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Disertační práce přináší souhrnné zpracování problematiky zdraví a nemoci v souvislos-

tech výchovy. Jejím cílem je přispět k současnému vědeckému diskurzu o fenoménu zdraví, 

poskytnout přehled dosud rozptýlených poznatků a obohatit současné poznání o výsledky 

instrumentální případové studie. Práce se opírá o poznatky mnoha vědních oborů, jednotící 

pohled však vychází z fenomenologie. První částí je teoreticko-metodologická studie o zdraví, 

nemoci a kvalitě života, druhá část je esejem o vzájemném vztahu zdraví a výchovy a třetí 

částí je empirický výzkum subjektivního zdraví žáka. Výsledky těchto tří pojednání ústí 

v závěrečnou myšlenku, která může být chápána - coby výstup kvalitativního šetření - také 

jako nová hypotéza: výchova je nej důležitější determinantou zdraví člověka. 



ABSTRACT 

Title of doctoral thesis: Human Health in the Educational Context 

Author: PhDr. Michal Zvírotský 

School: Charles University in Prague - Faculty of Education 

Department: Department of School and Social Education 

Supervisor: doc. PaedDr. Stanislav Bendi, Ph.D. 

Year of presentation: 2008 

Key words: human health 

education 

quality of life 

education towards health 

phenomenology 

Doctoral dissertation brings comprehensive compilation of health and disease 

problematics in the context of education. Its goal is to contribute to todays scientific discourse 

of the health phenomenon, provide overview of until now scattered findings and to enrich 

present knowledge with results of instrumental case study. Work is based on findings from 

many sciences, however unifying overview stems from phenomenology. First section is 

theoretical-methodology study of health, disease and quality of life. Second part is an essay 

about the relationship between health and education. Third part is an empirical study of 

subjective health of a pupil. Outputs from these three parts lead to the conclusive theory, that 

can too be thought of - as a result of qualitative research - as a new hypothesis: education is 

the key determinant of human health. 
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Motto: 

„Nepříjemné je, že si musíme přiznat nemožnost přísně braného vědeckého 

poznání u všeho, co je individuální a jedinečné. " 

(Petr Piťha) 



ÚVOD 

Předpokládám, že to, co se rozumí zdravím všichni známe. Těmito slovy je možné para-

frázovat známý výrok Friedricha Schleiermachera o výchově, j ímž představil paradoxon 

hermeneutického kruhu: vždy již něco víme o tom, čemu má být rozuměno. Nato proslovil 

Schleiermacher přednášku o teorii výchovy, která mnohým ukázala, jak ošidné bylo jejich 

předporozumění. Hermeneutický kruh se uzavřel. 

Tato práce pojednává o dvou zdánlivě obyčejných fenoménech našeho každodenního 

světa - o lidském zdraví a o výchově. A zvláště o jejich vzájemném vztahu. Problematika 

zdraví i výchovy je věčně aktuální, nadčasová - přesto je třeba o ní hovořit právě dnes. Dnes, 

kdy mnozí pedagogové upozorňují na posunuté těžiště výchovy, na nutné změny v charakteru 

vzdělávání vyplývající z globálního vývoje společnosti. Dnes, kdy mnozí lékaři varují před 

zhoršující se úrovní zdravotního stavu mladé populace vyplývající především ze zásadních 

proměn životního stylu. Nutnost sjednotit tyto pohledy se jeví jako nevyhnutelná. Potřebu 

podporovat systematicky zdraví dětí reflektují naše nové kurikulární dokumenty i programová 

prohlášení Světové zdravotnické organizace, vyjádřená zejména v tzv. evropské zdravotní 

strategii. Zbývá snad už jen jediné - probudit zájem vychovatelů (v nejširším smyslu tohoto 

slova) o tyto složité otázky a povzbudit je k ncpovrchnímu uvažování nad souvisejícími 

problémy. 

Cílem této práce je především přispět k současnému vědeckému diskurzu o fenoménu 

zdraví. Je to důležité především proto, že pojmu zdraví se i v odborném jazyce užívá s jakousi 

samozřejmostí, jako by byl jeho obsah evidentní a každému srozumitelný. Právě rozkrytí této 

problematičnosti je však důležitou podmínkou jasného dorozumívání o fundamentálních 

otázkách podpory a ochrany zdraví. Tato nepatřičná samozřejmost, s jakou se o zdraví hovoří, 

byla spolu s jeho faktickou neprozkoumaností hlavním důvodem sepsání tohoto pojednání. 

Vlastním přínosem předkládané práce má být vedle souborného zpracování dosud roz-

ptýlených poznatků různých disciplín i pokus o aplikaci fenomenologického zkoumání na 

subjektivní zdraví člověka. S výjimkou čistě metodologických partií by se text práce mohl stát 

inspirací a návodem pro učitele a vychovatele, jakým směrem se mají ubírat jejich úvahy 

o zdraví, nemoci a kvalitě života. Nejde tedy o metodickou příručku ani o učebnici výchovy 

8 



ke zdraví, nýbrž o zdroj podnětů k vlastní namáhavé cestě k pochopení fenoménu zdraví. Tato 

cesta je však bez konce, pochopení nikdy nemůže být úplné, právě tak jako je pro člověka 

nedostupné definitivní vyrozumění ohledně jiných meritorních otázek života. 

Autor si je vědom neobvyklosti zvoleného kontextu, neboť o zdraví a nemoci se tradičně 

hovoří spíše v medicínských, příp. psychologických či speciálněpedagogických souvislostech. 

Je však přesvědčen, že v tom tkví právě jeden ze základních problémů - o zdraví jsme si 

zvykli přemýšlet až v momentě, kdy je poškozeno, nebo alespoň ohroženo. Přitom právě 

výchova je primárním nástrojem nejširší prevence, o jejímž významu a účinnosti moderní 

věda nemá žádné pochybnosti. Stoupající prevalence především tzv. civilizačních chorob, 

které významným způsobem snižují kvalitu života lidí ve vyspělých zemích, dokládá stále 

nedostatečnou aplikaci teoretických poznatků v každodenní praxi. Ze všech faktorů, které 

ovlivňují lidské zdraví je styl života faktorem nej důležitějším. Protože je utvářen výchovou, 

stává se zdraví i relevantním tématem pedagogických věd. Navzdory těmto skutečnostem se 

otázkám zdraví nevěnuje v české pedagogice dostatečná pozornost. 

Teorií zdraví se u nás v posledních letech zabývá jen několik lékařů a psychologů, 

především Jaro Křivohlavý, Jan Payne, Vladimír Kebza a Jan Holčík. K teorii a praxi výcho-

vy ke zdraví pak systematicky přispěli či přispívají např. Miluše Havlínová f , Eva Marádová, 

Evžen Řehulka a někteří další. Obecných otázek zdraví, nemoci a kvality života se ve svém 

díle dotýkají i jiní odborníci, např. sociologové Jaroslav Kapr a Eva Křížová nebo filozof 

Václav Ventura. Tento výčet není pochopitelně úplný, je řada odborníků, kteří pojednávají 

zdraví či některé jeho aspekty jako své vedlejší téma. Lze však konstatovat, že na rozdíl od 

některých jiných evropských zemí (Velká Británie, Německo) u nás nevychází žádný 

specializovaný vědecký časopis o teorii zdraví a dokonce ani o relativně etablovaných 

tématech, jakými jsou např. psychologie zdraví, sociologie zdraví či výchova ke zdraví. 

Předkládaný text má tři hlavní části. První část nazvaná Zdraví jako předmět si klade za 

cíl zmapovat nej významnější přístupy k fenoménu zdraví, nemoci a kvality života. Má 

povahu teoreticko-metodologické studie a vychází z kritické rešerše české i zahraniční 

(především anglicky psané a chorvatské) literatury. Hlavním rysem statě je úsilí o trans-

disciplinární přístup ke studovaným jevům, jsou tedy zohledněny relevantní poznatky 

medicínské, psychologické, sociologické a jiné. Druhá část práce je pokusem o původní 

teoretické zpracování tématu Zdraví a výchova, a to z několika úhlů pohledu. V této části se 

již autor plně doznává k upřednostnění fenomenologického pohledu na člověka, výchovu 
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a svět. Třetí - empirickou - částí je pak kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo popsat, jak 

mladý člověk chápe a prožívá své subjektivní zdraví. Výzkumným designem je případová 

studie, přičemž data byla získána převážně pomocí hloubkových fenomenologických 

rozhovorů. 

Zvolené téma se již zpočátku ukázalo jako nesnadné, pojednávaná problematika je 

v centru pozornosti mnohých a své k ní říká nejedna vědecká disciplína či názorový proud. 

Práci neulehčilo ani množství různorodé literatury, která se otázek zdraví a nemoci týká. 

Kvalitativní přístupy ke studiu sociálních jevů se sice u nás stále více prosazují, přesto 

nemívají data z nich vzešlá - patrně pro svou nízkou reliabilitu - dostatečný ohlas. Citlivá 

interpretace těchto výsledků je náročným úkolem, jenž se však ve své věrolomnosti obnaží 

nezkušenému badateli až na samém konci výzkumu. Autor pracoval na své disertaci více než 

dva roky, okusil při tom zážitek typu flow i přerůzné nesnáze a pochybování. A tak nyní věří 

a doufá, že alespoň část předkládaného textu najde své čtenáře nejen mezi akademickými 

pracovníky, ale také mezi učiteli a vychovateli v praxi. 
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1 ZDRAVÍ JAKO PŘEDMĚT 

Určité jevy, pojmy nebo ideje se týkají všech - každého individua. Každý člověk k nim 

zaujímá vlastní postoj, snaží s e j e nějak uchopit a sám pro sebe vysvětlit. Zdraví je takovým 

pojmem. Je přirozené, že je trvale předmětem zájmu člověka, a to nepochybně od počátků 

jeho existence. Nejedná se však jen o poměr jedince k jeho zdraví, ale v poslední době stále 

výrazněji také o soustředěný a cílený zájem o podstatu zdraví obecně, tedy o zájem vědecký. 

Fenomén zdraví se tak stává předmětem kritického uvažování a posléze také zkoumání. 

V kontextu postmoderního myšlení je zřejmé, že tak mnohovrstevný a složitý systém, 

jakým je zdraví, může být lidskému poznání přístupný jen za předpokladu důsledné 

intcrdisciplinarity. Hovoříme-li ovšem o zdraví člověka (a pomineme-li tak zdraví ostatních 

živých organismů a jejich populací), dostáváme se na pole věd o člověku a lidské společnosti. 

Zde však otázka mezioborového přístupu vystoupí znovu a s plnou naléhavostí. 

I při dodržení vícestranného a komplexního přístupu ovšem některé jevy zůstávají obtížně 

přístupnými vědeckému zkoumání. Jsou určité oblasti, které novověká věda není schopna 

tematizovat a to, co má fungovat jaksi „samo", nemá v přirozeném jazyce rozpracovanou 

terminologii a přiléhavá slovní označení (Komárek 2005). To se týká patrně i fenoménu 

zdraví, který (ač je přirozenou součástí našeho každodenního světa) bývá často označován za 

obtížně definovatelný či dokonce nedefinovatelný (srov. např. Bártlová 2003, s. 21; Ewles, 

Simnett 2004, s. 6; Downie, Macnaughton 2005, s. 11 a jiní). Přesto však nelze na teoretické 

uchopení lidského zdraví zcela rezignovat, a to z mnoha rozličných důvodů. Vedlo by to 

mimo jiné k relativizaci pojmového aparátu i samotné podstaty celé řady disciplín, které 

s konceptem zdraví a nemoci pracují. Dnes to není jen medicína a zdravotnictví, ale i další 

oblasti lidské činnosti a jim odpovídající vědní obory. 

Má-li být ale zdraví definováno, musí být podrobeno lidskému zkoumání, jež z něj učiní 

předmět. Tato objektivizace, toto předmítání, má pochopitelně nemalá úskalí, jak upozorňuje 

Naděžda Pelcová: „...proces zpředmětňování znamená, že teprve vytrhování věcí z jejich 

přirozených souvislostí, jejich vystavení lidskému zkoumajícímu pohledu, z nich dělá 

předměty, objekty bádání, zkoumání i manipulace" (Pelcová 2001, s. 53). Pokud tedy člověk 

v myšlenkových procesech objektivizace před sebe postaví nějaký vysoce komplexní 

11 



fenomén, neměl by zapomínat, že nehledí na plnou skutečnost, ale pouze na model zatížený 

metodickým zjednodušením. Nezřídka dochází tímto vytržením z kontextu k takovému 

pokřivení, že daný jev ztrácí své klíčové vlastnosti či dimenze. S tímto vědomím budeme 

nadále přistupovat ke všem níže pojednávaným definicím zdraví a nemoci. 

1.1 POHLEDY NA ZDRAVÍ A NEMOC 

Chápání zdraví jako pojmu a stavu se utvářelo, měnilo a vyvíjelo. Mění a vyvíjí se i dnes. 

Zajímavým dokladem jeho někdejšího pojetí je etymologie slova zdraví. V řečtině, latině i ně-

kterých dalších jazycích původně znamenalo totéž co „celek". Slovanské jazyky odkazují ke 

slovu „pevný".1 O tom, že si naši předkové uvědomovali význam a hodnotu zdraví svědčí též 

etymologická souvislost s vítáním a loučením, tedy se zdravením. Oba latinské výrazy pro 

zdraví - salus i valetudo - daly vzniknout slovům pozdravu. Naproti tomu pojmenování 

nemoc má jednoznačně negativní konotace. Nemocný zpravidla ztrácí vládu a moc, někdy 

i sám nad sebou.2 

Je mnoho teorií zdraví, a tedy i mnoho definic tohoto pojmu. Jak bylo naznačeno výše, 

zdraví (a nemoc) se nalézá v centru pozornosti biologie a užitých biologických věd (zejména 

medicíny), psychologie, ale z části také například sociologie nebo sociální práce. Vztah zdraví 

k vědám o výchově je předmětem samostatné kapitoly. Jinak však nahlíží na zdraví medicína 

somatická, tzv. konvenční a jinak medicína pastorální. Jiný je pohled speciální pedagogiky 

a jiný pedagogické antropologie. V úvahu je třeba vzít širší souvislosti, jak upozorňuje Jaro 

Křivohlavý: „Setkáme-li se někde s pojmem zdraví, je třeba se vždy ptát, v jakém smyslu je 

tohoto slova použito. Bylo by hrubou chybou vysvětlovat tentýž pojem náplní jiného 

myšlenkového kontextu" (Křivohlavý 2001, s. 40). K této hrubé chybě ovšem snadno dochází 

i ve včdecké komunikaci, neboť zejména pro sociální vědy je příznačné, že užívají (nejen) 

pojmu zdraví jaksi samozřejmě, aniž by se pokusily o definování jeho obsahu. Hovoří se 

o zdravých mezilidských vztazích, nezdravé sexualitě, ozdravení společnosti atp. Pohledů na 

zdraví je tedy mnoho a není vždy snadné je správně pochopit a interpretovat. 

1 Srov. HOLUB, J.; LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha : SPN, 1978, s. 476. 
2 Tamtéž, s. 308. 
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1.1.1 NA OKRAJ PROBLÉMU MEDIALIZACE ZDRAVÍ 

Položíme-li si otázku, kde se v každodenním životě nejčastěji setkáváme s pojmem 

zdraví, dospějeme patrně v naprosté většině k jednoznačné odpovědi. V hromadných 

sdělovacích prostředcích je slovo zdraví frekventováno velice často, pochopitelně zejména 

v reklamních prezentacích. Zde se odkrývá šíře sémantického pole, neboť často je obsah takto 

užívaného pojmu zdraví značně posunut oproti běžnému úzu. Bylo by jistě přínosné podrobit 

kritické analýze reklamy, které používají výraz zdraví (a všechny jeho deklinační tvary). Zdá 

se, že v obecném povědomí se vytváří zcela nový obsah pojmu zdraví. V tom je možné 

spatřovat určité riziko, zejména pohlédneme-li na věc prizmatem Sapir-Whorfovy teorie.3 Ta 

předpokládá, že pojetí reálného světa je vystavěno na jazykových zvyklostech konkrétní 

komunity. Slova tak mohou mít značnou moc a ovlivňovat vnímání a jednání lidí. Zmční-li se 

tedy obsah pojmu zdraví, promění se patrně i zdravotně relevantní chování lidí. Vliv 

masových médií na chování lidí v civilizovaných zemích je dnes široce diskutovanou 

otázkou. Existuje nepřehledné množství výzkumů, které se snaží zhodnotit negativní vliv 

médií na jednání člověka, zejména pak dítěte. Přesvědčivé a jednoznačné výsledky však 

doposud chybí (Giddens 2005). Nicméně expozice dnešního člověka médiím je tak rozsáhlá, 

že nelze případný negativní vliv například mediální manipulace podceňovat. 

Využívání pojmu zdraví pro obchodní účely je zjevné, lze hovořit dokonce o jeho 

komercionalizaci. Zdraví je zaprvé hodnotou samo o sobě, zadruhé pojem zdraví má kromě 

svého ideálního sémantického jádra (kterým je idea „celek", jak bylo uvedeno v předchozí 

kapitole) rozsáhlou sémantickou periferii. Do této periferie pak lze zahrnout další vysoce 

expresivní, a tedy v reklamě využitelné, výrazy, jako např. krása, mládí, úspěch, výkonnost 

aj. Charakteristické pro pojetí zdraví jako určité směnitelné komodity je to, že stojí „mimo 

člověka", dá se ztratit, ale v případě potřeby také získat či posílit. 

Zdraví se stává v moderní společnosti nejen předmětem obchodu, ale také argumentem 

pro budování mocenských struktur. Zdraví jako politikum je dnes předmětem zájmu řady 

sociologů (u nás např. Kapr, Koukola 1998; Křížová 2006 a jiní). 

3 O Sapir-Whorfovč teorii hovoří někteří jako o antropologičkám axiómu (Švaříček 2007), jiní zaujímají spíše 
odmítavý postoj a poukazují na to, že myšlení nelze zjednodušit pouze na jazyk (Murphy 2004). Sociolog a ling-
vista Ivo T. Budil (2003) označil Sapir-Whorfovu hypotézu za jednu z nej rozporuplnějších teorií, která má i po 
několika desetiletích od svého vzniku přesvědčené odpůrce i zastánce. 
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1.2 VYBRANÉ TEORIE A DEFINICE ZDRAVÍ 

Z nepřehledného množství koncepcí a teorií zdraví vzešla řada definic tohoto pojmu. 

Každá definice je ovlivněna sociálním a kulturním prostředím, v němž vznikla. Pojetí zdraví 

jako nepřítomnosti nemoci je dnes považováno za příliš úzké - v tom je možné vidět shodu. 

Ke zdraví lze přistoupit například jako ke schopnosti adaptace, k ideálu, k metafyzické 

síle, ale také jako ke zboží. Společným znakem většiny dnešních přístupů je chápání zdraví 

v širším zorném úhlu - ne jen jako normální fungování těla. Shoda je také v mimořádné 

hodnotě, za kterou je třeba zdraví považovat. 

V české odborné literatuře se pokusili existující definice zdraví systemizovat na základě 

různých kritérií např. Václav Břicháček (1999), Bohumil Vašina (1999) nebo Jaro Křivohlavý 

(2001). Inspirující klasifikaci lze však nalézt také u chorvatské socioložky Gordany Cerjan-

Letice, která založila svůj přehled na existenci několika klíčových dichotomií: 

1. ideální definice oproti normativním definicím; 

2. bio-medicínské definice oproti socio-medicínským definicím; 

3. laické definice oproti profesionálním definicím; 

4. statické definice oproti dynamickým definicím; 

5. strukturálně-funkcionální definice oproti adaptačním definicím. 

(Upraveno podle Cerjan-Letica 2003, s. 38) 

Příkladem definice, která chápe zdraví jako ideál je všeobecně známé a často citované 

vymezení navržené Světovou zdravotnickou organizací 4 v roce 1946: „Zdraví je stav úplné 

tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen nepřítomnost nemoci nebo vady". V době svého 

uveřejnění představovala tato definice jistý pokrok, protože vymezuje zdraví nejen negativně, 

ale především pozitivně. Vychází z pojetí zdraví jako ideálu a zmiňuje tři složky komplexního 

pohledu na člověka: tělesnou, duševní a sociální. Pro obojí je dnes kritizována. Předně, ideál 

zdraví se jeví nereálný a prakticky nedosažitelný. Definovat takto zdraví může být 

demotivující. Biopsychosociálnímu modeluje dnes mj. vytýkáno, že zcela opomíjí duchovní 

1 Originální znční: „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity"(WHO 1998). České překlady této definice se u jednotlivých autorů poněkud 
různí. Např. Křivohlavý (2001) překládá výraz „infirmity" jako „vada", Payne (2002) jako „slabost". 
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oblast člověka. Můžeme tedy namítnout, že zmíněná definice na jedné straně upírá zdraví 

člověku s banální fyzickou vadou a na straně druhé jej přiznává i osobnosti s vážnou 

poruchou v oblasti spirituální. Navíc je zde položen důraz na subjektivní pocity člověka, 

přičemž samotný klíčový pojem pohoda je značně neurčitý. Gordana Cerjan-Letica (2003) 

poukazuje i na další kritické prvky této definice, ke kterým řadí kromě utopismu především 

statické a rigidní pojetí zdraví. 

Jinou, dnes již klasickou, definici zdraví vytvořil David Seedhouse: „Optimální stav 

zdraví určité osoby závisí na stavu souboru podmínek, které jí umožňují žít a pracovat tak, 

aby byly splněny její realisticky zvolené a biologické potenciály" (Seedhouse 1995, cit. in 

Křivohlavý 2001, s. 39). Tato definice sice překonává některé nedostatky té předchozí, ale 

postrádá její srozumitelnost. Je možné podle ní za relativně zdravého považovat i člověka 

upoutaného na invalidní vozík, což může opět vyvolat oprávněné námitky. Nicméně se zde 

zřetelně ukazuje nezadatelnost subjektivního pohledu člověka na jeho vlastní zdraví. Ann 

Bowling (2004) v této souvislosti upozorňuje na výzkumně potvrzenou diskrepanci mezi 

zakoušeným pocitem zdraví a biochemickými ukazateli zdraví a nemoci. Tato definice rovněž 

reprezentuje dosti typický příklad non-medicínského přístupu ke zdraví. 

Od těchto definic, které se snaží uchopit fenomén zdraví v celé jeho šíři, se liší skupina 

definic či pojetí, které neaspirují na univerzální přijatelnost. Jejich cílem je vymezit zdraví pro 

potřeby určité skupiny lidí, pojmenovat jeho důležité komponenty a umožnit tak komunikaci 

o tomto jevu. Do této kategorie patří jednak tzv. laické definice 5 a především profesionální 

operační definice zdraví a nemoci. Pro potřeby různých oborů (zejména medicínských) lze 

abstrahovat pouze určitou komponentu zdraví, aniž tím bude dotčena jeho holistická podstata. 

Tím se lze částečně ubránit nebezpečné relativizaci (Weiss 2002) zdraví a nemoci, normality 

a abnormality, která je charakteristická pro myšlení postmoderní doby. 

Lze tedy zjednodušeně, ale funkčně definovat např. zdraví psychické, reprodukční, 

nutriční atp. Příkladem může být jedna z pracovních definic Světové zdravotnické organizace 

vymezující sexuální zdraví jako „...stav tělesné, duševní a sociální pohody ve vztahu 

k sexualitě; není to jen nepřítomnost nemoci, dysfunkce či vady. Sexuální zdraví vyžaduje 

pozitivní a uctivý přístup k sexualitě a partnerství, stejně jako schopnost mít uspokojení 

z bezpečného sexu prostého nátlaku, diskriminace a násilí. Aby bylo sexuální zdraví dosaženo 

a udrženo, musí být sexuální práva všech osob respektována, chráněna a naplňována". 6 Toto 

5 Termín „laická definice" je sám o sobě sporný, přesnější jc hovořit o laických představách a názorech na 
zdraví. Více o tom např. Cerjan-Letica (2003) nebo Bowling (2004). 
ř' Dostupné na http://www.who.int/reproductive-health/gender/sexual health.html. 
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vymezení zjevně vychází zvýše citované definice zdraví SZO a rozšiřuje ji pro oblast 

sexuality. Je tedy zřejmé, že ani operační definice vymezující značně ohraničený úsek reality 

nezapře příslušnost k určitému paradigmatickému východisku. Její přijetí a uplatňování 

v praxi proto bývá povětšinou problematické. 

Každá definice je ovšem nutným zjednodušením a nemůže postihnout řadu přechodných 

forem. Poukazují na to Pavel Hartl a Helena Hartlová: „Žádná z definic nedokáže odlišit 

osoby nemocné od osob nešťastných, nespokojených, vykořeněných, nepřizpůsobivých, 

negaholiků...." (Hartl, Hartlová 2000, s. 701). Tito autoři uvádějí jako příklad vězně - není 

nemocen, ale stěží prožívá duševní a sociální blaho. František Koukolík a Jana Drtilová 

(2006) hovoří také o jedincích, kteří bývají sice považováni za zdravé, ale jsou natolik 

narušeni v hodnotové sféře, že tím trpí oni i jejich okolí. Nazývají je deprivanty. 

Jak je snad patrné z výše uvedeného, identifikovat jednu definici zdraví akceptovatelnou 

pro široký okruh odborníků je téměř nemožné. Lze ovšem nalézt dostatek argumentů pro to, 

aby taková přijatelná definice byla spíše ideální než normativní, aby se varovala jakýchkoli 

redukcionismů, dále aby reflektovala proměnlivost živých bytostí a postihovala dynamiku 

životních změn. Opodstatněnost dynamických definic zdraví ilustruje Mildred Blaxter (2001) 

na rozdílném pojímání fenoménu zdraví v různých fázích životního cyklu a také v závislosti 

na pohlaví. Mladí muži dávají podle tohoto autora zdraví obvykle do souvislosti s fyzickou 

silou a zdatností, mladé ženy do spojitosti s vitalitou a schopností zvládat překážky. Ve 

středním věku se jejich koncepty zdraví stávají komplexnější a důraz se přesouvá na duševní 

a tělesnou pohodu. Starší lidé, a zvláště starší muži, pak uvažují zdraví v relaci k tělesným 

funkcím a schopnosti obstát v běžném životě. Tuto proměnlivost by měly odrážet i profe-

sionální definice zdraví. O překonání načrtnutých nedostatků různých definic se ve svém 

přístupu ke zdraví a nemoci snaží také nový vědní obor - psychologie zdraví. 

