesundheitspasses,  der  die  individuellen  Präventionbestrebungen  von  Lehrenden  durch 

einen möglicherweise höheren Beihilfezuschuss belohnt. 

 

 

6.2. Česká republika – Jihočeský region    

Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

6.2.1  Aktivity vyškolených učitelů – participantů v projektu PACZion 

Dne 19. 10. 2011 byl uskutečněn na katedře výchovy ke  zdraví PF  JU  jednodenní  seminář 

zaměřený na metodiku zpracování návrhu diseminace projektu PACZion v podobě programů 

podpory  zdraví učitelů na pracovištích  jednotlivých participantů projektu. Do  konce února 

2012 bylo již uskutečněno 7 velmi zdařilých programů podpory zdraví organizovaných např. 

Věrou Železnou,  Ivanou Hokrovou, aj. absolventkami projektu PACZion. Všichni participanti 

obdrželi 10.2.2012 při slavnostním závěru projektu na Univerzitě Pasov diplomy za úspěšné 

absolvování  celého  projektu.  Tento  diplom  je  zároveň  certifikátem,  opravňujícím  jejího 

nositele  k pořádání  programů  podporujících  zdraví  pedagogických  pracovníků,  zejména 

s ohledem na prevenci syndromu vyhoření. 

 

6.2.2 Akademické centrum zdravého životního stylu při KVKZ PF JU v Českých Budějovicích 

Akademické centrum zdravého životního stylu při katedře výchovy ke zdraví PF JU v Českých 

Budějovicích je účelovým  zařízením pedagogické  fakulty  JU,  vzniklým  v rámci  projektu 

PACZion.   Zabývá  se podporou,  rozvojem  a  výzkumem  zdravého  životního  stylu všech 

věkových a sociálních skupin populace v duchu obecně přijímané potřeby podpory a obnovy 

zdraví obyvatelstva  ČR  (Národní program  zlepšování  zdravotního  stavu obyvatelstva  České 

republiky).  V oblasti  podpory  zdravého  životního  stylu  a  jeho  zlepšování  se  akademické 

centrum  věnuje  poradenské  činnosti  uvnitř  fakulty  a  univerzity,  kdy  nabízí  studentům  a 

pracovníkům  univerzity metodickou  a  odbornou  činnost  při  řešení  konkrétních  problémů, 

zejména v kontextu na budoucí nebo stávající pedagogické povolání. 

Zájemci o konzultace a ozdravné programy se mohou obracet přímo na určeného odborného 

pracovníka  –  garanta  katedry  výchovy  ke  zdraví  PF  JU.  Akcentována  je  preventivní 

poradenská  činnost  a  rekondiční  aktivity  v nabízených modulech:    Relaxační  procedury  ‐ 

Pohybová  aktivita  v adekvátních  pohybových  režimech  –  Výživa  –  Profesní  salutogeneze.  

Dále Akademické centrum zdravého životního stylu zajišťuje kvalitní metodologické zázemí 

pro  snižování  nadváhy,  řešení  obezity  a  efektivní  intervenční  programy  z  hlediska 

optimalizace  dalších  civilizačních  onemocnění  (bolesti  zad,  únavový  syndrom,  hypertenze, 
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diabetes, syndrom vyhoření,  redukce stresu a úzkosti).     Poradenská  činnost  je směrována 

vyváženě v oblasti zdravého životního stylu, kdy je cílem postihnout fyzické, duševní, sociální 

a duchovní aspekty  zdraví. K tomuto  je připraveno  zázemí ve  formě přednášek,  seminářů, 

praktických  cvičení,  kurzů.    Aktivity  centra  jsou  garantovány  a  realizovány  odborníky 

z katedry výchovy ke zdraví na PF JU a studenty oboru výchovy ke zdraví v rámci supervize 

průběžné a souvislé pedagogické praxe.  

Akademické centrum zdravého životního stylu  využívá také své možnosti a odborné garance 

pro  další  vzdělávání  pedagogů  jihočeského  regionu  v rámci  koncepce  řešení  zdraví 

pedagogů:  duševní  hygiena,  syndrom  vyhoření,  rizika  a  faktory  pedagogické  profese, 

koncepční řešení podpory zdraví. Díky výzkumným projektům, které jsou na katedře výchovy 

ke  zdraví  řešeny,  se  daří  zajistit  kompletní  vybavení  pro  laboratorní  praxi  a  pro  potřeby 

základního  výzkumu.  Vědecké  a  výzkumné  zázemí  katedry  výchovy  ke  zdraví  PF  JU  je 

založeno  na  výzkumu  a  prosazování  nových  preventivních  a  kompenzačních  programů, 

založených na holisticky pojatém pojmu zdraví, a na spolupráci s odborníky v zahraničí (např. 

Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko, Indie, Japonsko, USA). 

Akademické centrum zdravého životního stylu PF JU nevyžaduje přímou finanční podporu PF 

JU.  Jeho  činnost  je  zajišťována  v rámci  projektů  katedry  výchovy  ke  zdraví,  části 

pedagogických  praxí  oboru  výchovy  ke  zdraví  a  z členských  poplatků  členů Akademického 

centra zdravého životního stylu. Z členských poplatků jsou realizovány řádné peněžní odvody 

podle pravidel doplňkové činnosti na PF JU dohodnuté s tajemnicí fakulty v roce 2009. 

 

6.2.3 Popularizace a šíření myšlenky projektu v rámci publikačních výstupů 

Katedra výchovy ke zdraví PF JU pořádá bienále mezinárodní konference „Health Education 

and  Quality  of  LIfe“  (naposledy  v říjnu  2011),  kde  je  pravidelným  odborným  tématem 

problematika  snižování  stresu  a  podpora  zdraví  u  pedagogických  pracovníků.  Odborné 

příspěvky jsou publikovány ve sbornících konference. V roce završení projektu PACZion 2012 

je plánováno vydat celé jedno číslo časopisu  „Auspicia“ se zaměřením na projekt PACZion a 

řešení  podpory  zdraví  pedagogů  v různých  zemích  EU.  Časopis  „Auspicia“  je  nezávislým 

recenzovaným  časopisem  pro  otázky  společenských  věd.  Je  založen  na  5  základních 

principech,  tj.  řádné  a  přísné  recenzní  řízeni,  mezinárodnost,  otevřenost,  výběrovost, 

kontinuální  zvyšováni  kvality.  Časopis  je  zaměřeny  zejména  na  oblast  řízení,  správy, 

administrativy  (EU,  statni  správa  a  samospráva).  Uveřejňuje  původní  vědecké  a  odborné 

práce  s  danou  problematikou.    Články  lze  publikovat  v  šesti  jazycích  (angličtině,  češtině, 

němčině, polštině, ruštině a slovenštině).  Projektem PACZion bylo také částečně podpořeno 

vydání monografie doc. Milady Krejčí „Výchova ke zdraví – strategie výuky duševní hygieny 

ve škole“ („Health Education ‐ teaching strategy of mental hygiene“) ISBN 978‐80‐7394‐262‐

5,  ve  které  je  uvedeno,  že  základním  principem  úspěchu  v podpoře  duševního  zdraví  ve 

školním prostředí  je komplexní a  integrovaná praxe duševní hygieny na obou stranách – u 

toho, kdo edukuje a u toho, kdo je edukován. V budoucnu bude jistě přibývat možností pro 

pedagogy participovat na praktických workshopech a seminářích duševní hygieny a resilience 
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vůči  stresu  garantovaných  vysokou  odborností  typu  projektů  např.  PACZion 

(http://home.pf.jcu.cz/~paczion/). 
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