1.2.1 VÝCHODISKA PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ 

Již několik desetiletí ovlivňuje medicínu a psychologii nové lékařské paradigma - je jím 

tzv. biopsychosociální model člověka. Poznání, že nemoc (tělesná i duševní) je ovlivněna 

chováním a prožíváním, vedlo ke vzniku psychosomatické a později také behaviorální 

medicíny. Částečně pod vlivem těchto oborů se zrodila v sedmdesátých letech dvacátého 

století psychologie zdraví. Navázala na dlouhou tradici tzv. holistické medicíny, která chápe 
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člověka jako celek - totas homo.1 Cílem psychologie zdraví je vytvářet teorii zdravého 

chování a jednání člověka a získávat vědecké poznatky o tom, co zdraví posiluje nebo 

oslabuje. Významnou oblastí nejen v rámci psychologie zdraví je salutogeneze. Tento termín 

zavedl sociolog Aaron Antonovsky (1997) jako protiklad tradičního pojmu patogeneze. 

Salutogeneze vyjadřuje pozitivní orientaci, hledání a zkoumání zdraví, nikoliv nemoci. 

Změna paradigmatu - od nemoci ke zdraví - bývá někdy označována jako demedicinizace. 

Psychologie zdraví ovšem nevytváří alternativu k tradiční medicíně, usiluje spíše o spolupráci 

s ní, podobně jako to činí sociální práce nebo pastorace. 

Ani biopsychosociální pohled na člověka nevyčerpává všechna relevantní hlediska. Stále 

více odborníků navrhuje ještě čtvrtou složku, a to složku spirituální. Bohumila Baštecká 

(2001) pak uvádí, že zdraví i nemoc se může projevit ve všech těchto oblastech, protože 

známe poruchy na úrovni těla i jáství i vztahů i smyslu. Člověka lze tedy pojímat jako jednotu 

bio-psychosociálnč-spirituální a uvažovat v souvislostech systémů těla, osobnosti, vztahů 

a ducha. Tyto čtyři oblasti odpovídají základním potřebám člověka, přičemž potřeba 

sebepřesahu, smyslu života a zařazení jedince do vyšších celků (přírody, vesmíru ap.) 

odpovídá onomu systému ducha či spirituality. O tomto přístupu bude podrobněji pojednáno 

v rámci kapitoly 1.4.5, kde je představen bio-psychosociálně-spirituální model nemoci. 

Pro psychologii zdraví je také typická souvislost zdraví s kvalitou (a smyslem) života. 

V tomto duchu vytvořil vlastní definici také profesor Jaro Křivohlavý: „Zdraví je celkový 

(tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat 

optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí" (Křivohlavý 

2001, s. 40). Kvalita života je zde chápána jako subjektivní spokojenost jedince se svým 

životem. Toto pojetí obráží význam smyslu života, od kterého se odvíjí vše ostatní. Vůle ke 

smyslu jako základní lidské potřebě je podstatou filozofie V. E. Frankla. Pro psychologii 

zdraví má význam zejména Franklova logoterapic, podle které by měl být člověk schopen 

nalézat smysl například i ve svém utrpení. Názor, že nemoc nemusí být vždy pouze negativní, 

že může být dokonce výhodou, nachází dnes oporu například v evoluční psychologii. 

Výhrady ke Křivohlavého definici jsou však předjímatclné. Optimální kvalita života může 

být naplněna různými obsahy. Ne vždy a ne pro každého je nezbytnou podmínkou takové 

kvality úplné tělesné nebo duševní zdraví. Jde o definici, která by ve výše načrtnuté 

klasifikaci náležela mezi definice dynamické a zároveň adaptační. Křivohlavého přístup je 

7 Termín holismus j e odvozen od řeckého „holos" - celý. „Totus homo" znamená doslova celý člověk. 
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zajímavý mj. svým pozitivním zaměřením a provitální orientací. Lze v něm spatřit myšlenku, 

že každý člověk má svůj svět, a že není naprosto nutné hledat normativní pohled na zdraví. 

Zdraví zde není chápáno jako cíl, ale jako prostředek k dosažení cíle. Cíle mohou být 

přirozeně různé, stejně jako jsou různé hodnoty v jejich pozadí. 

1.3 KVALITA ŽIVOTA MEZI ZDRAVÍM A NEMOCÍ 

h t 

Pro vědy o člověku je kvalita života klíčovým pojmem. Lze jej užívat v několika rovinách 

a s jeho pomocí vymezovat zdraví i nemoc. Obecně se kvalitou rozumí jakost, hodnota, opak 

kvantity. Kvalita života je pojem velice frekventovaný a obtížně uchopitelný, který může 

nabývat různých významů. Helena Haškovcová upozorňuje: „Kvalita života je problematická 

kategorie. Lze o ní uvažovat a definovat ji z různých aspektů: jmenujme alespoň ekonomické, 

sociální, pracovní" (Haškovcová 1985, s. 23). V současné odborné literatuře (např. Možný 

2002; Kebza 2005 aj.) je možné rozeznat minimálně dva na první pohled odlišné přístupy. 

První vztahuje kvalitu života ke zdraví a je reprezentován převážně medicínou, 

ošetřovatelstvím a klinickou psychologií. Druhý přístup chápe kvalitu života obecněji, jako 

určitý ukazatel blahobytu nebo spokojenosti, přičemž je zaměřen spíše na společnost než na 

jednotlivce. Toto pojetí je charakteristické pro sociální vědy, zejména pro sociologii, sociální 

práci a ekonomii. 

1.3.1 KVALITA ŽIVOTA V MEDICÍNĚ A PSYCHOLOGII 

Člověk, který se z různých příčin ocitá, ať již doslova nebo v přeneseném významu, na 

lůžku, je předmětem zájmu a péče klinických véd. Trpí zpravidla nemocí, úrazem nebo také 

vážným mezilidským konfliktem, smutnou náladou apod. Ne vždy je možné nemoc, úraz 

nebo jiný problém odstranit zcela, definitivně vyřešit a nastolit ideální stav. Cílem medicíny, 

psychologie, případně dalších oborů se pak stává zvýšení kvality pacientova života. Světová 

zdravotnická organizace vymezuje kvalitu života jako „...vnímání jednotlivců jejich místa 

v životě v kontextu příslušné kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jejich životním 
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cílům, očekáváním, normám a zájmům. Je to rozsáhlý koncept zahrnující jedincovo zdraví, 

úroveň nezávislosti, sociální vztahy, osobní přesvědčení, stejně jako postoj k významným 

otázkám životního prostředí" (WHO 1998, s. 17). Kvalita života se v posledních letech 

dostala do středu pozornosti těch oborů medicíny a psychologie, které pečují o pacienty 

v terminálním stadiu jejich onemocnění. Jde především o paliativní péči, jejímž cílem již není 

prodlužovat život za cenu protahovaného utrpení, nýbrž poskytnout úlevu od bolesti a respe-

ktovat při tom lidskou důstojnost pacienta. U zdravého člověka může být příznakem a mírou 

kvality života například radost, u chronicky nemocného spokojenost, u invalidního schopnost 

sebeobsluhy, u umírajícího smíření apod. Každá nemoc, i ta nejzávažnčjší, představuje 

situaci, ve které jsou určité možnosti. Takovou možností nemusí být vždy vyléčení. To je také 

jedna z hlavních myšlenek hospicového hnutí, které se v posledních letech rozšiřuje i v České 

republice (Haškovcová 2002; 2007). 

Kvalita pacientova života je pojem, který se původně týkal hlavně umírajících, zejména 

tzv. onkologických pacientů. Dnes je však v medicíně silně rozšířen, užíván i zneužíván, jak 

upozorňuje například Jan Vymetal: „Otázka kvality života se v posledních desetiletích velmi 

zdůrazňuje ve všech zemích s rozvinutou lékařskou péčí. (...) Dnes ji nalezneme i ve slovníku 

politiků a stava se součásti argumentační vybavy mocensky orientovaných a motivovaných 

lidí" (Vymětal 2003, s. 200). Kvalita života vztažená ke zdraví, tak jak ji chápe medicína 

a klinická psychologie, je též předmětem zájmu psychologie nemoci, přičemž tuto disciplínu 

můžeme chápat jako součást již zmíněného oboru psychologie zdraví. 

1.3.2 KVALITA ŽIVOTA V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH 

Poněkud odlišný pohled na kvalitu života představují vědy společenské. Sociální 

psychologie se zaměřuje spíše na aspekt prožívání, sociologii jde o životní úroveň skupin 

obyvatelstva a její měření. Politologie uvažuje kvalitu života občanů vzhledem k politickému 

systému, ekonomie vzhledem k hospodaření a spotřebnímu chování. Pro sociální práci je 

kvalita života komplexním kritériem k hodnocení efektivity sociální péče.8 

Za úhel pohledu na českou společnost si kvalitu života zvolil Ivo Možný, který vytyčil 

osm relativně nezávislých profilů (rodina, zdraví, vzdělání, práce, životní prostředí, občanská 

participace, volný čas, zločinnost): „...daleko významnější než nějaké souhrnné pořadí je 

8 Koncept kvality života jako kritéria efektivity péče prezentuje např. Matoušek (2003), který je j zároveň 
přirovnává k „zisku" v ekonomickém uvažování. 
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vnitřní struktura kvality života; jednotlivé ukazatele dávají smysl především a z jistého 

významného hlediska pouze každý sám za sebe..." (Možný 2002, s. 19). Relativní význam 

jednotlivých dimenzí může každý člověk vnímat jinak. Kvalita života je tedy i v tomto 

sociologickém pojetí hodnotou značně individuální. 

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že uvedený přehled koncepcí kvality života není zdaleka 

přesný a vyčerpávající. Podobně jako tomu je v případě zdraví, má i pojem kvality života 

poněkud jiný význam například v křesťanském kontextu (srov. např. Hnilicová 2005, s. 205). 

1.3.3 ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA 

Vědní disciplíny, které s pojmem kvality života systematicky pracují, vyvinuly poměrně 

rozsáhlou sadu metod na měření tohoto ukazatele. Kvalitu života, nebo její dílčí komponenty 

(např. životní spokojenost), lze zjišťovat v zásadě dvěma způsoby. Hodnotitelem může být 

sám subjekt (pacient, klient, zkoumaná osoba) nebo druhá osoba (lékař, výzkumník apod.). 

Někdy se užívá také kombinace obou přístupů. 

KVALITA ŽIVOTA HODNOCENÁ DRUHOU OSOBOU 

Tento přístup je historicky starší a má kořeny v hodnocení zdravotního stavu starých, 

chronicky nemocných nebo umírajících lidí. Patří sem řada metod slovního či symbolického 

vyjádření pacientova zdravotního stavu, sebeobslužnosti a podobně. Jaro Křivohlavý uvádí 

např. Karnofskyho index (lékař vyjadřuje svůj názor na stav pacienta v procentech), vizuální 

škálování stavu pacienta (hodnotitel vyznačí svůj názor na stav pacienta na úsečce), vyjádření 

pomocí křížků (lékař nebo sestra hodnotí pacienta jedním až čtyřmi křížky) apod.9 Tyto a jiné 

podobné metody se užívají dodnes, často ve zdokonalené podobě. Především se ale užívají 

tam, kde nelze zjistit názor dotyčné osoby. Vždy je však žádoucí omezit subjektivitu 

hodnotitele dotazováním dalších osob, např. příbuzných nemocného. 

KVALITA ŽIVOTA HODNOCENÁ SUBJEKTEM 

Dnešní medicína i psychologie se zaměřuje stále větší měrou také na zdravé lidi, na jejich 

postoje ke zdraví, ke smyslu života apod. Proto také preferuje ty metody měření kvality 

života, kde je hodnocení ponecháno dotyčnému člověku. 

9 Podrobněji o metodách měření kvality života pojednává např. Křivohlavý (2005), Sláma (2005) aj. 
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Kritéria a dimenze kvality života se v těchto metodách nestanovují arbitrárně, ale vybírá 

a hodnotí je sám subjekt - pacient nebo respondent. Tento interní pohled na kvalitu života je 

oproti předchozí koncepci poměrně radikálním posunem. Do popředí vystupuje fenomenální 

hledisko a tzv. vnitřní referenční rámec (Křivohlavý 2002). Když se člověku daří plnit si své 

osobní plány, je spokojen. Tento přístup má filozofické základy zřejmě u C. R. Rogerse, který 

„...užívá percepčního vztažného rámce, tj. pohlížení na věci z hlediska pozorované osoby, 

nikoli očima objektivního vnějšího pozorovatele. (...) Odborník musí být ochoten získávat 

informace o vnitřním světě jedince pomocí jeho verbálních a nonverbálních sdělení, nikoli 

pomocí objektivního měření" (Drapela 1997, s. 126). Na základě popsaného přístupu vzniklo 

nčkolik metod měření kvality života, z nichž je dnes pravděpodobně nej rozšířenější systém 

SEIQoL. Zkratka znamená Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life, což je 

možné přeložit jako Program hodnocení individuální kvality života. 

Kvalita života posuzovaná subjektem na základě jeho vlastních hodnot a cílů souvisí 

především s hodnotovou orientací každého člověka. Souvisí se snahou směřovat k tomu, po 

čem jedinec touží, co má pro něj osobně největší význam. Takové cíle, ať již konečné nebo 

jen dílčí, jsou zdrojem motivačních sil. Motivace usměrňuje a energetizuje chování i prožívá-

ní. Dosažení cíle, ale i překážka stojící v cestě, vyvolává emoce. Emoce způsobují mj. 

fyziologické změny v organismu a jejich vliv na zdraví se dnes považuje za prokázaný 

(Nakonečný 2000). Četné výzkumy, ale i zkušenosti z každodenního života dokazují, že 

například bolest je lépe snasena, má-li člověk dobrou náladu, že se děti v nemocnici rychleji 

uzdravují, mají-li u sebe své rodiče (Matějček 1999) atp. Je zřejmé, že to, co člověk dělá nebo 

zamýšlí dělat, co prožívá nebo nač se těší, případně čeho se obává, má vliv na jeho zdraví. Je 

proto vhodné se ptát, kam konkrétní člověk směřuje, jaké jsou jeho cíle, přání, naděje. Zdraví 

a kvalita života se tak volně prolíná s další důležitou dimenzí, a tou je smysluplnost života. 

1.3.4 SMYSLUPLNOST ŽIVOTA 

Slovo smysl má v českém jazyce několik významových okruhů; jeden z nich představují 

výrazy: konečný cíl, zaměření, význam, důvod jednání nebo důvod existence. Smysluplné je 

potom to, co má (hluboký) smysl."1 Ve filozofii se pro vyjádření uvedeného používá termín 

účel (řecky telos, latinsky finis)." Rozumí se jím to, kvůli čemu se něco děje, někdy také jen 

10 Slovník spisovné češtiny. Praha : Academia, 1998, s. 399. 
" Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998, s. 422. 
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cíl, k němuž vedou určité prostředky. Smysl lidského života jako filozofický problém stojí 

relativně stranou zájmu této práce, ne tak ovšem smysluplnost a cílesměrnost života konkrétní 

lidské bytosti. 

Vztah smyslu života a zdraví byl již naznačen v předchozí kapitole. Smysl života je podle 

Pavla Říčana „...pojem těžko definovatelný, ale blízký a drahý modernímu člověku, pro nějž 

je právě ztráta smyslu častým problémem" (Říčan 2002, s. 250). Zdrojem osobního smyslu 

života může být náboženská víra, ale i „pouhý" pocit naléhavosti a radosti, který člověku 

poskytuje určitá činnost. Hledání tohoto smyslu je podle mnohých základní lidskou potřebou. 

Ve svém rozsáhlém díle o tom pojednává například Viktor E. Frankl (1996; 2006a; 2006b). 

VŮLE KE SMYSLU U VIKTORA E. FRANKLA 

Člověk netouží po slasti, jak se domníval Freud, ani po moci, jak soudil Adler, nýbrž 

především po smyslu. To je základní teze existenciální analýzy a logoterapie, směrů spjatých 

se jménem rakouského lékaře a filozofa V. E. Frankla. Zůstane-li hlavní lidská potřeba - vůle 

ke smyslu - nenaplněna, zažívá člověk pocity bezesmyslnosti, jakéhosi existenciálního vakua. 

Podle Frankla k tomu dochází proto, že se člověk vymanil z říše instinktů a opouští tradice 

vlastní kultury. Už ani neví, co by měl vlastně chtít. Rezignuje na svou svobodu i odpověd-

nost a propadá masové zábavě, konzumu, náboženským a politickým extremistům a podobně. 

Neschopnost nalézt smysl pak může vyústit buď v sociálně patologické chování (kriminalita, 

prostituce, zneužívání návykových látek atp.), nebo ve zvláštní druh neurotickodepresivního 

onemocnění, tzv. noogenní neurózu. Terapie spočívá v hledání smyslu, které bývá zpravidla 

nesnadné, leckdy provázené pochybnostmi a duchovním utrpením. Frankl na to upozorňuje 

slovy: „Otázka smyslu v celé své radikálnosti může člověka dokonce zdolat. To je častý 

případ zvláště v pubertě, tedy v období, kdy se otvírá substancionální problematika lidského 

bytí duchovně zrajícímu a duchovně bojujícímu mladému člověku" (Frankl 1996, s. 44). 

Člověk se ovšem nemá ptát po smyslu života přímo. Otázky dává život sám rozmanitými 

situacemi, které přináší a lidé na ně odpovídají tím, jak se v nich chovají. Úkolem člověka je 

pochopit smysl dané situace. Smysl člověk nalézá především uskutečňováním hodnot. 

Zatímco smysl je vázán na určitou situaci, hodnota má obecnou platnost. 

Podle Frankla se lidský život naplňuje nejen radostí, ale i utrpením - v utrpení člověk zraje 

a roste. Svobodu ovšem neztrácí nikdy, vždy se může nějakým způsobem rozhodnout, byť 
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jen o postoji, který k dané situaci zaujme. Optimisticky přistupuje Frankl také ke smrti a umí-

rání. Budoucnost nemusí člověka děsit, důležitější je minulost, kterou ostatně považuje za 

jedinou opravdovou skutečnost. V okamžiku smrti se jedinec stává svým prožitým životem. 

Minulost člověka je i jeho budoucností, člověk se stane svou vlastní historií, svým peklem 

nebo svým nebem. Člověk není tedy do světa uveden narozením, ale až svou smrtí. Tento 

názor, zvláště když byl vysloven biologem, může vzbudit řadu námitek. Je však třeba jej 

nahlížet v kontextu Franklova pohnutého života, kdy byl během internace v nacistickém 

koncentračním táboře pravidelně konfrontován s realitou (zbytečné) smrti. Smrt je pro 

Frankla smysluplnou součástí bytí a musí být proto přirozená. Sebevražda či eutanázie je 

porušením odpovědnosti, ale paradoxně i svobody (Franklova svoboda-k jako svoboda k při-

jetí určitého řádu, úkolu, závazku atp.). 

Logoterapie jako psychoterapeutický směr nabízí člověku pomoc při hledání hodnot 

především metodou sokratovského rozhovoru, učí jej přijímat život jako úkol (Lukasová 

1997). Jinou metodou je tzv. paradoxní intence čili aktivní přání obávané události, což snižuje 

strach a nervozitu, nebo technika dereflexe, která pomáhá odvádět pozornost od nadměrného 

sebepozorování, soustředční se na určitý výkon apod. Logoterapie je přístup nedirektivní, 

klade důraz na úctu ke klientovi a nenásilně rozšiřuje jeho obzor pro hodnoty. „Zdůrazňuje, že 

pocit štěstí se snáze dostaví jako vedlejší účinek plnění úkolu, než usiluje-li člověk jen o štěstí 

samo" (Kratochvíl 2002, s. 95). 

Franklovo učení mj. ovlivnilo významný myšlenkový směr ve vědách o člověku, tzv. třetí 

sílu - humanistickou a fenomenologickou psychologii (Atkinson et al. 2003). Ta klade důraz 

na jedinečnost každého člověka, zaměřuje se na jeho prožitek, tvořivost a osobnostní rozvoj. 

1.3.5 CÍLE A HODNOTY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 

Pro psychologii zdraví, ale i pro řadu jiných věd, které se tímto fenoménem zabývají, 

není zdraví cílem, ale prostředkem k dosažení cíle. Hovoří se také o cílesmčrnosti lidského 

jednání. Jaro Křivohlavý to vyjadřuje takto: „Člověk chce něco dělat a udělat, úspěšně splnit 

úkol, který si předsevzal ... chce dílo dokončit, něčeho dosáhnout. Chce své představy, plány 

a ideje realizovat. (...) Aby toho dosáhl, potřebuje být zdráv" (Křivohlavý 2001, s. 29). Jen 

v určitých situacích se zřejmě zdraví stává cílem samo o sobě, například tehdy, trpí-li člověk 

silnými bolestmi. 
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Cíle mohou být různé. V jejich pozadí je zpravidla možné rozpoznat nějaké hodnoty. Jen 

při povrchním pohledu se cíle neboli terče jeví jako konečné mety našeho jednání 

(Křivohlavý 2001). Tentýž cíl může mít pro různé lidi odlišnou hodnotu. Cílem je například 

chodit do zaměstnání; hodnotou za ním je pro někoho výdělek, pro jiného kolektiv 

spolupracovníků, pro dalšího např. společenské uznání. Psychologie zdraví zkoumá, oč lidem 

jde, co je pro ně těmi hodnotami, a získaných poznatků se snaží využít pro podporu zdraví. 

Opírá se přitom nejen o zmíněnou existenciální analýzu a logoterapii, ale také o poznatky 

všech relevantních disciplín, především axiologie. 

Hodnota není vlastností jevů, ale výsledkem vztahování se, je vyjádřením míry významu 

určitého objektu pro člověka. Hodnoty lze různě třídit, obvyklé je např. rozlišování hodnot na 

morální, estetické, ekonomické a náboženské. Viktor E. Frankl (1996) uvádí tři kategorie 

hodnot: tvůrčí, zážitkové a postojové. Posledně jmenované může člověk uskutečnit vždy. 

„Možnost realizovat takové hodnoty postoje vzniká tehdy, kdykoli je člověk postaven proti 

osudu, vůči němuž může jít pouze o to, že ho bere na sebe... Jde o postoje jako statečnost 

v utrpení, důstojnost také ještě v záhubě a ztroskotání" (Frankl 1996, s. 62). Tento 

optimistický přístup je zvláště blízký právě psychologii zdraví. Potřebám našich dalších 

teoretických úvah o lidském zdraví ovšem vyhovuje základní rozdělení hodnot na imanentní 

a transcendentní. 

IMANENTNÍ HODNOTY V POZADÍ ŽIVOTNÍCH CÍLŮ 

Za hodnoty tzv. imanentní můžeme označit ty, kterých je možné během života jedince 

bezprostředně dosáhnout. Jsou to hodnoty poměrně běžné, které jsou přímo obsaženy 

v každodenním životě. Vše, co uspokojuje naši potřebu má hodnotu. Nižší hodnotu má to, co 

ukájí základní životní potřebu, jako: jídlo, bydlení, ochrana před atmosférickými vlivy atd. 

Vyšší hodnotu má to, co ukájí vyšší potřebu, tj. potřebu krásy, získání vědomostí, tvoření 

nových hodnot atd. (Vondráček 1968). Tzv. nižší hodnoty jsou tedy podmínkou pro život 

i pro nabytí hodnot vyšších. Pro podporu zdraví mají zvláštní význam zejména hodnoty 

spojené s obživou, bydlením, sexem, sociálními kontakty, ale také s učením, činnostmi ve 

volném čase atp. Mezi imanentní hodnoty patří i peníze, resp. bohatství, které má také 

poměrně úzký vztah ke zdraví. Považuje se např. za prokázané, že hmotná bída je rizikovým 

faktorem pro rozvoj řady onemocnění, přičemž některé choroby jsou i v dnešní době přímo 

typické pro pacienty s nízkým ekonomickým statusem (více k tomu např. Kovařík 1999; 

Zavázalová a kol. 2004 aj.). 
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Některé věci a jevy mají pro člověka hodnotu prostředku, jiné jsou přímo cílem. Pavel 

Říčan (2002) proto dělí hodnoty na instrumentální a finální. Instrumentální hodnotou může 

být právě zdraví, finální například založení rodiny. 

Uvedené potřeby a hodnoty lze shrnout do tří okruhů, tří pomyslných sloupů, na kterých 

stojí život člověka: zdraví, práce a vztahy. Jsou však také hodnoty, kterých nelze přímo 

dosáhnout, ke kterým v životě pouze směřujeme, protože přesahují (transcendují) náš životní 

prostor a čas. 

TRANSCENDENTNÍ HODNOTY V POZADÍ ŽIVOTNÍCH CÍLŮ 

Není v silách člověka osvojit si opravdovou moudrost, spravedlnost, sebeovládání nebo 

např. statečnost. O těchto hodnotách se hovoří jako o ctnostech. Křesťanskými ctnostmi jsou 

láska, víra, naděje. Význam těchto hodnot pro křesťana je naprosto zásadní. Spirituální oblast 

(potřebu sebepřesahu, smyslu) lze považovat za čtvrtý sloup vedle zdraví, práce a vztahů. 

Zdraví má ovšem v tomto modelu výlučnou pozici, je pilířem středovým, ty ostatní tři jsou 

pomocné. Sloup zdraví se může drolit či ohýbat, ale spadne-li úplně, je člověk mrtev. Zbortí-li 

se některý z pomocných sloupů, záleží jen na síle těch zbylých, jestli člověka udrží. Tento 

model čtyř pilířů v podstatě odpovídá bio-psychosociálně-spirituálnímu pojetí člověka. 

Z transcendentních hodnot má pro zdraví člověka zvláštní význam naděje. Můžeme ji 

vymezit jako emoční postoj charakteristický očekáváním něčeho příznivého, např. výsledku 

léčby. Vladimír Vondráček zdůrazňuje: „Nejdůležitější pro duševní zdraví je naděje. Člověk 

žije jen nadějí, ať oprávněnou, ať neoprávněnou, že bude dobře, že bude lépe. ...ztráta veškeré 

naděje a veškerého doufání vede nakonec k sebevraždě" (Vondráček 1948, s. 44). Někteří 

autoři, např. Jan Vymetal (2003), rozlišují u naděje aspekt kognitivní (racionální kalkul) 

a emocionální (pozitivní a posilující cit). Naději lze z pohledu zdravotníků dělit také na 

reálnou a nereálnou. I nereálná naděje je však často účelná. „Je to víra v zázrak, a jak z praxe 

víme, neočekávané a překvapivé změny zdravotního stavu pacienta ve směru úzdravy jsou 

častější, než běžně předpokládáme, což překvapuje zvláště u těžce nemocných" (Vymětal 

2003, s. 131). Naděje má tedy značný praktický význam a ocitá se například v centru pozor-

nosti tzv. pozitivní psychologie, což je významný proud současné psychologické vědy, cha-

rakteristický posunem ke studiu pozitivních aspektů lidského života. Hovoří se dnes dokonce 

o psychologii naděje jako nové psychologické disciplíně. Křivohlavého monografie „Pozitivní 

psychologie" (Křivohlavý 2004) zprostředkovává nejnovější poznatky tohoto odvětví. 

2 5 



Výchozím jevem psychologie naděje je jednání člověka, kterému o něco jde. Jinak řečeno: 

aktivita člověka, který má určitý cíl, který se rozhodl, že chce tohoto cíle dosáhnout a o to se 

snaží (Křivohlavý 2004). Naději lze cílevědomě využívat například v rámci různých forem 

terapie. 

Naděje, ale i ostatní vyšší hodnoty mají úzký vztah k fenoménu, který nelze v souvislosti 

s úvahami o smysluplnosti života opomenout. Je j ím náboženství a náboženská víra. 

1.3.6 NÁBOŽENSTVÍ A VÍRA VE VZTAHU KE ZDRAVÍ 

Je velice obtížné náboženství uspokojivě vymezit. Obecně lze konstatovat, že jde o vztah 

člověka k tomu, co má vůči němu roli boha. Víra je zpravidla silně emočně podmíněné 

přesvědčení o existenci tohoto boha. V bibli je psáno: Věřit Bohu znamená spolehnout se na 

to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme.12 Víra stabilizuje a zakotvuje. Ve zlých 

dobách jsou lidé lehkověrní, věří každé dobré zprávě, věří věštbám, jasnovidcům, proroctvím 

daleko více než v dobách klidných (Vondráček 1968). Stejně tak v životě konkrétního člověka 

mohou nastat „zlé doby", v nichž je mu víra oporou. 

Je mnoho forem víry a řada náboženství (Machovec 2006). Víru a náboženství však nelze 

chápat jako totožné fenomény, jak uvádí např. Jan Sokol: „V židovství a v křesťanství se (...) 

náboženství obrací od daného a minulého k budoucí naději, k zaslíbení a konečné záchraně či 

spáse. Tím vzniká nový prvek víry v užším smyslu jako naděje a očekávání něčeho úplně 

nového, co teprve přijde. Tento prvek je pro Evropana tak samozřejmý, že snadno ztotožňuje 

víru s náboženstvím, ač ve starších náboženstvích taková víra chybí, resp. zůstává v pozadí" 

(Sokol 2004, s. 69). Sociální a kulturní antropologie rozlišuje například prastará totemová 

náboženství, náboženství zemědělská, založená na kultu předků a mnohá další. Jde 

nepochybně o velmi odlišné podoby tohoto fenoménu, nicméně s řadou styčných ploch, které 

umožňují určitou definici náboženství formulovat. Pokusil se o to např. Jan Sokol, který 

chápe náboženství jako vděčnost za dar života: „Základní vrstvou náboženství je soustavná, 

artikulovaná a společná lidská odpověď na fakt života a existence, který se zde chápe jako 

dar. Náboženství vyjadřuje vděčnost za život i obavu o něj, biblickou bázeň Boží" (Sokol 

2004, s. 74). Člověk má tedy určité vědomí nesamozřejmosti života, který dostal a může jej 

také pozbýt. Podobně jako život, lze za dar považovat analogicky také zdraví, štěstí a ostatní 

12 Bible. (Židům, 11,1) Ekumenický překlad. Praha : Ekumenická rada církví, 1979, s. 950. 
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hodnoty. Život a zdraví lze opatrovat, děkovat za něj, obávat se o něj, ale také s ním 

hazardovat. Pojetí náboženství jako vděčnosti za dar, nabízí další podobenství. Dar s sebou 

nese určité nebezpečí závislosti obdarovaného na dárci. Od toho se odvíjí schopnost přijmout 

dar jako projev důvěry. Lidé, kteří vědomě poškozují své zdraví (například kouřením cigaret), 

se často odvolávají na svou volnost a svobodu. Argumentují obvykle tím, že se svým zdravím 

mohou nakládat podle libosti. Není bez zajímavosti, že lidé věřící, kteří přijali život jako 

nezasloužený dar, daleko méně zneužívají návykové látky, žijí promiskuitně či jinak 

demonstrují svoji „nezávislost". 

Vztahu náboženské víry ke zdraví, resp. ke kvalitě života byla věnována už řada 

výzkumů. Ľuboš Durdiak uvádí: „...zvnitřnělá religiozita podporuje duševní zdraví a nábožen-

ství může být nejúčinnější zdraví navozující a udržující silou" (Ďurdiak 2001, s. 119). 

Zvnitřnělou religiozitou tento autor rozumí zralou víru, při které jsou náboženské hodnoty 

cílem samy o sobě a dále konstatuje, že takové náboženství „...může působit terapeuticky, 

může potlačovat deviantní chování, být útočištěm při každodenním stresu, nebo projevech 

psychické nerovnováhy..." (Durdiak 2001, s. 119). Na nižší výskyt zdravotně závadného 

chování u věřících upozorňuje řada autorů. Věřící lidé 13 mají menší sklon k sebevraždě, méně 

užívají drogy a alkohol a celkově žijí déle. U věřících lidí je menší rozvodovost, nižší 

depresivita a anxieta (Stríženec 1996). Jaro Křivohlavý (2001) odkazuje na výzkumy 

provedené H. G. Koenigem v Severní Karolíně. Ukázalo se v nich, že zvnitřnělá víra souvisí 

mj. s nižším výskytem deprese, hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění. 

Vztah náboženství a zdraví má však ještě další aspekty. Stanislav Komárek vyslovil 

pozoruhodnou myšlenku, že „...v přítomné době zaujímá medicína, či lépe řečeno 

medicínsko-průmyslový komplex, sestávající se z lékařských fakult, škol pro pomocný 

medicínský a technický personál, nemocnic, poliklinik a dalších zdravotnických zařízení, 

nemocenských pojišťoven, firem vyrábějících léky a zdravotnickou techniku a dalších 

podobných institucí, ve společnosti to místo, které kdysi zaujímala církev" (Komárek 2005, 

s. 107). Podle tohoto autora nese medicínský komplex mnohé výrazné rysy ekleziomorfní 

struktury, například představuje určitou expertní autoritu (odvolávající se na ultimátní důvod 

- zdraví), nabízí uzdravení (tj. spasení) těla apod. 

13 Je třeba zdůraznit, že věřícími se v tomto kontextu nemíní jen ti, co se hlásí k určité etablované církvi či 
náboženské společnosti, ale všichni lidé mající intrinsickou víru ve smysluplnost světa. Stále častěji se také 
v sekularizovaných společnostech nehovoří o náboženství, ale spíše o spiritualitě (Říčan 2006; Mokrejš 2007; 
Schermer 2007 a jiní). 
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1.4 VYBRANÉ TEORIE A DEFINICE NEMOCI 

Je možné definovat zdraví a nemoc zvlášť, odděleně, jako dva samostatné a na sobě 

relativně nezávislé fenomény. Tento přístup vychází z představy, že jedinec je buď zdráv, 

nebo nemocen, což je dichotomie příznačná pro karteziánské myšlení. Zdraví je zde 

protikladem nemoci, přičemž dochází k redukci na tyto dva extrémní stavy. Ve skutečnosti 

není nikdo trvale naprosto zdráv nebo naprosto nemocen. Jako vhodnější se tedy jeví pojetí 

zdraví a nemoci jako dvou pólů téhož kontinua. Každý člověk se v průběhu života neustále 

pohybuje po pomyslné úsečce od zdraví k nemoci a od nemoci ke zdraví. Existuje tedy řada 

přechodných forem a pro většinu lidí platí, že jsou „zdraví a nemocní zároveň". Vydělení 

nemoci z kontinuálního celku zdravotního stavu vyžaduje určitou percepční námahu a je 

nepochybně opodstatněné z metodologických, didaktických i jiných důvodů. 

1.4.1 NEMOC V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 

Člověk, který není nebo se necítí zdráv je nemocný. Pojetí nemoci je závislé na tom, jak 

chápeme a vymezujeme zdraví. Přechod mezi zdravím a nemocí je zpravidla plynulý, nejedná 

se o dva kvalitativně ostře oddělené stavy. Zatímco zdraví si člověk většinou neuvědomuje, 

nemoc na sebe strhává jeho pozornost, je prožívána jako druh krize. 

Každý člověk vytváří vlastní pojetí nemoci, tzv. kognitivní schéma. To obsahuje podle 

Jiřího Mareše (1995) nejen to, co pacient sám považuje za příznaky nemoci, čeho si všímá, 

ale také jakou závažnost těmto příznakům připisuje, v čem hledá možné příčiny aktuálních 

zdravotních problémů, jaký je jeho odhad trvání a proměn zdravotních problémů v čase. 

Nemoc je proto vhodné nazírat v souvislosti s konkrétním jedincem. 

Zatímco sociální rozměr zdraví není příliš nápadný, v případě nemoci je tomu naopak. 

Nemoc neovlivňuje pouze nemocného člověka, ale také jeho užší i širší okolí. Evidentní jsou 

například ekonomické dopady nemocnosti a s ní spojené pracovní neschopnosti. Lze ale 

uvažovat také o situaci, kdy je nemoc subjektu nástrojem pro manipulaci ostatními lidmi, ať 

již vědomé či nevědomé. Stanislav Komárek k tomu uvádí: „Nemoci mají své zcela 

nezastupitelné místo v rámci rodiny, kde tvoří ohnisko pečování a tím k sobě jejich majitelé 

poutají své partnery či děti a takto je nenásilně ovládají (jedná se o jakousi analogii mocen-

ského výkonu, který provádí malý kojenec, jinak neschopný ani pohybu z místa - subtilní 
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kombinací dojímání a vydírání však nakonec vždycky dosáhne svého, byť by myšlenka 

vřeštící balíček někam pohodit dospělým občas i myslí probleskla)" (Komárek 2005, s. 88). 

Tento nesmírně zajímavý postřeh lze ovšem doložit i obdobným chováním u některých druhů 

zvířat, zejména těch, u kterých bylo popsáno altruistické chování (Veselovský 2000). Zdá se, 

že nemoc na jedné straně člověka infantilizuje, činí jej závislým na pomoci ostatních a na 

straně druhé mu umožňuje ostatní výrazně ovlivňovat. 

Nemocní jedinci jsou často nejen hendikepováni, ale také o nějaké možnosti obohaceni. 

Proto ne vždy žijí na okraji společenského zájmu. Sociální a komunikační rozměr nemoci 

představuje obsáhlé a těžko uchopitelné téma, které přesahuje rámec tohoto pojednání. 

Nicméně je třeba konstatovat, že téměř všechny vyspělé společnosti (a univerzalistická 

náboženství) vždy proklamovaly nutnost péče o své nemocné a slabé příslušníky. Na druhé 

straně lze i v Evropě posledních století vysledovat infanticidu a také skutečný postoj majoritní 

společnosti k invalidním a jinak hendikepovaným jedincům byl vždy povětšinou krutý; 

(podrobně se vývojem vztahu společnosti k postiženým zabývá např. Lili Monatová 1998). 

1.4.2 NEMOC, CHOROBA A ONEMOCNĚNÍ 

Slova nemoc, choroba a onemocnění se běžně považují za synonymní, ale stále častěji se 

prosazuje jejich rozlišování, které by umožnilo postihnout alespoň základní významové odstí-

ny (srov. např. Kebza 2005, s. 28). Nemoc (anglicky illness) je subjektivní pocit člověka, 

který se necítí zdráv. Choroba (anglicky disease) je objektivně zjistitelná duševní či tělesná 

porucha. Onemocnění (anglicky sickness) je způsob, jakým na zdravotní stav člověka nahlíží 

společnost. Oprávněnost tohoto rozlišení ilustruje Jan Vymětal: „Zajímavým medicínským 

fenoménem jsou choroby bez nemoci - např. vysoký krevní tlak, asymptomatická vředová 

choroba, a naopak nemoci bez choroby - např. chronická bolest, únavový syndrom" (Vymětal 

2003, s. 18). Pozoruhodné je také to, že problémů tohoto druhu v dnešní době a vnáší 

civilizaci spíše přibývá. Potřeba rozlišit jednotlivé nuance výrazů pro stav porušeného zdraví 

je tedy relativně nová. 

Často se v odborné literatuře vyskytují i další termíny související s nemocí. Vladimír Pa-

covský a Petr Sucharda (2002) uvádějí, že se coby synonymum nemoci někdy používá také 

výraz syndrom. Objevují se i termíny neduh, hendikep atp. 
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Nemoc lze stručně definovat jako stav, kdy je porušeno zdraví a dále se zabývat již jen 

problematikou vymezení zdraví. Ovšem nemoc je fenomén, který odedávna přitahuje 

pozornost lidí, je to jev mnohotvárný a mnohdy nápadný. Proto vznikla řada teorií, které se 

zabývají vznikem a podstatou nemoci. 

Názory na to, co je to nemoc, jak a proč vzniká, odrážely vždy kulturní a vědeckou 

úroveň doby a místa. Mezi historicky první představy o nemocech patří patrně chápání 

nemoci jako trestu za hřích, případně jako posedlosti ďáblem. Toto pojetí přetrvávalo i v Ev-

ropě poměrně dlouho a v některých mimoevropských kulturách převládá dodnes. Ovšem 

nelze povšechně tvrdit, že vědecké způsoby uvažování o nemocech vystřídaly magické 

myšlení. Zatímco například Galénos uvažoval o nesprávném tvaru dělohy jako o příčině 

vrozených vad, Ambroise Paré (o patnáct století později) byl přesvědčen o tom, že tyto vady 

vznikají z vůle ďábla (Vondráček 1968). Řada pověr o vzniku nemocí se váže k těhotenství, 

většinou postrádají racionální jádro, některé jsou ovšem funkční a smysluplné. Například se 

dlouho tradovalo, že dítě získá cheilognathopalatoschisis (rozštěp rtu a patra), pohlédne-li 

jeho matka v těhotenství na zajíce. Účelnou pověrou naopak je, že zatajované těhotenství je 

příčinou dětského mutismu. 

Některé nemoci, a zdaleka nejen duševní, vždy doslova dráždily lidskou představivost. 

Patří mezi ně například hirsutismus, epilepsie, asthma bronchiale a řada dalších. Laické pojetí 

konkrétních nápadných nemocí tedy existuje odpradávna. Nicméně již v devatenáctém století 

začaly vznikat komplexní vědecké teorie nemocí. 

Tyto teorie je, při určitém metodickém zjednodušení, možné rozdělit do tří okruhů. Jsou 

to teorie homeostatické, psychosociální a biobehaviorální. Toto členění používá např. Dagmar 

Mastiliaková (1999). Homeostatické teorie považují nemoc za logický následek narušené 

rovnováhy samoregulačních procesů v organismu. Onemocnění tedy vzniká při překročení 

adaptačních možností člověka. Homeostatické rovnováze se věnovala a věnuje řada 

odborníků, mezi jinými například Claude Bernard, Walter Cannon či Hans Selye. Bernard 

roku 1857 jako první zpracoval koncepci adaptace, kterou se udržuje homeostáza. Na zdraví 

a nemoc pohlížel do té doby neobvyklým způsobem. Nemoc popsal jako adaptační pokus 

organismu obnovit ztracenou rovnováhu, přičemž tento pokus je sice správný kvalitativně, ale 

nikoli kvantitativně. Například člověk s těžkou, dlouhodobou pneumonií trpí nedostatkem 

kyslíku. K nápravě tohoto deficitu podle Bernarda produkuje kostní dřeň zvýšené množství 

erytrocytů, které sice zvyšují dodávku kyslíku, ale zároveň zahušťují krev, čímž vzniká 

mčstnavé srdeční selhání (srov. Mastiliaková 1999, s. 40). Reakce je to tedy principiálně 

vhodná, ovšem v kontextu celého organismu zhoubná. 
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Psychosociální teorie spatřují vznik nemoci na pozadí fyziologických, psychických a so-

ciálních faktorů. Tyto teorie navazují na homeostatické přístupy a jsou spojeny se jmény 

Harolda Wolfa a Stewarta Wolfa (srov. Mastiliaková 1999, s. 40), kteří vyvinuli systém 

studující korelaci mezi měřitelnými sociálními i fyziologickými faktory a výslednou nemocí. 

Populární se stala teorie životních změn jedince, jež se odrážejí na jeho zdravotním stavu. 

Rozpracovali ji T. H. Holmes a R. H. Rahe. Životní události, a to i ty, které většina lidí vnímá 

příznivě, zvyšují nároky na adaptační schopnosti člověka. Pokud dojde k souběhu několika 

vysoce náročných situací (např. svatba, změna zaměstnání, úmrtí v rodině), člověk je 

vystaven značnému riziku onemocnění (srov. např. Vodáčková 2002, s. 33). 

Biobehaviorální teorie nemoci jsou založeny na předpokladu, že určitý způsob chování 

jedince vede za jistých okolností k určitému onemocnění. Tyto teorie jsou založeny na 

dlouhodobých výzkumech životního stylu pacientů. Je snadno prokazatelné, a také všeobecně 

známé, že například kouření cigaret pozitivně koreluje s výskytem karcinomu plic. Nicméně 

biobehaviorální teorie odkrývají i mnohem komplexnější souvislosti. Například M. Friedman 

a R. H. Roseman (1974) již v šedesátých letech dvacátého století rozlišili dva behaviorální 

typy lidí, A a B, přičemž u osobností typu A (velmi aktivní, až agresivní, steničtí lidé) 

vypozorovali signifikantně větší náchylnost ke kardiovaskulárním onemocněním. Typ B (lidé 

klidní, schopní odpočívat, optimističtí) naopak těmito chorobami téměř vůbec netrpí. Později 

byla tato typologie ještě rozšířena a lze konstatovat, že je dnes obecně přijímána. 

Nemoc, ve svých rozmanitých podobách, bývá často vnímána jako odchylka od normy, 

tedy jako nenormální stav. Pojmy norma a normalita, resp. normálnost jsou v souvislosti se 

zdravím a nemocí hojně užívané, avšak poněkud problematické. 

1.4.3 NORMÁLNOST A NORMALITA 

Normou se rozumí nejčastěji pravidlo, směrnice, měřítko. Tradičně se rozlišuje 

statistická, funkční a ideální norma. Někteří autoři, například Mari& Vágnerová. (2004), 

uvádějí i tzv. mediální normu, která představuje vzor toho, co je opakovaně prezentováno 

jako standardní nebo žádoucí (např. krása, zdraví, úspěch). Všeobecně je rozšířené a zako-

řeněné pojetí normálnosti jako pravidla a nenormálnosti jako výjimky. Dodnes mezi lékaři 

poměrně běžná interpretace normálního rozmezí vychází z alternativního modelu zdraví 

a nemoci a z předpokladu o nutné souvislosti mezi extrémností a patologií (Vácha 1980). 

31 



Přitom mnohdy může být odchylka od normy pozitivní nebo neutrální. Stanislav Komárek 

(2005) uvádí, že každá kvantifikovatelná vlastnost je v populaci distribuována zhruba podle 

rozložení Gaussovy křivky, kdy extrémních hodnot v obou směrech je málo a většina případů 

se kupí v oblasti středních, tedy normálních hodnot a upozorňuje, že někdy bývá zvykem 

tradovat jako patologické oba konce gaussovského rozložení, jindy jenom jeden. 

Hranice mezi normalitou a abnormalitou je kontinuální 14, závisí především na aktuální 

úrovni dané společnosti, u různých skupin se může lišit, vyvíjí se v čase a nemá definitivní 

platnost (Vágnerová 2004). Například tolerance vůči nikotinismu ve vyspělých západních 

zemích v posledních dekádách klesá a tento jev se stává patologií. Opačným příkladem může 

být egosyntonická homosexualita, která se dnes za nemoc nepovažuje. Je ovšem zřejmé, že 

prevalence kuřáctví je několikanásobně vyšší než „prevalence" egosyntonické homosexuality. 

V našem kulturním okruhu je ale obojí více či méně tolerováno, a to i na legislativní úrovni. 

Lze ovšem uvést další příklad: „to, co se považuje u kulturních národů za těžkou perverzi 

(např. nekrofilie - erotický vztah k mrtvole), je u afrických Basutů národním zvykem" 

(Syřišťová 1972, s. 20). Je tedy evidentní, že při úvahách o normalitě je vždy třeba zvažovat 

i aspekty prostoru a času. Nicméně i interindividuální variabilita lidí jedné populace je 

mimořádně velká. Cecil Helman (2001) ve svém pojednání o transkulturální psychiatrii navíc 

rozlišuje kontrolovatelné a nekontrolovatelné formy abnormálního chování, přičemž právě jen 

tyto společenské kontrole se vymykající případy jsou skutečným problémem. 

Další otázkou je problém normálnosti v průběhu ontogenetického vývoje. Lze se tázat, 

zda (a v jakém rozsahu) je například v pubertě normální acne vulgaris. A analogicky - je ve 

stáří normální příkladně presbyacusisl Oba tyto stavy jsou na první pohled patologické a jistě 

také snižují kvalitu života svých nositelů. Na druhou stranu jsou to jevy pro daný věk 

naprosto charakteristické a běžné. Nelze ovšem směšovat statistické hledisko normality 

s hlediskem funkčním. Pokud bychom přistoupili na možnost tohoto míšení pohledů, museli 

bychom prohlásit například patřičně klenuté chodidlo za ortopedickou abnormalitu. Dovedeno 

ad absurdum, mohla by vyvstat potřeba takovou abnormalitu odstranit a jejího nositele léčit, 

normalizovat. 

Otázka psychické normálnosti je v mnoha ohledech komplikovanější než problematika 

normálnosti tělesné. Psychika jako fylogenetický mladší složka organismu je velice variabilní 

a navíc obtížně přístupná objektivnímu zkoumání. Často slýchaný názor, že v oblasti duševní 

14 Tento názor však nesdílejí všichni odborníci. Např. Petr Weiss se vymezuje proti sociálněkonstruktivistickému 
přístupu a výslovné uvádí, že „...neexistuje kontinuita mezi deviací a normou" (Weiss 2002, s. 16). 
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není otázka normality relevantní, protože každý člověk je nějakým způsobem podivínský, 

nevyrovnaný, zvláštní, je sice do značné míry opodstatněný, ale také nebezpečný (srov. např. 

Vondráček, Dobiáš 1972, s. 131). Dostatečně známé jsou důsledky, které mělo rozšíření 

antipsychiatrického hnutí v polovině dvacátého století. Přes obtížnost kategorie normálnosti 

v lékařství (a zvláště v psychiatrii) je tedy třeba na ni nerezignovat. 

Jiří Vácha (1980) ovšem upozorňuje, že normálnost, která v jednom pojmu spojuje 

aspekt funkčního optima, častosti a průměrnosti je nadále neudržitelná. Termín normálnost se 

podle tohoto autora za staletí zatížil mnoha druhotnými souvýznamy, takže není možné 

doporučit jeho další používání. Je možné vystačit například s termíny zdraví, zdatnost, 

adaptabilita, obvyklost, průměrnost, modálnost apod. 

O znehodnocení kdysi klíčového pojmu „normy" hovoří i Zygmunt Bauman (2006), když 

připomíná, jak obtížné je měřit hloubku prožitků: „Moderní medicína se velice usilovně 

snažila o stanovení výrazné hranice mezi stavem zdraví a stavem nemoci a učinila rozdíl mezi 

normalitou a patologií hlavním předmětem své péče. Šlo o to, aby tyto rozdíly byly popsány 

v kategoriích empiricky ověřitelných a měřitelných (...) Takováto či podobná procedura ale 

nepřichází v úvahu, máme-li „měřit" zážitky a dojmy, tedy události, jež existují jen v subjek-

tivních prožitcích a jež je obtížné vyjádřit v navzájem přeložitelných pojmech... (Bauman 

2006, s. 79). Člověk postmoderní doby je navíc jakoby odsouzen k věčné nespokojenosti, 

neboť nikdy nezíská přesvědčivé vědomí o tom, že dosáhl skutečných hodnot. 

Zajímavým způsobem aktualizuje problém normálnosti Antonín Mokrejš (2002), který jej 

pojednává v kontextu Husserlovy fenomenologie. Normalita a normálnost nepředstavují 

v tomto pojetí nic předem daného, vypracovaného a neměnného, co lze snadno rozpoznat 

a identifikovat. Naopak pojetí normálního se ustavuje na základě souhlasných životních 

zkušeností ve vzájemném styku a společné životní praxi. „Normální je vše, co je srozumitelné 

každému a platí pro každého, přičemž tímto každým je za sebe odpovědný, zralý a dospělý 

jedinec" (Mokrejš 2002, s. 59). Ovšem ani to, co je tzv. nenormální nemá ve fenomenologic-

kém smýšlení výlučně negativní konotace. O tom, co není normální se hovoří spíše jako 

o neobvyklém než nenormálním. 

Je však zřejmé, že termín normálnost resp. normalita z českého vědeckého jazyka 

doposud nevymizel a patrně není ani na ústupu. Bude-li užíván s vědomím, že má vždy více 

významových vrstev, není třeba jej zavrhovat. 
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1.4.4 TĚLESNÁ A DUŠEVNÍ NEMOC 

Tradiční dělení nemocí na tělesné (somatické) a duševní (psychické) vychází 

z dualistického předpokladu, že skutečnost je redukovatelná na dva, zpravidla protikladné, 

principy. Jde však o velmi zjednodušující pojetí, které se již dlouho jeví jako neudržitelné. 

„Rozdělování projevů organismu lidského na tělesné a duševní je laické. Při přísné kritice 

neobstojí. Všechny tělesné pocity mají současně odezvu duševní a všechny duševní zjevy 

mají odezvu tělesnou" (Vondráček 1948, s. 7). Je tedy třeba vycházet z předpokladu, že 

nemocí je zasažen celý člověk a tento přístup vnášet také do lékařství. „Současná medicína je 

medicínou nemocného člověka. Čili její přístup k lidské bytosti je celostní" (Vymětal 2003, 

s. 18). Toto tvrzení ovšem ostře kontrastuje s přetrvávající klinickou praxí, kdy si řada 

pacientů stěžuje na absenci individuálního přístupu a dostatečné komunikace (Honzák 1999; 

Linhartová 2007 aj.). Stále se lze setkat s lékaři, kteří léčí například jen astma, nikoliv 

astmatika. Bohužel u nás stále neexistují relevantní výzkumy, které by tuto nepříznivou 

situaci a diskrepanci mezi proklamovanou teorií a skutečnou praxí dokladovaly. 

Uvedené dělení nemocí na tělesné a duševní se však stále používá, a to i v odborné 

literatuře. Má to nepochybně své opodstatnění. Důležité je rozlišovat příčinu a následek; např. 

infekce virem HIV může mít čistě biologické příčiny, kdežto zjištěná HIV pozitivita má 

rozsáhlé psychické i sociální následky. Naopak deprese vzniklá z psychických či sociálních 

příčin mívá důsledky v oblasti tělesné. 

K PROBLEMATICE P S Y C H O S O M A T I K 

Psychosomatika je směr medicínského myšlení, který se zabývá vztahy duševních a těles-

ných funkcí. Roman Jirák (2001) rozděluje psychosomatiku do dvou hlavních skupin. 

Hlubinná psychosomatika vychází zejména z psychoanalytického učení a její základní 

postulát říká, že somatické poruchy mají určitý symbolický význam nebo že se vyskytují 

pouze u určitého typu osobností. Druhým směrem je psychosomatika nespecifická, která 

pokládá choroby za důsledek působení konfliktogenních a stresogenních situací. 

Psychosomatická onemocnění neboli psychosomatózy jsou charakteristická somatizací, 

tedy procesem, kdy se psychická úzkost manifestuje tělesnými obtížemi. Mezi typické psy-

chosomatické nemoci řadí Jan Poněšický (2002) například některé poruchy štítné žlázy, 

průduškové astma, poruchy srdečního rytmu, žaludeční a dvanácterníkové vředy, některé 
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revmatické kloubní choroby, kožní ekzémy, nízký a vysoký krevní tlak či generalizované 

bolestivé stavy. 

Kategorie psychosomatického onemocnění byla vypuštěna již v sedmdesátých letech 

dvacátého století z mezinárodní klasifikace nemocí a vad. Zdůvodnění tohoto kroku 

spočívalo v tom, že psychické faktory se určitým způsobem podílejí na vzniku všech 

onemocnění. Nelze tedy dělit nemoci na „psychosomatické" a „nepsychosomatické". Komá-

rek k tomu dodává: „...potíž je v tom, že některé jsou jaksi „psychosomatičtější" než jiné, 

třeba esenciální hypertenze oproti moru" (Komárek 2005, s. 22). To je ovšem zavádějící 

formulace, obdobně by pak bylo možné tvrdit, že určitá fotografie je „černobílejší" než jiná, 

protože obsahuje více černé (nebo bílé?) barvy. Situace je však složitější zejména proto, že na 

vzniku většiny onemocnění se prokazatelně nepodílejí jen faktory psychické a somatické, ale 

ještě některé další. 

Psychosomatika jako vlivný proud medicínského myšlení jistě přispěla k rozvoji 

holistického přístupu k pacientovi, k humanizaci medicíny i ošetřovatelství, ale v dnešní době 

se jeví jako překonaná. „Název psychosomatika", píše Bohumila Baštecká, , je z hlediska 

dnešního chápání zdraví a nemoci chybný. Rozděluje člověka na tělo (řec. soma) a duši (řec. 

psyche), konzervuje karteziánský dualismus. Oboru, který se snaží o celistvé vnímání 

člověka, neprospívá" (Baštecká 2003, s. 209). Jak bylo uvedeno výše, o zdraví člověka je 

třeba podle mnoha autorů (např. Kukla 1999; Baštecká, Goldmann 2001; Křivohlavý 2001) 

uvažovat ve všech čtyřech dimenzích, a to tělesné, duševní, sociální i duchovní.15 

1.4.5 BIO-PSYCHOSOCIÁLNĚ-SPIRITUÁLNÍ MODEL NEMOCI 

Člověk tedy může být pojímán jako jednota bio-psychosociálně-spirituální. O zdraví a ne-

moci, stejně jako o našich zásazích do zdraví a nemoci je potom třeba uvažovat 

v souvislostech těchto čtyř systémů. Nemoc, která se projeví v některé z těchto oblastí ovšem 

může mít následně vliv i na oblasti ostatní (Trapková, Chvála 2004). A naopak, intervencí 

do nemocí zdánlivě nezasažené oblasti lze ovlivnit i nemoc samu. 

15 V anglosaské literatuře (např. Ewles, Simnett 2004) se lze setkat i s pátou dimenzí, označovanou jako „societal 
health", což bychom mohli přeložit jako „spolkové zdraví". Zatímco sociální rovina zdraví zahrnuje především 
mezilidské vztahy, spolková představuje širší společenský a politický kontext (např. dodržování lidských práv 
atp.). Duševní rovina bývá nčkdy reprezentována dvéma samostatnými dimenzemi - mentální (schopnost 
jasného a koherentního myšlení) a emocionální (schopnost prožívání a rozpoznávání emocí). 
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PORUCHY ZDRAVÍ V OBLASTI PSYCHICKÉ ROVNOVÁHY 

Tělo člověka je mimořádně komplikovaný systém. Skládá se z hierarchicky 

uspořádaných nižších integračních stupňů (atomů, genů, buněk, orgánů atd.). Zároveň je však 

součástí vyšších integračních stupňů (populací, společenstev, ekosystémů atd.). Obecným 

biologickým principem na všech těchto úrovních je tendence k udržování rovnovážného stavu 

(Šmarda a kol. 2004). Nejsou-li regulační mechanismy příslušného systému schopny rovno-

váhu udržovat, dochází k ohrožení jeho existence. 

Za poruchy biologické rovnováhy můžeme považovat ta onemocnění, která mají 

organický základ. Rozpoznání organické příčiny konkrétního onemocnění je ovšem závislé na 

úrovni medicínských znalostí a dovedností. Například pacient s neodhaleným nádorem mozku 

může být léčen pro bolesti hlavy neurotického původu. Biologický základ má také řada 

psychických chorob, například demence (Svoboda a kol. 2006). Prvotní příčinou organicky 

podmíněných poruch mohou být ovšem i psychické zážitky. 

( Mezi nejzávažnější organická onemocnění současné doby patří v první řadě kardiovasku-

lární nemoci. Z hlediska příčin úmrtí v zemích Evropské unie zaujímají první místo.16 Na 

nemoci srdce a cév umírá zhruba 53 % mužů a přibližně 57 % žen. Na druhém místě jsou 

nádorová onemocnění, na třetím poranění a otravy. Ostatní typy onemocnění se podílejí na 

struktuře standardizované úmrtnosti méně než patnácti procenty. V dětském a dorostovém 

věku jsou nejčastější příčinou smrti úrazy a otravy. 

Z antropologického hlediska je podstatné, že uvedené pořadí i skladba fatálních chorob 

platí pouze pro obyvatelstvo vyspělých zemí a jen v posledních desetiletích. 

/Poměrně hojná onemocnění, ovšem většinou bez závažných následků, jsou různé 

respirační infekce (chřipka, záněty horních cest dýchacích atp.). Velice závažnou skupinu 

onemocnění představují alergie, které zpravidla výrazně negativně ovlivňují kvalitu života. 

Do výčtu častých a vážných organických chorob naší doby a našeho kontinentu by bylo třeba 

zařadit také diabetes mellitus a některá další onemocnění. 

Podstatnou skutečností je, že většina zmíněných chorob je z velké části zapříčiněna a tedy 

i ovlivnitelná životním stylem člověka. Mezi rizikové faktory jejich vzniku totiž patří zejména 

nesprávné stravovací návyky, kouření cigaret, nadměrná konzumace alkoholu a nedostatek 

vhodné pohybové aktivity. 

16 Informace o strukturované mortalitč a morbiditč jsou dostupné na stránkách Ústavu zdravotnických informací 
a statistiky ČR, http://www.uzis.cz/info.php7article =38&mnu_id=6151. 
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PORUCHY ZDRAVÍ V OBLASTI PSYCHICKÉ ROVNOVÁHY 

Do tohoto okruhu patří poruchy a nemoci lidské psychiky, které ovšem nemají žádný 

(současnou medicínou) rozpoznatelný biologický podklad. Jsou to poruchy v oblasti jáství, 

osobnosti. „Duševní poruchy představují záhadu; stojí přesně na bio-psychosociálně-spirituál-

ním rozhraní a přístup k nim i jejich nositelům by to m ě l respektovat" (Baštecká 2003, 

s. 275). Na problematičnost teoretického uchopení duševní nemoci poukázal například již 

Michel Foucault: „...mentální patologie vyžaduje jiné analytické metody než patologie 

organická ... jen jazykový úskok umožňuje podkládat chorobám tělesným a chorobám 

duševním týž smysl" (Foucault 1971, s. 13). Výmluvné v této souvislosti je i to, že současná 

a vlivná německá učebnice psychiatrie začíná kapitolou „Obhajoba užívání pojmu nemoci 

v psychiatrické péči" (Rahn, Mahnkopf 2000, s. 13). Tito autoři mj. připouštějí, že používání 

tradiční medicínské terminologie umožňuje jasné definování rolí pacienta a lékaře, procesy 

léčení pojmenované nemoci se stávají transparentnější apod. 

Dnes se v oblasti výzkumu a léčby duševních nemocí profiluje jednak neuropsychologic, 

která je součástí bouřlivě se rozvíjejících neurověd, jednak tradiční psychopatologie. Neuro-

psychologic hledá vztah mezi chováním a mozkem (Preiss 2003). Psychopatologie se věnuje 

přímo chorobným duševním jevům, klasifikuje je a zkoumá jejich projevy. 

Mezi nejčastější duševní onemocnění (opět jen v kontextu naší civilizace) patří úzkostné 

poruchy. Podle Jiřího Rabocha a Pavla Pavlovského (2001) postihují až jednu čtvrtinu 

populace vyspělých zemí. Úzce s nimi souvisí poruchy vyvolané stresem. Reakcí na akutní 

mentální stres může být pocení, tachykardie, ale v některých případech i smrt. Například 

strach z operace může u pacienta způsobit vyplavení smrtelné dávky katecholaminů, jak uvádí 

již Josef Charvát (1969). Je nasnadě, že u tzv. přírodních národů může tento „smrtonosný 

strach" způsobit například šaman svým zaříkáváním a pod. Duševní stres může být příčinou 

řady vnitřních chorob, protože vysoké a nespotřebované dodávky hormonů organismus 

poškozují. 

Velmi rozšířenou skupinou duševních nemocí jsou afektivní poruchy. Jde o patologické 

nálady depresivní nebo manické. Prevalence depresí ve vyspělých zemích stoupá a zároveň se 

snižuje věk při první depresivní epizodě (srov. Rahn, Mahnkopf 2000, s. 227). Deprese je 

příkladem duševní nemoci s výraznou odezvou v oblasti tělesné (zácpa, bolesti hlavy, 

nespavost) i sociální (někdy až neschopnost docházet do zaměstnání a udržovat mezilidské 

vztahy). 
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Poruchy osobnosti neboli psychopatie jsou rovněž časté. Odhaduje se, že deseti až osm-

nácti procentům populace přináší jejich disharmonická struktura osobnosti problémy (Ra-

boch, Pavlovský 2001). Vladimír Vondráček upozorňuje, že každý člověk má některé rysy, 

které nejsou běžné. Mezi normálem, přes anomální osobnost, je k psychopatům přechod 

plynulý (Vondráček 1968). Toto tvrzení je jistě pravdivé, nicméně skýtá určité nebezpečí 

všeobecného psychiatrizování. Pro posledních několik desetiletí je skutečně typický určitý 

odklon od velkých psychiatrických problémů k tzv. malé psychiatrii a hovoří se i o psycho-

patologii každodenního života. Je to pochopitelné, neboť psychózou je stiženo relativně malé 

procento populace, kdežto celoživotní prevalence neuróz je v naší populaci značná. Navíc 

péče psychiatrů již není tak stigmatizující jako v minulosti, což přispívá k úspěšnému léčení 

mnoha pacientů. 

Velkou skupinu duševních nemocí tvoří neurotické poruchy, které těsně souvisejí s výše 

zmíněnými poruchami afektivními a úzkostnými. Častá je například neurastenie, vyznačující 

se únavou, bolestmi hlavy a poruchami spánku bez organického nálezu. Typickým znakem 

neuróz je narušení subjektivního prožívání, tedy změna emocí (Vágnerová 2004). Uvádí se, 

že neurózy jsou jednou z nej častějších příčin návštěv u praktického lékaře. Ten však začasté 

nedokáže na neurotické projevy pacienta adekvátně reagovat, odesílá jej na vyšetření 

k různým specialistům a pod., čímž se jeho problémy spíše zvětšují. Je to jakási daň za stále 

dokonalejší vyšetřovací a léčebné metody, kdy se nutně ztrácí celkový pohled na pacienta 

a jeho životní příběh. Takový nadhled mohl mít dříve obvyklý rodinný lékař (což se ovšem 

netýkalo ekonomicky slabších skupin obyvatelstva), ale jen stěží si jej udrží dnešní obvodní 

praktik. 

Mezi ostatní duševní nemoci, u kterých se většinou nepředpokládá organické podmínění, 

patří ještě schizofrenie, disociativní poruchy, poruchy příjmu potravy a některá další onemoc-

nění. Jejich celoživotní prevalence v populaci je však relativně nízká. Některé stavy, které se 

obvykle řadí mezi poruchy duševní, náleží v našem bio-psychosociálně-spirituálním modelu 

do kategorie sociální nebo spirituální, případně na jejich pomezí. To se ostatně týká i zmíně-

ných poruch příjmu potravy, jejichž incidence má stoupající charakter. Například na vznik 

mentální anorexie má prokazatelný vliv aktuální mediální norma a nápodoba sociálních 

vzorů, ledy faktory společenské. 
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PORUCHY ZDRAVÍ V OBLASTI PSYCHICKÉ ROVNOVÁHY 

Problémy a poruchy na úrovni vztahů přináší člověku život ve společnosti. Ta na jedné 

straně poskytuje svému členovi sociální oporu a vytváří nezbytné podmínky pro jeho život, na 

straně druhé jej často různým způsobem poškozuje. Takové sociální jevy, jakými jsou napří-

klad_rozvod, "Tváíba nebo odchod do důchodu, patří k největším stresorům (srov. např. 

Vodáčková 2002, s. 33). Do této oblasti patří také rozsáhlá zdravotní problematika sociální 

patologie (Hrčka 2001; Marmot, Wilkinson et al. 2006). 

Zatímco v raných společnostech bylo jediným myslitelným zločinem porušení tradice, 

naše dnešní společnost má podstatně širší a komplikovanější chápání sociálně nežádoucích 

jevů. Mezi takové jevy je možné zařadit například kriminalitu, sebevražednost, zneužívání 

návykových látek, ale i korupci, konzumní způsob života, týrání dětí, bezdomovectví, 

prostituci atp. Eva Křížová (1993) uvádí, že na sociální odchylku je možné nahlížet v zásadě 

dvěma způsoby. Normativní přístup chápe odchylně jednající lidi jako porušovatele norem, 

kteří ohrožují společnost a proto je vůči nim třeba zasáhnout represí. Naopak interpretativní 

teorie vidí v odchylně se chovajících lidech oběti společnosti: „Společnost tím, že odchylné 

chování označuje jako deviantní, deviantní jedince sama plodí" (Křížová 1993, s. 74). S tímto 

přístupem úzce souvisí teorie labelingu, tj. pokrývání společenských jevů diagnostickou 

nálepkou. Jde o jakousi medicinizaci společnosti, která byla již zmíněna v souvislosti 

s psychopatologií. Z hlediska kulturní antropologie je podstatné, že normativní přístup je 

zřejmě historicky starší a je typický pro silně integrované skupiny. V našem kulturním okruhu 

se prolínají oba zmíněné přístupy. 

Do skupiny zdravotních problémů sociální patologie lze zařadit následky nevhodného 

působení rodiny, ale i širší společnosti. Patří sem například syndrom týraného a zneužívaného 

dítěte (CAN), citová deprivace, zdravotní následky šikany a mobbingu, nezaměstnanosti, 

bezdomovectví, užívání návykových látek aj. Sociální vlivy se výrazně uplatňují u řady 

duševních chorob, přičemž významnou roli hraje zejména komunikace. Patologická 

komunikace může být projevem, ale i příčinou řady duševních chorob. Velice zajímavý názor 

vyslovila například paloaltská komunikační škola na schizofrenii, která prý není „mysteriózní 

duševní onemocnění jednotlivce" (Watzlawick, Bavelasová, Jackson 1999, s. 186), nýbrž 

specifický komunikační vzorec. Nevhodné způsoby komunikace mohou zcela nepochybně 

poškodit pacienta (psychogenní iatropatogenie), žáka (didaktogenie) apod.17 

17 K problematice iatrogenic existuje rozsáhlá literatura již i v češtině. Podrobně se tomuto tématu věnují např. 
Kapr a Koukola (1998), I lonzák (1999), Linhartová (2007) a jiní. 

3 9 



S problematikou sociálního zdraví souvisí také sebevražedné jednání. Suicidium je 

složitý jev a jeho příčiny mohou být různé, ne vždy musí být jeho aktér duševně nemocný. Ve 

většině případů není motiv znám, druhé místo zaujímají somatická onemocnění a na třetím 

místě jsou problémy rodinné a erotické (Zemek 2001). Bilanční sebevražda, například po 

zjištění infaustní diagnózy, bývá (sekularizovanou) společností v zásadě tolerována. I taková 

má ovšem sociální rozměr a nezanedbatelný vliv na okolí zemřelého. Sebevražda je prakticky 

vždy určitým obviněním a stigmatizací pozůstalých. I zde je nezbytné uvážit kulturní rozměr. 

Například římská a japonská kultura chápala tradičně sebevraždu jako adekvátní a přijatelné 

řešení společenské potupy. Od sebevraždy, ať patické nebo biické, je třeba odlišit 

sebeobětování (obětování života v zájmu určité vyšší hodnoty) a sebezabití (zničení vlastního 

života bezúmyslu zemřít). 

PORUCHY ZDRAVÍ V OBLASTI SPIRITUÁLNÍ ROVNOVÁHY 

Duchovní neboli spirituální dimenze není totéž, co duševní. Přesto se někdy pojmem duše 

míní spíše duch. „Víra v nesmrtelnou duši patří k základům evropské civilizace (a žádné jiné). 

Vyjadřuje zároveň přesvědčení i rozhodnutí, že každý človčk je jedinečná bytost, která nutně 

potřebuje svobodu, protože nese nekončící odpovědnost za všechno, co kdy udělala. 

Vyjadřuje také úctu k těm, kteří si něčeho cenili víc než vlastního života" (Sokol 2001, 

s. 368). To souvisí například se zmíněným sebeobětováním, které bývá někdy vykládáno jako 

suicidium. A přestože je v evropském kontextu sebevražda vnímána jako nepřípustná, čin 

Jana Palacha z roku 1969 řada lidí chápe jako úctyhodný; naopak v Asii (i když je tam 

sebevražda vnímána jako přípustná) by nebyl takový čin vůbec pochopen - právě pro absenci 

víry v nesmrtelnou duši. Ačkoli tento příklad poněkud zjednodušuje spletitou skutečnost, 

ilustruje praktické důsledky odlišnosti kultur. 

Potřeba smyslu, sebepřesahu, zařazení se do celku světa je člověku vlastní právě tak jako 

potřeby biologické, psychické a sociální. Bylo by hrubou chybou domnívat se, že spiritualita 

se dotýká pouze lidí tzv. věřících. Je-li člověk krácen ve svém právu hledat a nalézat smysl, 

pravdu, svobodu, víru atp., může nejen onemocnět, ale i zemřít. Vyhroceným příkladem může 

být nárůst sebevražednosti u nás po roce 1968 (srov. Možný 2002, s. 68). Jak upozorňují např. 

Ewles a Simnett (2004), spirituální zdraví je pro některé lidi spjaté s aktivním náboženským 

životem, pro jiné spíše s usilováním o životní vyrovnanost a soulad se sebou samým. 

4 0 



Do oblasti poruch duchovního zakotvení patří například tzv. noogenní a nedělní neurózy, 

jež se projevují pochybováním o hodnotě bytí, o smyslu života, depresemi až sebevražednými 

tendencemi (Frankl 1996). Je zcela přirozené, že takovéto poruchy se mohou objevit pouze 

u lidí, kteří nejsou plně vytíženi péčí o zachování života. Noogenní neuróza je tedy spojena 

s fenoménem volného času. Zajímavým problémem duchovního zakotvení je také 

psychospirituální krize, kterou Michael Vančura definuje jako „...epizody neobvyklých 

zkušeností, zahrnující změny vědomí a změny percepčních, emocionálních, kognitivních 

a psychosomatických funkcí, ve kterých je patrný přesah obvyklých hranic definice vlastního 

já, tj. posun k transpersonálním zážitkům" (Vančura 2002, s. 329). Taková duchovní 

zkušenost je pro člověka velice obtížná a proto se hovoří o krizi. Odlišit psychospirituální 

krizi od psychotického onemocnění je nesnadné. 

Únik z problémů současného (zmaterializovaného) světa se může dít nejen útěkem do 

nemoci, ale také konverzí k náboženské sektě. Sekty se vyznačují především negativním 

postojem k majoritní kultuře, pevnou ideologií a totalitním řízením. Nabízejí většinou trans-

cendentní zakotvení, jistotu, řád, autoritu, skupinovou identitu atd. Jedinec, který se stane 

závislý na sektě, který přijme její učení za vlastní, je zpravidla silně ohrožen na zdraví, a to 

nejprve v oblasti spirituální, záhy však i ve všech ostatních. Obdobně tomu bývá i u ostatních 

kultů a ideologií, které mají ve svém programu zakotvenu nenávist ke skupině obyvatel, které 

vyznávají vůdcovský princip, proklamují násilí atp. 

Často se vyskytuje názor, že lidé, kteří se dobrovolně stali řadovými členy nějaké sekty či 

lidé kteří trpí následky noogenní neurózy nebo psychospirituální krize nejsou duševně zdraví. 

Tím by kategorie spirituálního zdraví ztrácela smysl, protože každá spirituální porucha by 

byla zároveň poruchou duševní. Kdo je však ochoten připustit, že hledání smyslu individuální 

existence může i psychicky integrovaného jedince přivést k zoufalým a život ohrožujícím 

krokům, tento názor nesdílí. 

V současné době lze v některých evropských zemích s převažující katolickou konfesí 

vypozorovat zvýšené praktikování exorcismu. S oficiálním pověřením příslušného biskupa jej 

mohou provozovat proškolení církevní „terapeuti", přičemž je údajně garantováno, že takto 

nebudou „léčeni" psychicky nemocní lidé jako tomu bývalo v minulosti (například epileptici), 

nýbrž pouze ti skutečně posedlí ďáblem. To je ostatně výmluvným svědectvím o tom, že je 

problematika spirituality aktuální i ve značně sekularizované společnosti (více k tomu např. 

Říčan 2002, s. 307). 
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Spirituální pohodu a zdraví moderního člověka ohrožuje také strach ze smrti a z toho, co 

s ní souvisí. Smrti byl v naší společnosti podle Heleny Haškovcové upřen charakter sociálního 

aktu. „Dnes si kolem umírání a smrti nejsme jisti ničím, a proto nás zahltil strach tak velký, že 

zabraňuje střízlivému pohledu a konstruktivnímu počínání, tedy tomu procesu, který je 

nazýván ritualizací umírání a smrti" (Haškovcová 2002, s. 210). Neschopnost dnešního 

Evropana či Američana přijmout smrt jako přirozenou a smysluplnou součást života 

způsobuje mnohá další utrpení. Člověk, který se již nesetkává s faktickou smrti 

v každodenním životě (nevidí ani umírat své blízké), si ovšem smrt připomíná možná 

podvědomě jinak, například v televizi nebo v počítačových hrách. Tím se ale smrt ještě více 

relativizuje a odlidšťuje. Jedním z mnoha důsledků tohoto rozpačitého vztahu ke smrti je 

deformace a komercionalizace pohřebních rituálů, kterou můžeme pozorovat v našich velkých 

městech. 

Někteří lidé trpí také následky svého magického myšlení a chování. Takové chování 

obnáší provozování magických rituálů či jejich reliktů, jednání podřízené pověrám nebo 

věštbám atp. Podle Vladimíra Vondráčka (1968) je v lidech vůle k magickému a magické 

bude patrně ještě dlouho ovlivňovat naše myšlení a chování. Zdroje a příčiny magických 

tendencí a obsahů vidí Vondráček v touze po nadpřirozeném, v přání znát budoucnost, ve 

strachu, v tendenci chovat naděje na mimořádné řešení, ve sklonech udržovat pověsti a fabule 

atd. Nezvládnuté a obtěžující následky magického myšlení lze rovněž považovat za poruchu 

spirituální rovnováhy. 

Nastíněný systemický model zdraví a nemoci 18 založený na existenci čtyř klíčových 

dimenzí není dosud odborníky bezvýhradně přijímán. Je to pochopitelné vzhledem k množství 

různých názorových proudů v medicíně, psychologii, sociologii a dalších dotčených vědách. 

Především spirituální složka zdraví bývá odmítána jako nadbytečná nebo dokonce nevědecká 

s poukazem, že její relevantní náplň spadá do dimenze psychické. Zde jde patrně o následek-

jistého zmatení pojmů, kdy výrazu spiritualita (duchovnost) bývá podkládán spíše význam 

slova spiritismus (duchařství). 

18 Nad otázkou, proč konvenční medicína odmítá systemický model nemoci se velice podnětným způsobem 
zamýšlí Vladislav Chvála a Ludmila Trapková (2006). Tito autoři naznačují např. neblahé následky, které by 
akceptace tohoto pojetí mohla mít pro farmaceutický průmysl. 

AU 

1.4.6 KRITIKA/BIO-PSYCHOSOCIÁLNĚ-SPIRITUÁLNÍHO MODELU 
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Biomedicínský pohled na zdraví se udržuje v lékařské praxi z řady důvodů. Mimo jiné je 

kongruentní s rovněž přetrvávajícím paternalistickým vztahem lékaře k pacientovi. Medicína, 

která má přirozený sklon ke konzervativismu a předávání tradičních hodnot, přirozeně 

využívá těchto zažitých modelů, protože jsou pro ni výhodné. Současný stav však konvenuje 

i velké části pacientů, kteří nerovný vztah sytí svým pasivním a nedospělým chováním (srov. 

např. Honzák 1999, s. 68). Viděno prizmatem transakční analýzy, pacient (neinformovaný, 

plný obav) mnohdy přichází v roli dítěte, což vyvolá komplementární reakci lékaře, který se 

zachová jako rodič. Dospělým v tu chvíli není ani jeden z nich. 

Konvenční medicína se podle Radovana Rybáře (2006) setrvačně vyhýbá filozofickým 

a existenciálním otázkám ve spojitosti s nemocí a konkrétním pacientem. Alternativní proudy 

medicíny naopak mnohdy postrádají impozantní znalostní a technologickou základnu, kterou 

si moderní medicína za poslední desetiletí vybudovala. 

Nicméně je třeba konstatovat, že bio-psychosociálně-spirituální model člověka, ač se 

neprosazuje snadno, stojí na vědeckých základech, je podložen četnými výzkumy a vychází 

z myšlenkového prostředí euro-americké kultury. Lze tedy předpokládat (v duchu teorie 

Thomase Kuhna), že brzo nahradí současné dožívající medicínské paradigma, kterým je již 

Vědecké poznávání podstaty fenoménu zdraví (a nemoci) je mimořádně obtížné. Je tomu 

tak bezpochyby proto, že fundamentální otázky jdoucí k samotné podstatě člověka se 

vymykají z rámce vědeckého diskurzu. Při studiu podobně hlubokých, tzv. thaumatických 

otázek se tedy nelze obejít bez filozofie. „Striktně vzato bychom museli přiznat, že mnoho 

z toho, co se nás nejvíce dotýká a vytváří náš život, je a zůstane záhadou" (Piťha 2006, 

s. 100). Přesto o záhadném v našem životě mnohé víme nebo tušíme, na čemž má podle Petra 

Piťhy zásluhu hlavně předmoderní věda. Zde se tedy ukazuje jedna z cest odkrývání podstaty 

zdraví, kterou je studium starých pramenů, mytologie a názorů raných filozofů. Je však třeba 

důsledně oddělovat vědecké poznatky od mýtů, které mohou být velice inspirativní, ovšem 

nelze s nimi pracovat stejnými metodami jako s vědeckými teoriemi. 

1.5 PŘÍSTUPY KE STUDIU ZDRAVÍ A NEMOCI 
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1.5.1 FILOZOFICKÝ PŘÍSTUP: STUDIUM MÝTŮ A DĚL RANÝCH MYSLITELŮ 

Filozofie usiluje o porozumění, nikoli o přesné poznání, které je naopak doménou 

současné vědy. Může se tedy obracet k mýtům, které jsou studnicí porozumění člověku 

a světu. Mytologie zprostředkovává obrazy o někdejších postavách a situacích, které 

umožňují vidět svět v celku a vysvětlit si jej. 

Doklady úvah o zdraví, těle a duši lze nalézt již v dílech řeckých filozofů z pátého století 

před naším letopočtem. Jak uvádí Hynek Bartoš (2006), nejde v nich o náboženské spekulace, 

nýbrž o reflexi lidské přirozenosti v napětí mezi zdravím a nemocí. Dodnes inspirující úvahy 

o lidském zdraví nacházíme např. v dílech Miléťanů stejně jako v Platónových dialozích. 

Bartoš (2006, s. 163) například cituje Démokrita, zlomek B 234: „Lidé žádají v modlitbách od 

bohů zdraví, ale neuvědomují si, že mají sami v sobě takovou moc. Neboť tím, že 

v nedostatku ovládání konají opak, sami své zdraví pro své touhy zrazují." S určitou licencí 

bychom tedy mohli konstatovat, že psychologie zdraví vznikla v Evropě o více než dva tisíce 

let později, aby experimentálně doložila to, co věděli již lékaři a filozofové před Sokratem. 

Ve starověku bývali lékaři zároveň filozofy (Charvát 1969) a éra filozoficky fundovaných 

lékařů s erudicí v sociálních vědách skončila, jak se zdá, poměrně nedávno. Při současném 

nárůstu medicínského poznání není v silách jednotlivce, podobně jako v jiných vědách, 

obsáhnout celý obor a dochází tak ke stále užší specializaci. Tím se pochopitelně z lékařství 

vytrácí nejen holistický nadhled, ale i úcta ke společenskovědním a filozofickým poznatkům. 

Přitom společný kořen medicíny a filozofie odráží i skutečnost, že řada klíčových 

filozofických výrazů má původ ryze lékařský (Payne 2002). Díky vzniku filozofe se vlastně 

z předřecké empirické medicíny stala medicína vědecká, která zpětně ovlivňovala řeckou 

filozofii. Hippokratovská medicína byla de facto prvním vědním oborem v dějinách (Bednář 

2002). To, co však bývá vytýkáno soudobé medicíně, tedy jednak jakási výlučnost a pře-

devším pak tendence léčit chorobu odtrženou od životního kontextu pacienta, existovalo 

v překvapivě stejné podobě už v antice.19 

Dalším mimořádně inspirativním zdrojem úvah o zdraví jsou spisy církevních autorit 

raného křesťanství. Jak uvádí Václav Ventura (2002), vliv na naše představy o zdraví a nemo-

ci mají archaické židovsko-křesťanské tradice ovlivněné řecko-římským myšlením. 

19 Např. uzavřenost profesionální medicíny před laiky je patrná už u Hippokrata, řecká literatura o medicíně se 
dělila na odbornou a popularizační a lékaři otroků léčili direktivně (se zaměřením na nemoc), kdežto lékaři 
svobodných léčili nedirektivně, vedením (se zaměřením na nemocného). Více k tomu např. Bednář (2002). 
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Představa ideálního zdraví, jak o ní bylo pojednáno v kapitole 1.2, má možná kořeny 

právě v biblické antropologii. Václav Ventura (2002, s. 33) odkazuje na výrok Basila 

Velikého: „Nemoc není dílem Božích rukou. Bůh, který učinil tělo, neučinil nemoc, zrovna 

tak učinil duši, ale ne hřích". Člověk (jako obraz Boha) byl v ráji naprosto zdravý. Až 

Adamovou vinou celá lidská přirozenost onemocněla. K prvotnímu hříchu přidávají lidé své 

vlastní hříchy a tím se podle Řehoře z Nyssy zdraví lidstva dále zhoršuje. Řehoř zNazianzu 

je údajným autorem výroku: „Neobdivujme tolik zdraví a nehrozme se nemoci". Kromě 

těchto tří kappadockých otců se ke zdraví a nemoci zajímavým způsobem vyjadřovaly i další 

církevní autority, např. Klement Alexandrijský, Jan Klimakos, Jan Chrysost20 a jiní. 

Souborné zpracování tohoto tématu v české literatuře doposud chybí. Dílčí pojednání 

publikovali např. Jan Payne a kol. (2005) a Hynek Bartoš (2006). 

1.5.2 VĚDECKÝ PŘÍSTUP: POKUSY O TEORETICKÝ A EMPIRICKÝ VÝZKUM 

Výzkum zdraví představuje mimořádně rozvětvenou problematiku, která zasahuje do 
/ 

mnoha oblastí lidské činnosti. Můžeme sem řadit medicínský, Sbciologický, demografický, 

pedagogický i jiný výzkum zdraví a jeho kontextových modalit (věk, pohlaví, etnická 

příslušnost atp.), stejně jako výzkum zdravotnických služeb. Předmětem zájmu tohoto 

pojednání je však pouze výzkum zdraví (a nemoci) jako fenoménu, tedy nikoliv výzkum 

zdravotního stavu populace, dostupnosti zdravotní péče apod. V tomto smyslu se u nás zatím 

nevěnovala studiu zdraví dostatečná pozornost. V českém ani slovenském jazyce neexistuje 

ani jediná monografie zabývající se metodologií výzkumu zdraví. V anglickém jazyce je 

k dispozici např. obsažná publikace „Research Methods in Health" z pera britské socioložky 

Ann Bowling (2004) nebo poněkud stručnější příručka „Studying Health and Disease", jejímž 

autorem je Kevin McConway (2001). 

Úspěch studia tak složitého a obtížně uchopitelného fenoménu, jakým je lidské zdraví 

závisí především na správné volbě výzkumné metody. Hermeneutickým paradoxem je zde 

však nutnost určitého předporozumění zkoumanému jevu. Musíme vyjít z nějakého konceptu 

zdraví, abychom ho mohli vůbec začít zkoumat. 

20 Dodnes inspirující a provokující myšlenku vyslovil Jan Chrysost: „Je-li duše zdravá, tělesná nemoc nemůže 
zapříčinit člověku žádnou škodu." Nemoc není v tomto pojetí skutečným zlem, protože se stává příčinou mnoha 
dober (srov. Ventura 2002, s. 41). Lidé, kteří prodělali závažnou nemoc často o ní skutečně s odstupem času 
hovoří jako o impulzu k pozitivní změně ve svém životě (např. zásadní rekonstrukce hodnotové orientace). 
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Jedním z osvědčených způsobů je ztotožnění zdraví s kvalitou života, která je 

kvalitativnímu i kvantitativnímu zkoumání dobře přístupná, jak bylo ostatně pojednáno 

v subkapitole 1.3.3 této práce. U nás se měřením kvality života různými metodami 

dlouhodobě zabývá např. Jaro Křivohlavý (2001; 2002; 2005). Zde se otvírá především široké 

pole působnosti pro akční výzkum, neboť poznání kvality života klientů a pacientů určitých 

zařízení je předpokladem jejího zvyšování. Požadavek na soustavné zlepšování kvality života 

v nemocnicích, léčebnách a ústavech sociální péče je v současné době nejen proklamován, ale 

jeho plnění je oficiálním kritériem pro hodnocení efektivity péče v těchto zařízeních. 

Mnoho podstatného o zdraví a nemoci lze zjistit i pomocí studia jiných souvisejících 

fenoménů a procesů. Zejména se jedná o výzkum sociální opory (Cropley, Steptoe 2005), 

prožívání bolesti (Havelka 2002) či dětského pojetí bolesti (Mareš a kol. 1997; 2002). 

Dalším okruhem výzkumů, které mají blízký vztah k fenoménu zdraví je výzkum 

zdravotně relevantního chování, osobnostních charakteristik a vybraných sociálních okolností. 

Na tato témata byla v posledních letech publikována řada studií. Například Karel Hnilica 

(2006; 2007) se zabýval socioekonomickými determinantami subjektivního zdraví, vlivy 

přírodních katastrof na zdraví atp. Iva Šolcová a Vladimír Kebza (2001; 2002; 2006a; 2006b) 

dlouhodobě zkoumají mj. typy chování a typy osobnosti a jejich vliv na zdraví, vlivy 

nezaměstnanosti na objektivní i subjektivní zdraví a problém osobní pohodý^well-bcing)?) 

Významné jsou jejich výzkumy subjektivního zdraví, ve kterých došli k závěrům, že pro 

subjektivní zdraví se jeví jako nej významnější determinanty tři skupiny faktorů: demografické 

faktory (konkrétně věk a socioekonomický status), behaviorální faktory (především pohybová 

aktivita) a osobnostní faktory (zejm. neuroticismus, negativní afektivita a faktory resilience). 

Autoři zároveň poukázali na nízkou zobecnitelnost dosažených výsledků a především na 

složitost samotné psychologické kategorie subjektivního zdraví (srov. Šolcová, Kebza 2006a, 

s. 1-15). 

Vlastní abstrahovaný fenomén zdraví či nemoci a jeho obraz bývá předmětem 

empirických výzkumů relativně méně často. Slovenská pedagožka Vladimíra Havalová 

(2006) uskutečnila výzkum dětského pojetí zdraví a nemoci pomocí kresebné projektivní 

metody. Soustředila se na populaci zdravotně znevýhodněných dětí předškolního věku. Tato 

autorka mj. zjistila, že od narození sluchově postižené děti se cítí subjektivně zdravé a svůj 

handicap nevnímají jako patologii. Dále došla k závěru, že některé děti předškolního věku 

jsou schopné vnímat sociální rozměr nemocí (srov. Havalová 2006, s. 4). Ojediněle se 
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vyskytují výzkumy zdraví, které využívají např. psychosémantické metody jako je sémantický 

diferenciál nebo Q-třídění. Jde o způsoby měření psychologického významu pojmu zdraví, 

které postihují subjektivní percepční a postojové konstrukce člověka. Tyto metody bývají 

často doplňovány polostrukturovanými rozhovory. 

Zvláště příhodným nástrojem pro výzkum subjektivního pojetí a prožívání zdraví je 

nestrukturovaný hloubkový rozhovor. Rozhovor je podle Rudolfa Kohoutka (2005) pravděpo-

dobně nej důležitější, nej náročnější, nejstarší a nejčastěji používanou metodou pro získávání 

informací, která umožňuje hlubší zkoumání motivů odpovědí na otázky. Pro studium 

sociálních aspektů zdraví a nemoci lze využít i skupinový rozhovor (ohniskové skupiny). 

Tyto nástroje sběru dat je možné použít například v rámci výzkumného designu zakotvené 

teorie nebo případové studie tak, jak je tomu i v empirické části této práce. 

Myšlenkovým pozadím výše uvedených výzkumných technik a vlastně veškerého 

kvalitativního přístupu je bezesporu fenomenologie. Ta mimo jiné umožňuje vědeckou 

analýzu celé řady mentálních konstrukcí, které byly dříve - pro svou neuchopitelnost 

experimentálními metodami - považovány za neanalyzovatelné (Nicola 2006). K těmto 

konstruktům lze jistě zařadit i fenomén zdraví. Pokud by měl být analyzován metodami 

tradiční vědy, musel by být (a také mnohými autory byl) prohlášen za nedefinovatelný. Pokud 

by však byl podroben procesu eidetické redukce, mohl by se stát reálným a fakticky 

popsatelným. Eidetická redukce je jeden ze základních fenomenologických procesů (vedle 

uzávorkování), který se provádí metodou variace.21 Autorovi této práce se nepodařilo zjistit, 

zda se někdo již pokusil metodu eidetické redukce aplikovat na výzkum(pojmu zdraví)či 

nemoci a nenalezl ani žádnou relevantní česky či anglicky psanou publikaci k tomuto tématu. 

21 Metoda variace, resp. eidetické redukce patří nepochybně k nejnáročnějším badatelským postupům a vyžaduje 
nejen erudici ve fenomenologické filozofii, ale také v sémiotice. Zjednodušeně řečeno spočívá ve vytvoření 
všech charakteristických znaků zkoumaného pojmu, které se postupně modifikují až do okamžiku, kdy by j iž 
výchozí pojem ztratil svůj význam. Po této operaci zbyde z původního pojmu tzv. fenomenologické reziduum, 
které určuje eidetickou podstatu studovaného pojmu. Je to typický a neměnný způsob, j ímž se zkoumaná věc 
jeví lidskému vědomí, neboť každý variabilní prvek byl eliminován. Více k této (i některými fenomenology 
značně kritizované) partii Husserlova učení uvádí například Marek Nohejl (2001, s. 30) nebo Ivan Blecha 
(2007, s. 1 4 2 - 157). 
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2 ZDRAVÍ A VÝCHOVA 

Nebývá zvykem hovořit o zdraví v souvislosti s pedagogickou teorií. Ovšem s výjimkou 

speciální pedagogiky - avšak tu naopak mnozí přestávají vnímat jako součást pedagogiky, jak 

se znepokojením konstatovala Lili Monatová (1998). Přesto patří lidské zdraví ke stěžejním 

pedagogickým kategoriím. Pojmy zdraví a výchova mají také mnoho společného; označují 

všudypřítomné jevy mimořádné důležitosti a jejich výklad je velmi obtížný. O objasnění 

možných pohledů na zdraví usilovala předchozí část této práce, nyní je však třeba předejít 

možnému nedorozumění terminologickou poznámkou o pojmu výchova. 

2.1 VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

Neujasněnost významu základních pojmů je v současné české i zahraniční pedagogice 

všeobecně známá. Jan Průcha (2005) dokonce uvádí, že v české pedagogické teorii je 

terminologická nepřesnost neúměrně vysoká, což se týká především dvou pojmů - výchova 

a vzdělá(vá)ní. Podobně neexistuje shoda ani na samotném pojetí obsahu a charakteru 

pedagogiky jako vědy. Pro účely následujících úvah o interakci zdraví a výchovy se tedy 

přikloníme k některým existujícím koncepcím, které již v pedagogickém diskurzu osvědčily 

svou životaschopnost a použitelnost. 

Především dáme přednost samotnému tradičnímu termínu výchova před modernějším 

termínem edukace, ovšem aniž bychom tím zcela zavrhli koncept pedagogiky jako 

explorativní a explanační vědy, jak jej prezentuje Průcha (2000). Domníváme se však, že 

pedagogika nemůže zcela rezignovat na svou normativní funkci, naopak, že si může a musí 

ponechat svůj výsadní empiricko-normativní charakter, podobně jako např. etika. Ostatně sám 

Jan Průcha připouští, že hranice mezi normativním a explanačně-explorativním pojetím 

pedagogiky není pevná (srov. Průcha 2000, s. 20). 

V pedagogice je obvyklé používat pojem výchova ve spojení s pojmem vzdělávání. Jevy 

označované těmito termíny jsou sice úzce propojené, ale nepřekrývají se zcela. S tímto 
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vědomím určité simplifikace budeme hovořit o výchově, která v sobě zahrnuje i podstatnou 

část obsahu pojmu vzdělávání. Neboť jistě platí, že výchova a vzdělávání je J eden 

nedělitelný celek, jehož osou je étos" (Piťha 2006, s. 33). 

Pojmy výchova a vzdělávání tedy nevidíme jako souřadné, nýbrž za nadřazený pova-

žujeme pojem výchova. Výchovou pak, v souladu s Eugenem Finkem, rozumíme složitý 

a rozporuplný proces, který nesleduje předem vytyčené jednoduché cíle, nýbrž je bytostným 

procesem utváření člověka (srov. Pelcová 2001, s. 146). 

Výchovu budeme chápat v tak širokých souvislostech, jak jen to je v českém pedagogic-

kém myšlení možné. Ani tak se však nepřiblížíme šíři a hloubce německého pojmu Bildung?2 

který má podle Pelcové (2004) více než pětisetletou tradici a mnoho významů. Pro Mistra 

Eckharta byl Bildung absolutním procesem, jakousi transcendentálni událostí (Sokol 2000). 

Formování tohoto pojmu věnovali nemalou péči mezi jinými také Leibniz a Shaftesbury, kteří 

zajisté nebyli pedagogickými teoretiky. 

Hovoříme-li o pedagogice, máme na mysli celý soubor věd o výchově ve výše 

naznačeném pojetí, tedy včetně filozofie a sociologie výchovy, pedagogické psychologie 

a dalších hraničních disciplín. Takto široké pojetí není v české pedagogické teorii zatím 

obvyklé, nicméně lze předpokládat jeho postupné prosazování. Složitost sociálních jevů 

vyžaduje komplexní přístup, kterému nesvědčí interdisciplinární bariéry a kompetenční spory. 

2.2 ZDRAVÍ ČLOVĚKA OČIMA PEDAGOGIKY 

Nezájem pedagogiky o fenomén zdraví a nemoci je pouze zdánlivý. Ve skutečnosti různí 

myslitelé již dávno před vznikem pedagogiky jako vědy hloubali nad vztahem zdraví a výcho-

vy a mnohé jejich názory jsou dodnes inspirativní. V současné době bývá důraz na podporu 

zdraví zakotven i v závazných kurikulárních dokumentech, avšak teoretické zkoumání 

souvisejících otázek se na poli pedagogiky rozvíjí jen velmi zvolna. „Vlivy života na děti se 

dnes jen málokdy stávají předmětem zájmu a pozornosti pedagogických pracovníků i teoreti-

ků" (Haškovec 2004, s. 52). V českém prostředí to patrně souvisí s dosud neukončenou 

proměnou pedagogiky směrem k interdisciplinárnímu modelu (Walterová 2004). 

22 Pojem Bildung je do češtiny překládán jako vzdčlávání, kdežto pro výchovu nčmčina užívá výraz Erziehung. 
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2.2.1 ZDRAVÍ A VÝCHOVA V HISTORICKÉM OHLÉDNUTÍ 

Naše současné filozofické a vědecké myšlení vyrůstá především ze dvou základních 

okruhů: řecko-římské a židovsko-křesťanské myšlenkové tradice. V antické literatuře lze 

nalézt mnoho úvah o vztahu zdraví a výchovy. Miloslav Bednář (2002) kupříkladu tvrdí, že 

sám Platón spatřoval ideál léčení ve vzdělávání pacientů. Lékař v jeho pojetí neměl být tedy 

tím, kdo nařizuje, ale kdo vede. Řecký paidagogos byl také doslova ten, kdo vedl a provázel 

(pais = dítě, agein = vésti), ale v případě potřeby též léčil (!) a pečoval o nemocné (srov. např. 

Ventura 2002, s. 42). Zajímavá etymologická souvislost mezi povoláním vychovatele a lékaře 

se dochovala i v názvech některých oborů medicíny. Tak například ortopedie se nezabývala 

primárně operováním nebo předepisováním medikamentů jako dnes, nýbrž výchovou ke 

správnému držení těla (srov. Kábrt, Kábrt 1988, s. 434). 

Idea učitele, který uzdravuje je typická i pro rané křesťanství. V něm je ovšem jediným 

skutečným učitelem Bůh a jeho syn. Staré křesťanství bývalo díky uzdravovatelským 

aktivitám pedagoga a „lékaře duší i těl"23 Ježíše Krista označováno jako náboženství nemoc-

ných (Žák 2005). Nemoc je v křesťanství chápána jako projev moci zla, jak bylo uvedeno 

výše. Pastorační medicína ostatně dodnes s tímto konceptem zdraví a nemoci pracuje. 

Podle Josefa Meisnera (1976) lze systematický zájem o otázky tělesného i duševního 

zdraví žáků a učitelů sledovat i v díle Jana Amose Komenského. A stejně jako mnohé jiné, 

jsou i tyto Komenského příspěvky neuvěřitelně aktuální i po více než třech stech letech: 

„Komenský pociťoval potřebu spoluúčasti celé společnosti na formování tělesně i duševně 

zdatného člověka. Ve svých dílech podivuhodně naznačil, jak realizovat tento úkol. Dal 

návod, jak chránit a rozvíjet zdraví člověka od kolébky až po zabezpečení činného a zdravého 

stáří" (Vojtová 1970, s. 7). Konkrétní Komenského návody jsou přirozeně poplatné úrovni 

tehdejšího vědění a také jeho náboženskému přesvědčení, nicméně obecné principy 

odpovědnosti člověka za vlastní zdraví, primární prevence chorob a přípravy na aktivní stáří 

nápadně korespondují s tezemi soudobé evropské zdravotní strategie. 

Od dob Komenského se žádný pedagogický teoretik takto souborně problematice zdraví a 

nemoci nevěnoval. Řada pozdějších pedagogů však přispěla - mnohdy ovšem díky své lékař-

ské erudici - k poznání zdraví dětí, např. Janusz Korczak, Maria Montessori, Miloš Sovák aj. 

23 Je třeba ještě upozornit na skutečnost, že v židovském myšlení neexistuje dualismus těla a duše jako v antice 
nebo v pozdějším, novoplatonismem ovlivněném křesťanství. „Biblický pojem těla - básár, sarx - neodpovídá 
platónskému sóma, nýbrž celku těla a duše" (Tresmontant 1998, s. 84). 
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2.2.2 ZDRAVÍ A VÝCHOVA V SOUČASNÉ PERSPEKTIVĚ 

Souvislost zdraví a výchovy je obapolná. Výchova, ve smyslu celkového a celoživotního 

rozvíjení osobnosti, nemůže ke zdraví jen přihlížet, brát na něj ohledy a vnímat jej jako limitu 

formativního působení. Zdraví zasahuje do oblasti pedagogiky hned v několika rovinách. 

Předně se jedná o hygienu pedagogického procesu, kterou se vědci i praktici zabývali 

odedávna. Druhou rovinou, ve které zdraví člověka vstupuje do výchovné reality, je vlastní 

obsah učiva. Zdraví jako předmět, jako téma bylo doposud spíše na okraji zájmu. 

ZDRAVÍ - EPIFENOMÉN ČI REGULATIV VÝCHOVY? 

Naznačenou otázku by bylo možné dále rozvést. Je zdraví pouze průvodním jevem, který 

je však relativně nezávislý, nebo se jedná o činitel usměrňující a ovlivňující samotnou 

podstatu výchovy? Naše každodenní zkušenost ukazuje, že situace je ještě poněkud složitější. 

Zdraví všech účastníků výchovného procesu má na něj nezpochybnitelný vliv, ale zároveň je 

tímto procesem zpětně silně ovlivňováno. A to oboustranně, vychovávající působí na zdraví 

vychovávaného stejně jako naopak. Můžeme dokonce nesměle prohlásit, že zdraví člověka 

(a právě jen člověka!) v procesech výchovy vzniká. 

HOMO EDUCANS ET HOMO EDUCANDUS 

Univerzální filozofická otázka, jak ji formuloval Immanuel Kant, zní: „Co je člověk?" 

Odpovědí se v dějinách filozofického myšlení nashromáždilo mnoho, a to pochopitelně již 

před Kantem. Žádné antropologické východisko však nedošlo obecného uznání, ať už byl 

člověk viděn jako animal rationale, imago Dei, homo faber či něco zcela jiného. Německý 

fenomenolog Eugen Fink (1905 - 1975) tato východiska kritizoval, neboť pokud je předem 

známo, co člověk je nebo čím má být, výchova pak logicky směřuje k tomuto 

paradigmatickému cíli. Rozvíjení rozumových dispozic tedy z člověka dělá osvícenské 

animal rationale, náboženská výchova scholastického typu z něj činí imago Dei, pragmatic-

ká výchova k práci a tvořivosti pak homo faber atp. (srov. Fink 1978, s. 25 - 26). Podle Finka 

je člověk nehotový a nedokonalý a východiskem z tohoto stavu je pro něj pouze výchova. 

Člověk má být tedy pojímán jako homo educans (bytost vychovávající) a homo edueandus 

(bytost vychovávaná). Naděžda Pelcová (2001) však upozorňuje, že tímto Fink nepostuloval 

další antropologické východisko pedagogiky, nýbrž poukázal na skutečnost, že člověka určuje 
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a charakterizuje právě výchova. Jen člověk je díky své nedokonalosti postaven před úkol dát 

si formu výchovou, učinit ze sebe to, čím má být, tedy člověka.2'1 Ve výchově jde podle Finka 

především o porozumění a sebeporozumění. Klíčovou roli při tom hraje komunikace. Podle 

Ireny Vaňkové (2003) má Finkovo „vzájemné prorůstání člověka se světem" co do činění 

srozuměním a tudíž s jazykem. Touha po porozumění a sebeporozumění se na úrovni 

komunikace projevuje pokládáním otázek. „Výchova je charakterizována odvahou položit 

otázku, co je bytí člověka. Ve výchově se především ptáme, jde nám totiž o podstatu vlastního 

bytí" (Pelcová 2001, s. 148). V tomto pojetí pak jaksi splývá výchova s filozofií - obojí je 

především péčí o duši (srov. např. Pine 1999, s. 20; Palouš, Prázný 2007, s. 113). 

Zmíněná otázka po podstatě člověka může být zúžena na podstatu jeho zdraví, neboť 

zdraví je nepochybně základní komponentou lidské existence. Jestliže se člověk utváří 

v procesech výchovy, pak se v nich utváří i jeho zdraví. 

OD PATOGENEZE K SALUTOGENEZI 

Studium zdraví v kontextech výchovy je studiem zdraví „ve stádiu zrodu". Obrat k otázce 

po původu zdraví je charakteristický pro salutogenezi. Zatímco konvenční medicína a klinická 

psychologie tradičně cílí svou pozornost na nemoc, abnormalitu, dysfunkci - tedy na to, co je 

podle současných názorů patologické, salutogeneze se soustředí na otázku, kde a jak vzniká 

zdraví. Po původu zdraví se začal tázat v osmdesátých letech dvacátého století americký 

sociolog Aaron Antonovsky. Jeho termín salutogeneze se v medicíně a psychologii vžil. 

Ústředním pojmem salutogenetické teorie je sense of coherence, což Jaro Křivohlavý (2001) 

překládá jako smysl pro integritu. Jde o pocit nebo vědomí, že svět je smysluplný, 

srozumitelný, události v něm jsou předvídatelné a případné problémy zvládnutelné. To mimo 

jiné pozoruhodně koresponduje s jednou ze základních potřeb dítěte - potřebou smysluplného 

světa (Matějček 1996). Lidé, kteří mají vysoký smysl pro integritu vykazují pevné zdraví 

dokonce i navzdory objektivně nepříznivým podmínkám (Vymětal 2003). Sense of coherence 

může být odpovědí na otázku, co drží některé lidi při životě a při relativně dobrém zdraví 

například v zdánlivě neúnosných podmínkách koncentračních táborů a některých věznic. 

Chápání světa jako smysluplného celku a určitý optimismus má tedy podle této teorie 

salutogenní, zdraví podporující účinky. Výchova by měla saturovat všechny základní lidské 

24 Toto tvrzení je však ve světle nejnovějších etologických poznatků poněkud sporné, neboť zoologové j iž dnes 
nepochybují o existenci výchovy u vyšších obratlovců. Zdeněk Veselovský (2005) např. hovoří o předávání 
kulturních informací a zvyklostí u zvířat (mj. různých způsobů nástrojového chování u určitých druhů opic). 
25 Termínem patogeneze se rozumí proces vzniku nemoci, salutogeneze znamená proces vzniku zdraví. 
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potřeby, tedy i potřebu smysluplného světa. Mohutným a patrně hlavním zdrojem salutorů 

(a ovšem také patogenů) jsou mezilidské vztahy. Vedoucí postavení ve skupině je téměř vždy 

spojeno s pevnějším zdravím, a to samozřejmě nejen u člověka (srov. např. Marmot, 

Wilkinson 2006, s. 165). Vyvstává pochopitelně otázka fázování sledu událostí - co je příčina 

a co následek? Nicméně lze předpokládat, že dobrá sociální pozice má i určité dopady na 

endokrinní aktivitu a tím i na imunitní procesy apod. 

Imunitní systém člověka je prokazatelně ovlivňován také psychickými procesy. Na 

základě tohoto poznatku se v posledních desetiletích intenzivně rozvíjí nový obor - psycho-

neuroimunologie - a jeho význam v psychologii a medicíně stále roste. Je to interdisciplinární 

obor, který zkoumá vzájemné vztahy mezi psychikou, nervovým, endokrinním a imunitním 

systémem (Vymětal 2003). Studuje se například, jaký vliv na imunitní činnost mají emoce, 

tíživá prosociální aktivita (tj. například péče o postiženého člena rodiny), chronický stres, 

sociální opora, rozvod atp. Bylo příkladně zjištěno, že deprese a zármutek výrazně oslabují 

imunitní systém, stejně tak jej oslabuje celkové vypětí studentů během zkouškového období. 

Naopak třeba vojákům vítězící armády se rychleji hojí rány než vojákům armády ustupující 

(Baštecká 2003). Tyto a podobné postřehy nejsou pochopitelně nové, jejich vědecké 

zdůvodnění však umožňují až nejmodernější poznatky neurověd. Ukazuje se zde, jak zásadní 

význam pro zdraví má psychický stav každého jedince. Naprosto zřetelně se to projevuje 

zvláště u nemocných a starých lidí. Ztratí-li například osamělý starý člověk smysl svého 

života (přesněji to, co sám pokládal za smysl svého života), nemá-li pro co či pro koho dál žít 

a na co se těšit, dostaví se u něj pozvolná a dlouhodobá imunosuprese. Tento stav umožní 

vznik a rozvoj choroby, která se může stát - vlastně až druhotnou - příčinou jeho smrti. 

Pokles imunity se při tom děje zcela určitými a exaktně měřitelnými mechanismy, ve kterých 

hrají klíčovou roli zejména katecholaminy a glukokortikoidy. Vždy je ovšem důležitý postoj 

jedince ke vzniklé nepříznivé situaci. Tak například Jan Vymětal (2003) uvádí, že u některých 

pokusných zvířat dochází k letálně končící stresové reakci vyvolané imunosupresí, jsou-li 

vystavena stálé a těsné přítomnosti nadřazeného jedince. Ale u těch jedinců, kteří situaci 

aktivně čelí imunosuprese nenastane. Psychoneuroimunologické poznatky přinášejí naději na 

úspěšné ovlivňování zdraví psychologickými prostředky a ukazují další možnosti výchovy 

a sebevýchovy. 

Vztáhneme-li výše popsanou problematiku k samotné podstatě výchovy, můžeme 

konstatovat, že ochrana před patogenezí a podpora salutogeneze v zásadě odpovídá dvěma 

imperativům výchovy - nesmíš a m u m - j a k je formuloval Petr Piťha (2006). „Tato dvě slova 
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mají pro mravný život centrální důležitost. Právě proto je výchova tak obtížná a vždy bolestně 

omezující, protože tato slova jsou člověku protivná a zdá se nám, že omezují naši svobodu" 

(Piťha 2006, s. 121). Tyto imperativy, které tvoří jádro výchovy, nejsou ovšem primárně 

omezující, nýbrž ochranné. Člověk se již na počátku své ontogeneze dovídá, co nesmí dělat, 

aby neohrozil svůj život a zdraví, a to i za cenu určitého násilí. Později se dovídá i to, co dělat 

musí, aby jeho život směřoval k cílům uznávaným v dané společnosti. Z toho plyne nemalé 

napětí, které činí každou výchovnou situaci svízelnou, což například Eugen Fink vyjádřil 

svými antinomiemi. 

Člověk je nepochybně již několik měsíců před svým narozením ovlivňován postoji 

a pocity své matky, na které také podle svých možností reaguje. Výchova proto začíná již 

v tomto období a po narození se stane hlavní náplní jeho života. Dítě se učí nápodobou, hrou 

i pouhou účastí na životě sociální skupiny, kterou je nejčastěji rodina. Pomineme-li tedy 

vrozené faktory, jež zdraví také ovlivňují, je postoj rodičů prvním a zásadním momentem, 

který rozhoduje o zdraví dítěte. Podle Zdeňka Matějčka děti nejvíce potřebují jistotu ve 

vztazích k blízkým lidem (zpravidla rodičům). Pozitivní vztah k počatému dítěti je tedy 

prvním vkladem do jeho zdravotního stavu. Je ostatně prokázáno, že tzv. nechtěné děti častěji 

umírají již v prenatálním období (Matějček, Bubleová, Kovařík 1996). Po narození je člověk 

již bezprostředně formován výchovou a osvojuje si určitý životní styl. Ten může jeho zdraví 

podporovat či naopak narušovat. Důsledky této rané výchovy se mohou objevit až o řadu let 

později, kdy se dítě setká s novými podněty a nástrahami. Autodestruktivní způsoby chování, 

jako jsou např. poruchy příjmu potravy nebo abúzus návykových látek, mají patrně kořeny již 

v rodinné výchově. Pozdější institucionální výchova ve škole již nemá tak široké pole 

působnosti. Dominantní vliv na dospívajícího však mnohdy přebírá vrstevnická skupina. To 

ovšem neznamená, že má škola na výchovu ke zdraví rezignovat, naopak úkoly školy v této 

oblasti jsou stále naléhavější. 

2.2.3 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ U NÁS A V ZAHRANIČÍ 

Podpora zdraví je v ČR i v mnoha jiných zemích nedílnou součástí základního i středního 

vzdělávání. Zdravotní výchova (výchova ke zdraví) je tradiční součástí učiva škol, které 

poskytují povinnou školní docházku, ale je začleněna též do kurikula mateřských škol a celé 

řady institucí mimoškolní výchovy. V současné době platí v České republice tyto základní 
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kurikulární dokumenty normativního charakteru: Standard základního vzdělávání, Standard 

středoškolského odborného vzdělávání a Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. Jde 

o dokumenty, které vymezují národní kurikulum z pozic české vzdělávací politiky (srov. 

Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 227). Na základě prvně jmenovaného byly zkonstruovány 

tři vzdělávací programy základního školství (VP Základní škola, VP Obecná škola a VP 

Národní škola). Ve všech těchto dokumentech je zakotveno učivo o lidském zdraví a výchova 

ke zdraví 26 jako nepostradatelná součást všeobecného vzdělání. Například Standard základ-

ního vzdělávání definuje v kapitole kmenového učiva sedm oblastí, z nichž jedna nese název 

Oblast zdravého životního stylu. Tato oblast se dále člení na dva obory - pohybové a sportov-

ní aktivity a výchova ke zdraví. Výchova ke zdraví je zde pojata značně široce a je vymezena 

okruhy kmenového učiva, které pokrývají problematiku rodinného života, duševní a tělesné 

hygieny, zdravé výživy, sexuální výchovy, osobního bezpečí apod. Podrobně je toto učivo 

rozpracováno v jednotlivých vzdělávacích programech pro konkrétní vyučovací předměty 

(např. přírodopis, rodinná a občanská výchova aj.). 

Nové principy kurikulární politiky zformulované v Národním programu rozvoje vzdě-

lávání v ČR vyústily po přijetí školského zákona (č. 561/2004 Sb.) do zcela nových doku-

mentů - rámcových vzdělávacích programů (RVP). Tyto programy na státní úrovni deklarují 

mj. cíle základního vzdělávání. Jeden z těchto cílů zní: „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit 

fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný". RVP základního vzdělávání pro 

splnění těchto cílů předepisuje tzv. vzdělávací oblasti, z nichž jedna nese název Člověk 

a zdraví. V charakteristice této oblasti autoři programu doslova uvádějí: „Protože je zdraví 

základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, 

stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit 

základního vzdělávání" (RVP ZV, s. 72). Vůbec poprvé se tedy v českých normativních 

dokumentech tohoto typu hovoří explicitně o zdraví jako o prioritě vzdělávání. Stejně jako ve 

26 Termíny zdravotní výchova a výchova ke zdraví se dnes běžně považují za synonymní a proto se zaměňují. Je 
však žádoucí je významově odlišit. Termín zdravotní výchova (health education) je tradiční, ve školských 
dokumentech se používá j iž desítky let. Jeho obsah se však pochopitelně mění a vyvíjí. Původně se jednalo 
o nauku o stavbě a funkci lidského těla s ohledem na (zejména infekční) nemoci. S tím souvisí pojem 
zdravověda, který má též v českém jazyce dlouhou tradici a který je ekvivalentem termínu hygiena. Zde však 
došlo v průběhu let k určitému zmatení pojmů, protože laická veřejnost dnes nevnímá hygienu (zdravovědu) 
v jejím plném rozsahu, totiž jako vědu o zdravém způsobu života jednotlivce i společnosti. Došlo de facto 
k redukci zdravovědy na určitý soubor pouček o ochraně zdraví. Tím je do značné míry zatížena i zdravotní 
výchova. Naproti tomu výchova ke zdraví (education towards health) je pojem poněkud širší. Implikuje 
myšlenku, že výchova (nejen zdravotní, ale obecná) směřuje ke stavu zdraví, přičemž toto směřováni je aktivní 
a nekončící proces. Podrobné srovnání tradiční zdravotní výchovy a moderní výchovy ke zdraví přináší např. 
publikace „Program podpory zdraví ve škole" (Havlínová a kol. 2006, s. 32). 
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Standardu základního vzdělávání, i zde má oblast dvě kapitoly - výchovu ke zdraví a tělesnou 

výchovu. Jejich pojetí se v zásadě neliší od toho předchozího, látka je však detailněji 

rozpracována. Tématika lidského zdraví je však součástí ještě dalších dvou vzdělávacích 

oblastí RVP ZV: Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. V oblasti Člověk a příroda je 

definován vzdělávací obor Přírodopis, jehož součástí je biologie člověka. Mezi očekávanými 

výstupy je uvedeno, že žák „rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence a léčby" a dále „aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění 

a jiném poškození těla" (RVP ZV 2005, s. 59). Učivo proto zahrnuje i problematiku nemocí, 

úrazů, prevence a životního stylu. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět obsahuje obor Člověk 

a jeho zdraví, který se však týká výuky na 1. stupni ZŠ, kde ještě není samostatná oblast 

Člověk a zdraví zařazena. 

V pilotní verzi Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání je rovněž 

obsažena oblast Člověk a zdraví, jejímž cílem je prohloubit a rozvinout znalosti a dovednosti 

získané v základní škole. Zařazení této vzdělávací oblasti do kurikula gymnázií je podpořeno 

argumentem, že absolventi gymnázia budou později výrazně ovlivňovat životní a pracovní 

postoje ke zdraví v celé společnosti. Oblast se opět člení na dva vzdělávací obory - výchova 

ke zdraví a tělesná výchova. Výrazné je především preventivní zaměření učiva. Jeho rozsah je 

v porovnání se Standardem vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu značně posílen a zřejmě na 

některých školách povede k ustavení samostatného předmětu výchova ke zdraví. 

Ve středním odborném vzdělávání naráží kurikulární reforma na problémy založené 

mimořádnou diverzitou oborů. Do konce roku 2009 má být postupně vytvořeno celkem 193 

rámcových programů. Zastoupení učiva o zdraví (a výchovy ke zdraví) bude zřejmě značně 

variabilní v závislosti na konkrétním směru vzdělávání. Současný standard toto učivo 

předepisuje zejména pro směr zdravotnický, sociální péče, péče o vzhled člověka a pedago-

gický. Lze však předpokládat, že určité zastoupení výchovy ke zdraví bude i nadále ve složce 

všeobecného vzdělávání (rozvoj tělesné kultury, přírodovědné vzdělávání apod.). 

Je možné tedy konstatovat, že ve všech platných kurikulárních dokumentech má výchova 

ke zdraví své nezastupitelné místo. Tyto dokumenty vytvářejí zároveň rámec pro výběr 

konkrétního učiva a způsob jeho předávání žákům. Samotná realizace těchto vzdělávacích 

programů je pak zcela v intencích jednotlivých škol, které by při ní měly vycházet ze svých 

konkrétních potřeb, zkušeností a regionálních specifik. Je zřejmé, že takto koncipovaná 

výchova ke zdraví, založená na osobnostně sociálním rozvoji žáků, sleduje mnohem složitější 

cíle než někdejší zdravotní výchova a je nadějnou cestou k holistický pojatému zdraví. 
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Nicméně výsledný efekt závisí do značné míry na schopnostech a ochotě učitelů tento 

program realizovat a pochopitelně i na materiálních a organizačních podmínkách, které jim 

pro to jejich školy vytvoří. Podle výzkumu Evy Marádové (2006), zaměřeného na pražské 

učitele, se zatím pouze 12 % dotázaných učitelů prvního stupně ZŠ a 48 % učitelů rodinné 

výchovy na druhém stupni ZS zapojilo do práce na novém pojetí výchovy ke zdraví. 

Přes uvedené problémy je současná situace v České republice uspokojivá, a to především 

proto, že byly vytvořeny nezbytné legislativní předpoklady k implementaci moderně pojaté 

výchovy ke zdraví do kurikula různých typů a stupňů škol. V návaznosti na to byly na 

několika pedagogických fakultách akreditovány odpovídající studijní obory pro přípravu 

učitelů výchovy ke zdraví. ,. ^ U •> , i-v-, 

V zahraničí má výchova ke zdraví na základních a středních školách rozmanitou podobu 

a různě dlouhou tradici. Například v zemích někdejšího Sovětského svazuje značně rozšířená 
2 7 

koncepce valeologie (tj. mezioborově založené výchovy ke zdraví s akcentem na tělesnou 
** \ 

zdatnost). Na Kazašské akademii sportu a turismu je dokonce ustavena Fakulta valeologie,28 

kde lze v bakalářském programu studovat tento obor v řadě specializací, mj. i jako učitelskou 

aprobaci pro základní nebo střední školy. V dubnu 2005 se také konal již čtvrtý Mezinárodní 

kongres valeologů v Petrohradě, a to pod záštitou Ministerstva školství Ruské federace. 

K hlavním tématům kongresu patřily otázky metod podpory zdraví ve škole, vliv pedagogické 

činnosti učitele na zdraví žáků apod. Valeologie se však postupně rozpracovává i v zemích 

střední Evropy. Např. v Radomi (Polsko) sídlí Mezinárodní valeologická asociace, která si 

klade za cíl pečovat o rozvoj teorie zdraví a výchovy ke zdraví v mezinárodním měřítku 

a iniciuje různé vědecké aktivity v této oblasti. 

Ve španělsky a francouzsky mluvících zemích a v Portugalsku je rozvíjena obdobná 

komplexní disciplína nazvaná sofrologie (srov. např. Kebza 2005, s. 19). Podobně jako 

valeologie má i sofrologie nejsilnější zázemí zpravidla na tělovýchovných a sportovních 

fakultách a jiných součástech vysokých škol. 

Ve Velké Británii a v USA se ustálil termín health promotion a jemu podřazené termíny 

health education/education towards health. Výchova ke zdraví má v těchto zemích dlouhou 

tradici a své pevné místo taktéž v terciárním vzdělávání (Dunne, Somerset 2004). V anglicky 

27 Termín valeologie se používá ve dvou odlišných významech - jako vědecky založená výchova ke zdraví, ale 
někdy též jako ezoterní učení o splynutí člověka s kosmem. To pochopitelně přináší četná nedorozumění. 
28 Srov. Kazakh Academy of Sport and Turism [on-line], Alma-Ata : Kazakh Academy of Sport and Turism, 
Posl. úpravy 1.12.2007 [cit. 2007-12-03]. Dostupné na WWW: <http://www.kazacademsport.kz>. 
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psané literatuře je také dostupné největší množství metodických příruček pro výchovu ke 

zdraví (např. Whalen, Splendorio, Chiariello 2007) a rovněž několik desítek časopisů 

a bulletinů (např. Health Education vycházející v Bradfordu, Health Education Research 

vycházející v Oxfordu, The Health Education Journal vycházející v Londýně aj.). 

2.2.4 APLIKACE POZNATKŮ TEORIE ZDRAVÍ VE ŠKOLE 

Školní prostředí se v mnohém liší od rodinného i pracovního a klade na žáky i učitele 

značné nároky. Luboš Ďurdiak (2001) řadí mezi faktory, které nejvíce působí na zdraví žáků 

samotného žáka, učitele, vnější podmínky školní práce, organizaci vyučování a školní klima. 

ŽÁK 

Člověk v roli vyučovaného a vychovávaného je vždy vystaven určitému tlaku, je jistým 

způsobem omezován a v neposlední řadě velmi často hodnocen. Osobnost žáka má zásadní 

vliv na to, jak bude uvedené nároky snášet, jak bude reagovat na vznikající stresory. Nemocní 

žáci nebo žáci s poruchou učení nebo chování, méně přizpůsobiví, ale také například 

mimořádně nadaní jsou vystaveni větší zátěži. Velmi častým problémem v dětském věku jsou 

zejména neurózy, které se projevují zvýšenou úzkostí a unavitelností. S odlišností jedince 

souvisí i problematika šikanování, která má rozsáhlé zdravotní souvislosti. Šikana je často 

sama o sobě projevem individuálního i skupinového selhání, určité sociální patologie. Její 

následky pro oběť mohou být v mnoha případech fatální. 

Každý žák je jedinečná bytost vyžadující individuální přístup. Maladaptace jednoho žáka 

na školní prostředí působí i na ostatní žáky a ovlivňuje tak zpětně dané prostředí. Kolektiv 

žáků vytváří malou sociální skupinu, která má svou dynamiku a zákonitosti, a která výrazně 

ovlivňuje zdraví a spokojenost svých členů. 

UČITEL 

Také učitel je při výkonu své práce vystaven značné psychické i fyzické zátěži. Svým 

působením však ovlivňuje i zdraví žáků. Může nejen spoluvytvářet podmínky pro jejich 

všestranný rozvoj, ale také tomuto rozvoji bránit. Škodlivé působení učitele, didaktogenie, 

spočívá často například v devalvujícím hodnocení a může být příčinou žákova onemocnění. 
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Radoslav Goldmann (2001) například upozorňuje přímo na nedostatky v osobnosti učitele. 

Pedagog, který postrádá určité vlastnosti klíčové pro výkon své profese, se podle Goldmanna 

stává zdrojem závažných psychosomatických poruch žáků. Sám pochopitelně trpí také, neboť 

je často osobností kvalitní a schopnou sebereflexe, která pouze selhává v roli učitele. 

Učitelovo působení na zdraví žáků je podmiňováno jeho vlastním zdravotním stavem. 

Ten je mimo jiné zhoršován pracovní zátěží, která má podle Jana Průchy (2002) řadu příčin 

a projevů: pracovní nespokojenost, konfliktnost a nejistota role, špatné chování žáků, nízké 

společenské hodnocení, nedostatek času pro odpočinek a relaxaci atp. 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY ŠKOLNÍ PRÁCE 

Mezi tyto podmínky patří zejména materiální vybavení školy, mikroklimatické, fyzikální 

a chemické vlivy. Pokud nejsou vyhovující, vede to ke snižování práceschopnosti žáků i uči-

telů a může to vyvolat změnu jejich zdravotního stavu. 

Prostředí a vybavení školy do značné míry určuje úroveň hlučnosti a prašnosti jejích 

pracoven. Je například prokázané, že hluk ruší pracovní pohodu a snižuje kvalitu pracovního 

výkonu, ovlivňuje celkové zdraví tím, že vede k předrážděnosti, bolestem hlavy, celkové 

psychické přecitlivělosti, poruchám spánku a mnohým neurovegetativním funkčním 

poruchám a symptomům (Fišer 1982). Velkou roli hrají dále světelné a tepelné podmínky, 

vlhkost vzduchu, exhalace, případně některé druhy záření. Nábytek a jiné vybavení by mělo 

splňovat hygienické, ergonomické i estetické požadavky. Pro konstrukci školního nábytku 

jsou zvláště důležité poznatky získané antropologickým měřením. Rozměry nábytku by měly 

mimo jiné reflektovat změny vyvolané sekulárním trendem. Důležitý je dostatek prostoru pro 

práci i odpočinek. 

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ \ l 

Do této oblasti patří zejména způsob uspořádání činností učitelů a žáků v čase a prostoru. 

Mezi nej důležitější faktory patří dodržování didaktických zásad, respektování individuálního 

pracovního tempa žáků, střídání činností, vhodný režim práce a odpočinku atd. Značný výz-

nam má organizace vyučovacích jednotek a přestávek. Brněnský hygienik J. Kotulán zjistil, 

že úměrně se zkracováním školních přestávek vzrůstala (na pozorovaných školách) také 

nemocnost žactva (Míček 1984). Význam má dále možnost dodržovat pitný a stravovací 

režim, sestavování rozvrhu hodin s ohledem na denní biorytmus žáků, promyšlené zařazování 

volných dnů a prázdnin aj. 
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ŠKOLNÍ KLIMA 

Klimatem školy můžeme označovat specifické projevy školního života, které konkrétní 

školu odlišují od ostatních. Jedná se o komplex ekologických, sociálních, kulturních a jiných 

vlivů, které působí ve složité souhře všech ostatních faktorů a spoluvytvářejí jedinečnou 

atmosféru školy. Na tvorbě školního klimatu se podílejí největší mírou lidé, tedy především 

žáci a pedagogové a toto klima je zpětně samo ovlivňuje. Může zvyšovat jejich výkony, pocit 

spokojenosti, motivaci, ale na druhé straně může působit i patogenně, neurotizovat. 

K nej závažnějším negativním formám školního klimatu patří atmosféra napětí, strachu, 

úzkosti nebo naopak rezignace a lhostejnosti (Grecmanová 2003). V pozadí takové situace 

může být například šikana, konflikty v učitelském sboru nebo nevhodně prováděné hodnocení 

a klasifikace žáků. Klima třídy i školy je dáno do značné míry tím, jak probíhá interakce 

učitelů, žáků a jejich rodičů, jak spolu tito lidé komunikují. 

Ovlivňování školního klimatu komplikuje složitost školy jako instituce, množství úrovní, 

na kterých je třeba změnu provést a především to, že změny klimatu školy „...jsou v zásadě 

změnami cílů, které si lidé kladou, postojů lidí k učení, vyučování i sobě navzájem a změnami 

jejich každodenní činnosti a chování" (Mareš 2001, s. 595). Přesto je možné a potřebné 

o pozitivní změny nejen školního klimatu, ale i ostatních zmíněných faktorů, usilovat. Teorie 

zdraví, a v jejím rámci zejména duševní hygiena, k tomu nabízí určité postupy. 

Uvedené faktory, které ovlivňují zdraví žáků a učitelů, lze v různé míře a různými meto-

dami usměrňovat. Některé okolnosti jsou sice dané a nelze je zásadně ovlivnit, ale jejich 

případný negativní vliv může být alespoň částečně kompenzován. 

Předpokladem využívání poznatků a metod teorie zdraví je jejich znalost. Znalosti a do-

vednosti z tohoto oboru by měli být nedílnou součástí základního vzdělání, žáci a ovšem také 

učitelé, by měli být motivováni k jejich získávání, prohlubování a aplikaci. Důležité je neod-

dělovat teorii od praxe. Poznatky o lidském zdraví jsou interdisciplinární, musí tedy 

prostupovat různými vyučovacími předměty. 

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD DUŠEVNÍ HYGIENY 

Základních psychohygienických zásad není mnoho a jsou snadno uplatnitelné, přesto se 

obvykle podceňují. Ve škole je třeba dbát zejména na dostatečné větrání a vhodné osvětlení, 

na střídání činností, zařazování aktivního i pasivního odpočinku, dodržování pitného a stravo-

vacího režimu. Žáci nesmí být přetěžováni, a to ani mimoškolními a zájmovými činnostmi, je 
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třeba respektovat jejich individuální zvláštnosti a tzv. výkonnostní křivku (Míček 1984). 

Specifickou problematikou je duševní hygiena zkoušky, učitel by se v ní měl orientovat 

a snažit se minimalizovat zkouškový stres žáků. 

ZDRAVÁ KOMUNIKACE 

Funkční neboli zdravou komunikací rozumíme takovou komunikační výměnu, která 

neobsahuje dvojvazebné či agresivní promluvy, lhaní, která naplňuje funkci informovat, 

pobavit apod. (srov. např. Vybíral 2000, s. 213). Zdravou komunikaci lze označit také jako 

kvalitní. Kvalitní komunikace spoluvytváří kvalitu našeho života. Taková komunikace kladně 

ovlivňuje zdravotní stav a u řady onemocnění má dokonce přímý terapeutický efekt. 

V komunikaci mezi žáky a učiteli (a dalšími zúčastněnými - např. rodiči) by měl být 

vždy přítomen zájem o druhého, kognitivní přizpůsobování, adekvátní humor, princip vzá-

jemnosti. Komunikace by měla být flexibilní, otevřená, pozitivní (Vybíral 2000). Učitel by 

měl co nejlépe ovládat umění zdravé, efektivní komunikace a předávat ho i svým žákům. 

Na komunikačních dovednostech jsou založeny také některé specifické metody, které lze 

využít pro podporu zdraví, při prevenci sociálně patologických jevů atp. Jedná se například 

o výuku s prvky dramatické výchovy, nácvik asertivní komunikace, vyprávění příběhů nebo 

výchovné využití literární tvorby. 

VYUŽÍVÁNÍ RELAXAČNÍCH TECHNIK 

Do každodenní školní práce lze s úspěchem zařadit také některé relaxační techniky a me-

tody přelaďování. Velice efektivní je zejména autogenní trénink, ale jeho nácvik a správné 

provádění je poměrně náročné a dlouhodobé. Je však možné využít některé jeho prvky. Také 

metoda střídavého napínání a uvolňování některých svalových skupin je účinná pro rychlé 

zotavení z duševní únavy. Vychází z Jacobsonovy techniky progresívni' svalové relaxace.29 

Emočního přeladění, a tím i osvěžení mysli, lze dosáhnout například koncentrací pozor-

nosti na pěkný objekt nebo hudbu, vzpomínáním na příjemné zážitky apod. Dále je možné 

využít metody imaginace, tedy představování si obrazů se zavřenýma očima za současné 

svalové relaxace. Přeladění lze ovšem dosáhnout i nepsychogenně, např. krátkou rozcvičkou. 

Ve škole je vhodné provozovat izometrické cviky, dechová cvičení atp. 

29 Více k tomu např. Geist (2004). 
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INFORMACE, PORADENSTVÍ A VČASNÁ INTERVENCE 

V oblasti péče o zdraví jsou kvalitní a aktuální informace nezbytnou podmínkou úspěšné 

prevence. Učitelé, a jejich prostřednictvím i žáci, by měli získávat a neustále doplňovat určité 

základní povědomí o zdravotních a sociálních otázkách. Ve škole je možné k tomuto účelu 

využít různé prostředky: besedy, nástěnky, školní časopis i jiná média. Důležité je zejména 

znát a umět využívat kontakty na poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb, vědět, 

kde lze nalézt odbornou pomoc. Včasnou intervenci i dlouhodobou sociální oporu v případě 

nemoci, úrazu, závislosti aj. musí poskytnout ten, kdo je postiženému člověku nejblíže, tedy 

velmi často právě žák nebo učitel. Zde je důležité zdůraznit nutnost umět poskytnout první 

pomoc. 

PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLÁCH 

Úsilí o aplikaci interdisciplinárních poznatků o zdraví do každodenní praxe škol je 

reprezentováno různými projekty podpory zdraví.30 Nejznámější a nej rozsáhlejší je komunitní 

projekt Zdravá škola, který vychází z evropského programu Health promoting school. Školy, 

které se ho účastní jsou součástí Evropské sítě škol podporujících zdraví. Cílem je komplexní 

proměna školy za účelem prevence civilizačních chorob a destruktivních závislostí. V ČR 

koordinuje program Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Státního zdravotního ústavu. 

Realizace vytyčených cílů projektu Zdravá škola, byť z odborného hlediska správných a 

dobře promyšlených, naráží v praxi na četné překážky. Především se nedaří pro tento projekt 

získat dostatek škol a národní síť škol podporujících zdraví zůstává velice řídká. Je to patrně 

způsobeno tím, že u nás stále přetrvává pouze proklamativní uznávání podpory zdraví coby 

priority školního vzdělávání. Ředitelé a učitelé pořád, a mnohdy pod tlakem veřejného a 

rodičovského mínění, upřednostňují orientaci vzdělávání na tzv. tvrdé dovednosti, které jsou 

zúročovány u přijímacích zkoušek na vyšší stupeň školy. Osobnostně sociální rozvoj žáků je 

sice formálně označován za prvořadý, ale jeho konkrétní naplňování nebývá vždy pokládáno 

za rovnocenné klasické školní výuce. 

Je zřejmé, že podpora zdraví ve škole se nesmí dít prvoplánově, např. výlučně formou 

jednorázových akcí, přednášek apod., ale že musí implicitně prorůstat celým životem školy. 

Přitom slovo zdraví nemusí vůbec zaznít. Jde o vytváření a udržování příznivého klimatu 

školy, o atmosféru důvěry a dodržování určitých pravidel. 

30 Prvními pokusy tohoto typu u nás byly patrnč Růžičkovy a Štorchovy projekty Eubiotické osady a Dětské 
farmy (srov. např. Svobodová 1998, s. 9 — 21). 
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2.2.5 KE KONCEPTU ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOSTI 

Podpora zdraví nemůže být pochopitelně omezena jen na školní prostředí. Je třeba 

posilovat zdravotní vědomí i těch lidí, kteří již školní docházku ukončili. Stále častěji se v této 

souvislosti hovoří o podpoře tzv. zdravotní gramotnosti obyvatelstva. 

Světová zdravotnická organizace definuje zdravotní gramotnost jako „...poznávací a spo-

lečenské dovednosti, které určují motivaci a schopnost lidí získat, pochopit a využít zdravotní 

informace k podpoře svého zdraví" (WHO 1998, s. 10). Autoři americké monografie 

„Advancing Health Literacy" Christina Zarcadoolas, Andrew F. Pleasant a David S. Greer 

(2006, s. 55) definují zdravotní gramotnost jako „...široký okruh dovedností a kompetencí, jež 

lidé rozvíjejí v průběhu života s cílem získávat, zpracovávat, hodnotit a používat zdravotní 

informace a koncepty, což jim následně umožňuje poučené rozhodování, omezování 

zdravotních rizik a zvyšování kvality života". V odborné literatuře se objevuje rozlišení tří 

typů zdravotní gramotnosti (srov. např. Holčík 2003, s. 120). Funkční zdravotní gramotnost 

představuje prostou schopnost zacházet se zdravotními a zdravotnickými informacemi, např. 

ohledně rizikových faktorů životního stylu. Interaktivní zdravotní gramotnost předpokládá již 

aktivní přístup občanů, kteří se tak stávají mj. rovnocennými partnery zdravotníků a jsou 

motivováni své zdraví posilovat a chránit. Konečně kritická zdravotní gramotnost představuje 

nejvyšší úroveň zdravotní gramotnosti. Znamená tvořivý přístup člověka k problematice 

zdraví nejen vlastního, ale i zdraví populace. Jde o schopnost posuzovat zdravotní závažnost 

lidské činnosti v širším kontextu a jednat podle toho, tedy de facto o schopnost nahlížet zdraví 

i v globálních souvislostech. U pedagogických pracovníků navíc přistupuje požadavek umět 

tyto dovednosti předávat ostatním. 

Koncept zdravotní gramotnosti j e v českém prostředí relativně nový, i když pozornost 

zdravotním a zdravotnickým znalostem a dovednostem lidí byla věnována pochopitelně již 

dříve. Termín zdravotní gramotnost je však opodstatněný nejen pro svou pregnantnost, ale 

především proto, že koncepce sekundární gramotnosti (např. informační, počítačové, 

ekonomické aj.) je dnes všeobecně rozšířená v různých oborech. Tento původně publicistický 

obrat přešel do odborného jazyka nejprve v angličtině, v níž existuje k problematice zdravotní 

gramotnosti rozsáhlá literatura (např. Nielsen-Bohlman 2004; Schwartzberg et al. 2005; 

Osborne 2005 aj.). V českém písemnictví je zatím jen několik významnějších publikací 

k tomuto tématu (např. Káňová, Holčík 2006). 
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3 FENOMENOLOGICKÁ STUDIE ZDRAVÍ ŽÁKA 

Touha porozumět co nejlépe podstatě fenoménu zdraví, vede jednoznačně a nevyhnutelně 

k pokusu o empirické zkoumání tohoto jevu. Motivací k tomuto nejistému kroku s nepředví-

datelným výsledkem je naděje na odhalení dalších klíčových vlastností úkazu, který je 

určující pro život každého jedince. Přitom se však jedná o jev natolik samozřejmý a zdánlivě 

obyčejný, že snadno uniká pozornosti nejen laické veřejnosti, ale i badatelů ve vědách o člo-

věku, kteří pojem zdraví běžně užívají dokonce i v odborném kontextu. 

Současný stav poznání v oblasti teorie zdraví, nemoci a kvality života a také zdraví ve 

vztahu k výchově člověka přibližuje přehledová část této disertační práce. Ukazuje se v ní 

existence mnoha prázdní a neobjasněných (a snad i neobjasnitelných) otázek. Jednou z nich je 

otázka subjektivního zdraví člověka, která je pro naši každodennost zcela esenciální. Zabývá 

se jí u nás i v zahraničí jen málo odborníků (např. Iva Šolcová, Vladimír Kebza), a to navíc 

spíše z hlediska objektivních prediktorů zdraví než subjektivního zakoušení. Autorovi této 

práce se nepodařilo nalézt v českém ani zahraničním písemnictví žádnou výzkumnou zprávu 

pojednávající o subjektivním chápání a prožívání zdraví jedincem, na kterého působí 

institucionální i neinstitucionální výchova. Přitom právě toto studium zdraví „ve stadiu zrodu" 

dává naději na odkrytí jeho skutečné podstaty. Nahlédnout pod povrch jevů všedního života 

a získat evidenci o subjektivním prožívání zdraví je neskromným cílem této studie. 

3.1 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU A OTÁZEK 

Předmětem našeho zájmu je složitý a mnohovrstevný fenomén lidského zdraví nahlížený 

v souvislostech výchovného působení. Pro účely empirického zkoumání je třeba tento óbjekt 

zúžit a konkretizovat do podoby výzkumných otázek. Zatímco objektivní zdraví je předmětem 

zájmu a intenzivního studia exaktních věd, ke zkoumání subjektivního "zdraví se příslušné 

vědní disciplíny (zejména psychologie a sociální vědy) staví poněkud rezervovaně. Přitom 

právě subjektivní zdraví se zdá být klíčem k poznání těch otázek, které byly doposud 
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vědeckému poznání nepřístupné. Na vztahu subjektivního a objektivního zdraví lze dokonce 

ilustrovat platnost Thomasova teorému, neboť bylo mnohokrát prokázáno,31 že člověk, který 

definuje svůj zdravotní stav jako neuspokojivý a bezvýchodný často následně objektivně 

onemocní (zpravidla důsledkem porušené funkce imunitního systému). Důležitost fenoménu 

M / V i 

subjektivního zdraví ostatně dnes připouští i konvenční medicína. ( h ' '' J ýjg 

\ ^ / V ý z k u m n ý m problémem budiž tedy .subjektivní zdravý člověka^á sice člověka soustavně 

\ vychovávaného, tedy žáka. Jde o osobu, na kterou intenzivně působí formální i neformální 

výchovné prostředí, tedy v typickém případě rodina, média, vrstevnická skupina, ale také 

různé instituce jako škola, zájmové organizace atp. Jde zároveň o osobu, která ještě není 

M / j fyzicky, psychicky ani sociálně zralá a může se tedy pod vlivem výchovy zásadním způsobem 

měnit. Jde o osobnost, která se teprve utváří. 

Hlavní výzkumná otázka, která z nastíněného konceptuálního rámce vyplývá, zní: „\Jak 

mladý člověk)chápe aprožívq své subjektivní zdraví?" Mladým člověkem se zde míní právě 

výše zmíněný žák,jtedy subjekt/jehož každodenní svět je spjat s výchovou a jehož nehotovost 

a otevřenost provokuje k hledání vlivů, které jeho utváření determinují. Tuto hlavní 

výzkumnou otázku je možné rozložit do tří otázek specifických: „Jaké jsou názory a postoje 

subjektu k jeho zdraví?", „Jak subjekt chápe a reflektuje své zdravotně relevantní chování?" 

a „ Jakým způsobem se subjekt snaží své zdraví ovlivňovat?". Mezi těmito dílčími otázkami 

není žádná vnitřní hierarchie. 

\ I y n h 

3.2 VÝBĚR VÝZKUMNÝCH METOD A STANOVENÍ VZORKU 

Povaha vytyčeného výzkumného problému a výzkumných otázek vede jednoznačně 

i k volbě kvajitativní metodologie. Jelikož nám půjde především o důkladné porozumění 

' jykuši^n^ten-ycdincc. o vhled do jeho žitého světa a reflexi jeho názorů a postojů, nabízí se 

jako základní výzkumný přístup fenomenologická studie. Fenomenologie jako směr 

filozofického myšlení založený Edmundem Husserlem vychází z přesvědčení, že poznání 

nespočívá v konstruování obecných principů, nýbrž v popisu fenoménů, tedy reálně 

existujících jevů (srov. např. Iiendl 2005, s. 75). Fenomenologický přístup má v sociálních 

vědách široké uplatnění a vychází z něj např. fenomenologická sociologie, která usiluje o ana-

31 Např. Křivohlavý (2001) cituje výsledky pokusů prováděných na lidech, z nichž jednoznačně vyplývá příčinná 
souvislost např. mezi smutnou náladou a imunosupresí (a tedy i větší náchylností k nemocem). 
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lýzu běžného světa, který nepovažuje za samozřejmý a daný. V pedagogických vědách se na 

podkladě fenomenologické filozofie konstituovala samostatná disciplína - fenomenografie. Je 

to směr pedagogického kvalitativního výzkumu spojovaný se jménem Ference Martona, 

založený v osmdesátých letech 20. století. Cílem je „popsat a analyzovat postupy, jimiž 

člověk získává zkušenosti, vytváří si koncepty, snaží se porozumět skutečnosti kolem sebe" 

(Mareš 1998, s. 87). Obvykle se fenomenografícká metoda používá pro výzkum kognitivních 

stylů. 

Fenomenologický přístup je především reakcí na pozitivistickou snahu objasňovat 

lidskou podstatu a společenské jevy metodami exaktních věd. Fenomenologie zkoumá věci, 

které normální dospělý člověk pokládá za samozřejmé a dané a bývá proto osočována ze 

studia banalit. To však vyplývá z nepochopení podstaty každodennosti. Jedinec je zpravidla 

přesvědčen, že každý soudný člověk, se kterým sdílí určitý kulturní prostor, má stejné pojetí 

každodenního světa jako on. Toto zdání nemusí překážet za obvyklých okolností, ovšem 

v čase různých změn, krizí atp. může mít nepochopená různost tohoto vnímání světa fatální 

následky. Také proto se musí kvalitativní výzkumník podle Miroslava Dismana (2005) chovat 

jako cizinec i ve vlastní kultuře, aby nepřehlížel to, co je (zdánlivě) obyčejné, jednoznačné 

a neproblematické. 

Podobně jako jiné přístupy, má i fenomenologie svá omezení a nevýhody. Není snad 

třeba obhajovat její legitimitu na poli pedagogického výzkumu, je ovšem nutné připomenout 

určité limity a možná úskalí fenomenologického přístupu. Předně se jedná o problematickou 

zobecnitelnost dosažených výsledků, a to zvláště u idiografického popisu jediného případu.32 

To je však charakteristické pro většinu kvalitativních přístupů, v nichž je ovšem tato slabina 

vyvážena hloubkou průniku do studované reality. Jiří Mareš (1998) cituje námitky W. G. Fle-

minga vůči fenomenografickým rozhovorům se žáky. Ten mj. poukazuje na to, že rozhovor je 

jakýmsi „mikrosvětem", který žák vytváří kvůli výzkumníkovi, v ^ ^ sv<^ jednání nejen 

popisuje, ale zároveň též interpretuje (pro potřeby výzkumu). Zde lze ovsem namítnout, že 

zkušený kvalitativní výzkumník si je tohoto úskalí vědom a nepřebírá respondentovy závěry 

a zdůvodnění, nýbrž vytváří si své vlastní. Stejně tak se korektní badatel varuje sugestivních 

otázek a jakékoli manipulace s respondentem. Rovněž je potřeba upozornit, že pro studium 

jednání se lépe než rozhovor hodí pozorování. Fenomenologie má tedy svá omezení, ale to 

není překážkou, pokud si je jich výzkumník vědom a reflektuje je. 

12 Teorie substantívni', která vypovídá o studovaném jedinci, však podle fenomenologii není naprosto odtržena od 
teorie formální, jež vypovídá o jevu jako takovém. Nadéžda Pelcová (2004) např. cituje Wilhelma Diltheye, 
který je přesvčdčen, že vc všem, co pociťujeme a prožíváme je vedle individuálního obsažena i část obecného. 
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3.2.1 VÝZKUMNÝ VZOREK 

V kvalitativním výzkumu nemá vzorek reprezentovat určitou populaci, ale určitý 

problém; proto je třeba konstruovat jej nikoliv náhodně, ale teoreticky. Standardní procedury 

konstrukce vzorku (např. graduální konstrukce metodou sněhové koule) se týkají studia 

problémů, které jsou přístupné jen u určitých osob (např. záškoláctví, tréma atp.). Subjektivní 

zdraví je však fenoménem, který se vyskytuje u každého jedince. Je pochopitelně možné 

hledat extrémní případy, např. jedince s nízkou či vysokou nemocností atp. V našem výzkumiP 

je však výhodnější jít cestou tzv. typických případů, tedy zvolit subjekt, který na první pohled 

není ničím nápadný, tzn. netrpí zjevnou chronickou nemocí či postižením atp. Cílem je najít 

vhodný, tedy dobře dostupný případ. Zkoumán může být každý jedinec, který splňuje 

následující podmínky: 1. je osobou intenzivně vychovávanou a vzdělávanou, tzn. žije 

v rodině, plní školní docházku, účastní se mimoškolních aktivit atp., 2. je dostatečně 

kognitivně a emočně vyspělý, aby mohl komunikovat s výzkumníkem i o abstraktních 

tématech, formulovat a verbalizovat svou životní zkušenost, 3. před zahájením výzkumu se 

s výzkumníkem neznal a není na něm závislý, 4. on i jeho zákonní zástupci souhlasí s účastí 

ve výzkumném šetření. 

Přesto, že výše formulované podmínky nepochybně splňuje velké množství osob, nebylo 

snadné účastníka výzkumu získat. Podařilo se to po několika neúspěšných pokusech díky 

společné známé, která spolupráci zprostředkovala, jak o tom bude pojednáno dále. Fenomeno-

logické zkoumání je časově mimořádně náročné, a to nejen pro badatele, ale i pro responden-

ty, což realizaci výzkumu velmi zkomplikovalo. Obtíže při získávání výzkumného vzorku 

(byť by byl tvořen jediným člověkem) jsou jakousi analogií nízké návratnosti dotazníků 

v kvantitativním šetření, kde také řada oslovených s účastí na výzkumu váhá nebo se žádostí 

vůbec nezabývá. 

Nicméně vynaložené úsilí bylo nakonec úspěšné a hlavním účastníkem výzl stal 
/ , S í - ř T " , patnáctiletý Adam, student druhého ročníku šestiletého gymnázia v Praze. Spolu s ním se 

šetření zúčastnila i jeho matka Alice a třídní učitelka Andrea. O krátké jednorázové rozhovory 

byli požádáni i další lidé z Adamova okolí, zejména jet 

33 Všichni účastníci výzkumu zde vystupují pod fiktivními křestními jmény. Také ostatní konkrétní údaje, které 
by mohly vést k identifikaci účastníků (název školy, adresa bydliště apod.) byly při psaní výzkumné zprávy 
změněny nebo zamlčeny. 

L0'2tür< c , ( ^ y ( y 
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3.2.2 DESIGN VÝZKUMU A METODY SBĚRU DAT 

Vzhledem k výzkumné otázce byl výběr metod sběru dat jednoznačný. Rámcové 

uspořádání výzkumu vychází z designu případové studie, neboť má jít o detailní výzkum 

jednoho konkrétního člověka. Proto byly využity různé metody obvyklé v případových 

studiích, především však hloubkové rozhovory. 

Případová studie v tomto pojetí představuje de facto variantu kompletního sběru, kdy jsou 

do výzkumného vzorku zahrnuty všechny dostupné případy. To je dáno jedinečností každého 

člověka, neboť libovolný člověk je jediným exemplářem sebe sama a zkoumat někoho jiného 

by znamenalo studovat jiný problém v jiných kontextech. Zároveň šlo o případovou studii 

instrumentální, neboť v centru pozornosti byl fenomén zdraví, jehož je zkoumaný subjekt 

reprezentantem. Z hlediska předpokládaného výstupu se konečně jednalo o případovou studii 

deskriptivní s explanatorními prvky, neboť cílem je nejen podat zprávu o subjektu, ale též 

určité vysvětlení studovaného jevu. Případová studii má nepochybně řadu předností i ne-

dostatků, jedná se ovšem o design bez specifických analytických procedur a proto nebývá 

vždy považována za plnohodnotnou strategii. Důvody, které přispěly k volbě případové studie 

v této práci jsou následující; předně se jedná o srozumitelnou formu i pro širší odbornou 

veřejnost (učitele a vychovatele), má potenciál oslovit svou konkrétností a vazbou na realitu, 

může se stát návodem pro porozumění jinému případu. Tyto skutečnosti byly pro autora 

podstatnější, než zjevné nevýhody případových studií, k nimž patří kromě nízké 

zobecnitelnosti výsledků především nevyhnutelná subjektivní interpretace získaných dat. 

Kvalita případové studie se nepochybně odvíjí zejména od důsledné triangulace 

výzkumných metod a zdrojů dat. Jako hlavní metoda byly zvoleny rozhovory)) Hloubkový 

(fenomenologický) rozhovor je nestandardizované dotazování jednoho účastníka s cílem 

odhalit hluboko zakořeněné příčiny názorů, postojů a chování subjektu. Jedná se mnohdy do-

konce o informace, které si ani sama zkoumaná osoba neuvědomuje. Podle Hendla (2005) má 

mít fenomenologický rozhovor tři na sebe navazující části. První rozhovor je zaměřen na 

životní historii jedince a jeho cílem je zjistit biografický kontext zkušeností subjektu. Druhý 

rozhovor proniká k podrobnostem relevantních životních zkušeností subjektu a třetí rozhovor 

má za cíl reflektovat dříve pojednávané zkušenosti. Mezi těmito rozhovory je asi týdenní 

přestávka. Integrální součástí každého hloubkového rozhovoru je i další metoda sběru dat, 

a to pozorování zachycené ve formě terénních poznámek. 
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Podstatnou vlastností každého hloubkového rozhovoru je i jeho vztah ke skutečnosti. Jak 

uvádí např. Svaříček (2007), existují dva přístupy ke skutečnosti pomocí interview - rozhovor 

jako zdroj dat o skutečnosti a rozhovor jako spolupráce tazatele a respondenta. Pro potřeby 

této studie byl zvolen druhý, kooperativní, přístup. Důvodem je především zřejmá nemožnost 

uskutečnit nestranný a neutrální rozhovor, který by nebyl poznamenán subjektivitou badatele. 

Proto je výhodnější tuto zdánlivou nevýhodu přiznat, reflektovat a využít. Jak uvádí Disman 

(2005), v kvalitativním výzkumu mizí hranice mezi rolí výzkumníka a rolí zkoumané osoby} 

oba jsou rovnocennými partnery. Je tomu tak především proto, že právě zkoumaný subjekt je 

tím nej povolanějším (a přísně vzato jediným) specialistou na svůj vnitřní svět. Úkolem 

výzkumníka je pak jeho vyprávění pochopit, správně interpretovat a zjištěné vyjádřit jazykem 

příslušné vědní disciplíny. Je pochopitelné, žé partnerský vztan založený na vzájemné důvěře 

a respektu není samozřejmý a je třeba jej buďovafapo^i 1 oval od prvního kontaktu až do 

konce výzkumu. • ^ ( « 
t ' L 

Rozhovory byly jako hlavní metoda sběru dat doplněny již zmíněným pozorováním á dá-

le analýzou několika dokumentů. Pozorování bylo prováděno zejména s cílem zaznamenat 

nonverbální projevy interviewovaných, ale také za účelem získat informace o bytě, kde Adam 

se svými rodiči žije. Byt je odrazem mnoha klíčových skutečností a cenným zdrojem informa-

cí o rodinném systému. Tato data však mohla být získána a využita jen v okrajové míře, neboť 

pozorování v domácnosti je časově i odborně extrémně náročné. Analýza dokumentů .se 

soustředila především na Adamův omluvný list (školní dokument sloužící k evidenci 

omluvené a neomluvené absence ve vyučování) a na několik fotografií z Adamova soukromé-
. . . - " V - A . . . A . . . ' v ~ 

ho archivu. 

Zařazením těchto doplňkových metod sběru dat bylo dosaženo alespoň minimální 

triangulace metod, nikoliv však s cílem korigovat výsledky rozhovorů. Triangulace zdrojů dat 

byla v průběhu výzkumu zajištěna zahrnutím Adamovy matky Alicě, třídní učitelky Andre} 

a rodinné přítelkyně Alžběty, v g e n š í míře pakAdamova otce í) několika náhodně vybraných 

spolužáků a učitelů. Autor výzkumu si byl však vědom toho, že nahromadění dat z různých zdrojů nevede vždy k bohatšímufóbrazu reality)a naopak může odvádět pozornost od subjekti 

výzkumu a ohrozit hloubku průniklr do studované reality>Proto byl nej větší prostor věnován 
' . í —r*^ 

hloubkovým rozhovorům s Adamem a jejich-důkladne a průběžné analýze. Triangulace byla 

tudíž pojata netradičně, nikoliv jako nástroj ke zvýšení validity, nýbrž jako strategie (pou-

hého) doplnění informací z jiných zdrojů. 
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3.2.3 VSTUP DO TERÉNU 

Jak je v kvalitativním výzkumu obvyklé a žádoucí, odehrávalo se šetření v přirozeném 

prostředí účastníků. Rozhovory s Adamem byly pořizovány v bytě jeho rodičů, v dětském 

pokoji, který obývá Adam sám. Další rozhovory a pozorování se konaly buď ve škole nebo na 

veřejných prostranstvích (v parku). Výzkumník se situoval do role návštěvníka (Šeďová 

2007), který není úplně neznámou osobou a přichází k účastníkům opakovaně. Samotný vstup 

do terénu, stejně jako nalezení vhodných respondentů, by nebyl možný bez pomoci společné 

známé Alžběty. Ta zprostředkovala první schůzky, mírnila počáteční nejistotu na obou 

stranách a usnadňovala komunikaci mezi badatelem a respondenty. V průběhu výzkumu tedy 

působila jako gatekeeper, což je ostatně v kvalitativním výzkumu role běžná a mnohdy 

nepostradatelná. Též Alžběta byla v rámci triangulace zdrojů dat požádána o svůj pohled 

a o vysvětlení některých vztahových záležitostí v Adamově rodině. 

3.3 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT 

Celý datový korpus pořízený během výzkumu je tvořen dvěma sty devadesáti sedmi 

minutami audiozáznamu rozhovorů, transkribovanými do textu a dvanácti stránkami ruko-

pisných terénních poznámek. Tato data byla průběžně analyzována a interpretována, přičemž 

takto získané výsledky inspirovaly další rozhovory. 

Při volbě interpretativního způsobu se autor výzkumu přiklonil k narativnímu přístupu, 

neboť data tohoto typu nelze bezvýhradně přijímat ani validizovat triangulací. Pozornost byla 

tedy věnována také způsobu sdělování dat a celému sociálnímu rozměru komunikace. 

Analýza dat byla vždy (tzn. po pořízení každého rozhovoru či zásadnějšího souboru 

poznámek) zahájena otevřeným kódováním materiálu. Transkribované rozhovory byly rozdě-

leny na několik obsahově ucelených částí, což ovšem bylo v řadě případů nesnadné. Vlastní 

kódování bylo prováděno tradiční metodou, tedy manuálně. Určitým datovým fragmentům 

byly přiřazeny určité kódy, které byly průběžně revidovány a slučovány. Konečný seznam 

kódů obsahoval 17 položek. Kódy byly následně seskupeny dle společných rysů a na základě 

této struktury postupně vznikal analytický příběh. Jeho základem se stal soubor výroků, jež 

byly autorem výzkumu definovány jako klíčové. Podstatná část datového korpusu nebyla pro 

tvorbu výsledného příběhu přímo využita. Hlavní úsilí při práci s kategorizovanými daty bylo 
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věnováno interpretaci, tedy přikládání významů jednotlivým kategoriím. Jednalo se vlastně 

o interpretaci sekundární, neboť probíhala paralelně s psaním výzkumné zprávy, využita při ní 

byla i odborná literatura a osobní zkušenosti autora. Takto pojatá interpretace zásadně 

nevychází pouze z výzkumných dat, což umožnilo plně zúročit poznatky získané při tvorbě 

přehledové části disertační práce, stejně jako poznatky a postřehy z autorovy vlastní 

pedagogické praxe. 

3.3.1 REFLEXE SUBJEKTIVITY AUTORA 

Zvolené analytické a interpretativní způsoby vylučují objektivní přístup ke zkoumaným 

datům. Autor v souladu s charakterem fenomenologického zkoumání usiloval o co možná 

největší uzávorkování svých předsudků a poznatků během pořizování dat, tedy při 

rozhovorech a pozorováních, nikoliv však^při jejich interpretaci) Zde se naopak subjektivita 

autora stává výzkumným nástrojem. Je proto pochopitelné, že jiný výzkumník by stejná data 

analyzoval a interpretoval odlišně. Tuto skutečnost je však třeba chápat v intencích kvalita-

tivního přístupu, tedy spíše jako přednost. To však neznamená, že autor s rezignací na objekti-

vitu studie rezignoval na veškerá kritéria kvality výzkumu. Na paměti měl především kritéria 

přesvědčivosti, hodnověrnosti a odpovědnosti. S posledně jmenovaným kritériem úzce souvisí 

etická dimenze celého výzkumu. 

3.3.2 VYJÁDŘENÍ K ETICKÝM OTÁZKÁM VÝZKUMU 

Studium subjektivního zdraví, názorů a postojů ke zdraví a zdravotně relevantnímu 

chování je obtížné i vzhledem k důvěrnosti pořizovaných dat. Je poněkud překvapivé, že 

někteří respondenti ochotněji hovoří o svém zdravotním stavu a problémech, než o svých 

názorech a postojích ke zdraví obecně. Citlivost dat je tedy relativní. Tato studie byla 

provedena v souladu s obecně respektovanými principy důvěrnosti, poučeného souhlasu 

a zpřístupnění výsledků účastníkům výzkumu. 

Dodržení principu důvěrnosti nepředstavovalo významný problém, anonymita účastníků 

výzkumu je chráněna důsledným užíváním pseudonymů a i ostatní informace jsou přizpůso-

beny tak, aby byla vyloučena identifikace účastníků. Pozice výzkumníka byla usnadněna tím, 

že se s účastníky předem neznal a i pravděpodobnost dalších kontaktů nad rámec výzkumu je 
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nízká. Účastníci výzkumu byli požádáni o vyslovení souhlasu, kterému předcházelo obšírné 

poučení o účelu a charakteru výzkumu. Autor informoval účastníky pravdivě, což zřejmě 

v souvislosti s avizovanou časovou náročností rozhovorů vedlo k tomu, že dva oslovení adepti 

výzkumu svou účast odmítli. Jedna osoba odmítla svou účast kvůli nutnosti pořizovat 

z rozhovorů audiozáznam. Nahrávání rozhovorů na diktafon budilo ovšem větší či menší 

rozpaky u většiny interviewovaných, i když s ním souhlasili. Autor se jim však zaručil, že 

nahrávka bude po transkribování do textového editoru zničena a že nebude poskytnuta žádné 

třetí osobě. Stejně tak bylo jasně deklarováno, že výzkumník nebude sdělovat nikomu žádné 

další údaje nad rámec výzkumné zprávy. Nejobtížnější se jeví naplnit princip zpřístupnění 

práce účastníkům výzkumu. Je to zvláště citlivé zejména proto, že některé interpretace 

pořízených dat nevyznívají pro účastníky výzkumu lichotivě a také proto, že určité informace 

by sami respondenti před svými blízkými raději utajili. Pro potřeby publikace by tedy bylo 

nutné výsledné informace ještě více agregovat, aby byla zcela vyloučena identifikace jejich 

původců. 

Autor studie byl vázán především upřímnou snahou nezklamat důvěru účastníků, která 

byla rozhodujícím momentem pro realizaci celého výzkumu. Jednal však povýtce intuitivně, 

neboť v České republice nebyl dosud přijat etický kodex, který by upravoval práci 

v pedagogickém výzkumu. Nicméně lze alespoň konstatovat, že v souvislosti s tímto výzku-

mem nebyl porušen zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

3.4 ADAM A JEHO SVĚT 

Patnáctiletý Adam žije se svými rodiči v třípokojovém bytě panelového domu na jednom 

pražském sídlišti. Druhým rokem navštěvuje šestileté gymnázium s všeobecným zaměřením, 

které se nachází nedaleko jeho bydliště. Adamovi rodiče jsou vysokoškoláci, kteří vykonávají 

podobné profese. Matka je učitelkou na základní škole, otec - původním povoláním rovněž 

učitel - pracuje jako lektor v oblasti podnikového vzdělávání. Adam je jejich jediným 

dítětem, dalšího potomka si ani jeden z nich nepřál. Život rodiny je výrazně ovlivněn 

dynamikou školního dne i školního roku - společné pobyty na horách či u moře v období 

školních prázdnin, zvýšená pracovní zátěž a napětí na začátku školního roku i na jeho konci... 

O škole se v rodině často mluví a Adamova školní úspěšnost je pro jeho rodiče klíčovým 

tématem. 
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V očích své matky je Adam nadaným dítětem, které má dobře nakročeno do života: 

„Tak... Adámek je pubescent v plném významu toho slova, takže momentálně je ve fázi hledání 

sebe sama, v hledání hranic, které ho obklopují. Tím nechci říct, že je nějak extrémně zlobívej, 

já myslím, že je relativně velice hodnej a nese si z každého ze svých rodičů to špatné... i to 

dobré. Takže, eee, já začnu manželem, od manžela si nese nadhled, intelektuální pohled na 

věci, ee, někdy až přílišnou snahu racionalizovat a jaksi intelektuálně blafat, a a potom si tam 

nese jakousi živelnost a něco co označím jako lenost, ale tím nemyslím jako línost, tím myslím 

takovou jako schopnost užívat až až nadužívat požitků, které svět nabízí - papání, spinkání, 

televizka a tak. Můj muž neujíždí na televizi, můj muž ujíždí na knihách a na jazycích, jo ale 

ten vztah k tomu je úplně stej nej, jako vztah mýho syna k počítači, jo? Stej nej princip, akorát 

je obrácený to, čeho se to týká. Ode mně si teda nese Adámek jistou neúctu k pravidlům 

a řádům a a nese si ode mně eee zase schopnost užívat si takových těch tělesných požitků 

a zase eee, odpočinek, e, taky dobrý papání a takový jako pocit krásna, takový to estetický. 

A kromě toho si myslím, že sem mu dala jeden obrovskej dar, kterej mu teďka možná trošku 

škodí, ale v konečným důsledku sem na sebe pyšná, protože jestli jsem mu předala tohle, tak 

co víc jsem mu mohla dát a to je schopnost aa, jaksi otevřeně s lidma mluvit a schopnost 

empatie. Alice hovoří o svém synovi klidně, s patrnou hrdostí, určité znatelné rozrušení se 

v jejím projevu objeví až při hovoru o aktuálním vztahu k synovi, kdy má zřejmou potřebu 

reflektovat určitá vlastní výchovná pochybení: „ M y se teďka dost štěkáme, já na něj furt 

křičím a on mi to jako dost vyčítá, že na něj jenom křičím a už mi teď nedávno řek, ať si zařvu 

ve škole, abch nemusela řvát na něj a takhle, jo. Jako vobčas je lakovej drsnej a já jsem taky 

drsná, někdy jsem vošklivá, zlá... a fakt mu jako... ne že bych mu chtěla ublížit, ale občas 

řeknu věci, který bych mu jako říkat nemusela. Ale... Taky už se párkrát stalo, že sem mu 

sprostě nadávala. Ale... myslím, že to funguje. Ale myslim, že to ovlivnilo takový to moje 

nastavení, jako zklidnění, že to prostě beru, že prostě takhle to je, že to někam pude, že tomu 

dítěti jsem se věnovala, že jsem mu dala, co sem mu dát mohla... udělala jsem i chyby, ale 

prostě to tak je. " Nelze se ubránit dojmu, že Alici na Adamovi některé skutečnosti vadí a že 

za ně zřejmě cítí i určitou spoluodpovědnost. To se týká zejména Adamovy objektivní 

obezity, na níž má patrně určitý podíl rodinná komunikace. Nadváhou trpí i Adamův otec 

a sama Alice má závažné zdravotní komplikace způsobené obezitou. „Takže jako, é prostě je 

to tak, že můj vztah k němu je lak, že se tam mísí hrdost a kritičnost, s tím, že teda většinou 

vyhrává kritičnost - a někdy jsem na něj hrdá. Je hodně kontaktní, je hodně mazlívej, což je 
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docela legrační, protože je větší než já a je hodně teda statnej (ironický úšklebek), takže 

chovat něco takovýho je strašný a von prostě do dneška občas přídě a řekne jako že se chce 

pochovat a pomazlit, což jako jó, já jako mu to ani dost často jako neodmítám, akorát mě to 

někdy naštve, protože, on to někdy používá manipulativně, ale tak to je prostě moje dítě. 

Myslím si, že má prostě dobře nakročeno... v tý intelektuální a sociální rovině. Sem ráda, 

protože z mateřský školy jsme šli s tim, že byl šikanovanej, takže my sme se v tom mladším 

školním věku zaměřili na to, aby sme zněj dostali, že jako neni důvod aby byl šikanovanej. 

A myslim si že jo, že jsme to jako... Na otázku, zda by ve výchově svého syna dnes udělala 

něco jinak, odpoví Alice po dlouhém přemýšlení: „ Udělala. Víc bych mu vymezila hranice, 

jak to říc teďka aby to vyznělo tak, jak to myslim... On je šílený prase a bordelář... což může 

souviset s věkem, jo, ale u něj je to povahovej rys, s věkem se to moc nezmění. Můj muž je 

stej nej, já jsem na tom obdobně. Ale já mám přehled, ty chlapi - pardon - nemaj takovej 

přehled... A když maj bor del, tak se vztekaj. Tak bych asi víc dbala na tohleto, ale ono se to 

týká i toho vztahu k tomu jídlu a vztahu k televizi a vztahu k povinnostem, jo? Takže jako dát 

mu ty hranice víc, jakoby mu vštípit ty hranice vůči těm věcem, který jsou důležitý. Já sem 

byla taková, né mírná, ale jakoby sem upřednostnila jeho potřeby, když si chtěl dohrát, tak 

jsem ho nechala dohrát...". Alice vnímá Adamovy nedostatky a vztahuje je i ke svému muži. 

Jeho vliv na výchovu syna je však jakoby nepřímý, hlavní odpovědnost vidí u sebe. 

Zajímavým se v této souvislosti jeví výrok rodinné přítelkyně Alžběty: „ Vona má Alice 

teďka... totiž teďka, spíš už dost dlouhou dobu, problémy sama se sebou. A řeší to přes jídlo. 

Nejdřív vykrmila svýho muže, ten byl fakt hubenej. A teď vykrmila i Adama. Sou fakt 

rodinka." To by ostatně nebyla příliš překvapivá etiopatogeneze obezity. Dynamika 

rodinného systému hraje roli při vzniku celé řady chorob, které úzce souvisí se životosprávou, 

jak o tom pojednávají např. Ludmila Trapková a Vladislav Chvála (2004). Tito autoři mj. 

zdůrazňují vliv rodinného jazyka na chování lidí. Ve vztahu k jídlu si taktéž autor této studie 

při návštěvách rodiny opakovaně povšiml, že všichni její členové používají vysoce expresivní 

výrazy „papat" a „papání", které evokují pozitivní vztah k jídlu. Naopak vůbec nezaznamenal 

používání slov, které by odrážely určité výčitky či negativní pocity spojené s nadměrnou 

konzumací jídla. 

Adamův otec působí dojmem intelektuála povzneseného nad každodenní problémy. 

O svém synovi se vyjadřuje lapidárně, ovšem - stejně jako matka - s neskrývanou hrdostí: 

„Je to líný zvíře, ale chytrý zvíře. (...) Náš Adam by potřeboval trošku přitáhnout uzdu, aby si 
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uvědomil, co je třeba teď dělat, na co se soustředit, co má pro budoucnost nějakou 

hodnotu...". (...) Vadí mi jeho povrchnost v zájmech, to, že se zajímá o spoustu věcí, ale 

v ničem zatím nešel do hloubky, i když by na to schopnosti určitě měl. U ničeho nevydrží 

dostatečně dlouho... a vtom rozhodně není po mně. Já se ho snažím přinutit, aby se víc 

věnoval třeba tý angličtině, která ho baví a která mu jde, ale on vždycky přídě s něčim novým, 

že by ho bavilo ". Je patrné, že otec se ve výchově soustředí spíše na Adamovu budoucnost, na 

profesní orientaci a školní úspěšnost, kdežto matka vnímá jako nej podstatnější jeho sociální 

dovednosti a na rozdíl od otce často zmiňuje i jeho obezitu. 

Jak bylo již naznačeno v úvodu, škola hraje v životě celé rodiny důležitou úlohu. Je také, 

kromě domova, prakticky jediným prostředím, kde Adam tráví svůj čas. Třídní učitelka 

Andrea zná Adama dva roky. Na otázku, jak by jej charakterizovala, odpovídá: „Chytrý, 

nesoustředěný, udrží pozornost jen chvíli, zajímá se o dějepis, je hovorný, asi má i nějakou 

poruchu učení, ale to je dneska normální." V třídním kolektivu nepozoruje nic nápadného 

v souvislosti s Adamovou pozicí, ale jak sama zdůrazňuje, není se třídou tak často, aby mohla 

proniknout do interpersonálních vztahů. Adam patří k jejím oblíbenějším žákům, a to pro 

svou komunikativní a přátelskou povahu. Opakovaně však spontánně zdůraznila, že se vždy 

snaží chovat ke všem studentům stejně. 

3.4.1 ADAMŮV ŽIVOTNÍ PROSTOR 

Většinu času tráví Adam v bytě svých rodičů, kde provozuje i své záliby, ve škole a také 

cestováním mezi školou a domovem. Během školního roku jen výjimečně opouští tento 

nevelký prostor. Přibližně jedenkrát měsíčně Adam sám či v doprovodu rodičů navštěvuje své 

prarodiče z otcovy strany, kteří bydlí v jiné části Prahy. 

Na otázku, co pro něj znamená domov, Adam odpověděl: „ Tenhle byt, asi. Když jsem byl 

malej, tak sme se sem s rodičema přestěhovali a na ten starej byt už si skoro nepamatuju... 

Sem tu zvyklej, nechtěl bych se už stěhovat." Takže pod slovem domov si představíš tenhle 

byt? „ No to né, asi i něco třeba jinýho, já nevím, třeba vůbec Praha je jakoby můj domov 

a tak. " Co je pro tebe osobně doma důležitý? To, že tu mám svůj pokoj, kam mi nikdo neleze 

a taky to, že tu nejsem sám, že vlastně sou tu i rodiče, i když třeba bych je kolikrát radši 

neviděl a voni mně možná taky ne. Jinak určitě je pro mně taky dost důležitej takovej ten 

servis, to že je tu vždycky něco k jídlu a že mě máma jako vlastně vobčas donutí uklidit si 

pokoj. " 
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Byt, který Adam s rodiči obývá, se nachází ve čtvrtém patře běžného panelového domu. 

Je to třípokojový byt, který na první pohled není ničím nápadný. Při bližším seznámení 

s provozem domácnosti překvapí, že veškeré hranice jsou velmi propustné. Z předsíně vedou 

dveře do dětského pokoje (obývá ho Adam) a dále lze vstoupit do ložnice rodičů, do kuchyně, 

do obývacího pokoje (v zárubních těchto místností nejsou dveře) a dále do koupelny a na 

záchod. Z obývacího pokoje vedou dveře na krytý balkón. Celý byt je zařízen nábytkem, 

který byl u nás dostupný v běžné obchodní síti ve druhé polovině dvacátého století. Pouze 

kuchyně byla nedávno nově vybavena moderním zařízením a nábytkem. V obývacím pokoji 

a především v ložnici rodičů je možné odhalit některé vrstvy, jako např. fotografie 

(zobrazující patrně Adamovy prarodiče) za sklem knihovny, nepoužívaný starý porcelánový 

servis v prosklené vitríně, zdobenou dřevěnou šperkovnici na nočním stolku a jiné předměty 

pravděpodobně zděděné po předcích. V kuchyni žije v dřevěné ubikaci o výměře cca 0,5 m2 

králík, který je jediným domácím zvířetem v bytě. Do jaké míry či zda vůbec je vnímán jako 

člen rodiny nelze určit, pozoruhodné však je, že nemá stálé jméno. Návštěvník se v bytě může 

pohybovat s pocitem, že se před ním nikdo a nic neskrývá a cítit se příjemně. Bližší pozornost 

budeme věnovat Adamovu pokoji. Je to nejmenší obytná místnost v bytě, o výměře přibližně 

12 m2, vybavená postelí, skříněmi, knihovničkou, pracovním stolem a stolkem pro PC 

sestavu. Charakter zařízení odpovídá představě typického dětského pokoje, v policích jsou 

uloženy (dnes již evidentně nepoužívané) hračky a stavebnice. V době návštěvy leželo na 

zemi značné množství nejrůznějších předmětů, jako např. CD disky, drobné počítačové 

komponenty a zejména všelijaké oděvy. Adam to spontánně komentoval s tím, že záměrně 

před touto (výzkumnou) návštěvou neuklízel, což by prý za normálních okolností učinil. 

Z Adamova verbálního i nonverbálního projevu vyplývá poměrně silná vazba na domov, 

zejména ve smyslu jeho základního teritoria - tzn. jím využívaných částí bytu (to jsou 

všechny kromě ložnice rodičů). Přestože termín domov je v českém jazykovém úzu vyhrazen 

celému souboru věcí, míst a vztahů, což ostatně Adam sám reflektuje, jeho podstatnou 

komponentou je právě bydlení. Bydlení a (spolu)vytváření vlastního prostoru lze chápat jako 

jednu z cest k emočnímu zakotvení, což z něj činí zdravotně vysoce relevantní aktivitu. Adam 

ostatně zdůrazňuje, že jeho pokoj je jeho vlastním prostorem, do kterého mu nikdo 

nezasahuje, s výjimkou občasných pobídek k úklidu ze strany matky, které však, poněkud 

paradoxně, kvituje. 
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3.4.2 ŽÍT TADY A TEĎ 

Adamův postoj k životu by bylo možné vyjádřit heslem carpe diem,]e těžké přimět jej ke 

vzpomínání na minulost a ještě těžší k výhledům do budoucnosti. Jeho matka uvádí, že Adam 

„...upřednostňuje teďka aktuální požitek a radost před něčim do budoucna... je teď a tady. 

Von prostě dopředu nepřemejšlí, pro něj to znamená to, že netrpí stresem... mě jako matku to 

rozčiluje, ale z hlediska lidskýho je to výhodné. Von třeba řeší známku tejden před 

vysvědčením. " V této souvislosti je zajímavé, že Adam v době výzkumného šetření skládal 

postupové zkoušky do vyššího ročníku gymnázia, což většina jeho oslovených spolužáků 

označila za velmi stresující, kdežto on tuto situaci ani jednou nezmínil. Jeho školní výsledky 

vyjádřené klasifikací jsou však od nástupu na víceleté gymnázium podprůměrné. Na podzim 

byli rodiče dokonce školou upozorněni na hrozící vyloučení Adama pro neprospěch. 

Když byl Adam vyzván, aby zformuloval pět svých životních témat, pět cílů, o které 

v životě nejvíce usiluje 34, několik minut přemýšlel, než odpověděl: „Nejdůležitější je pro mě 

asi abych vycházel dobře s rodičema, to by byl teda jeden cíl. Pak ten druhej, že bych chtěl 

mít jednou zajímavou práci, za třetí sou to asi koníčky, momentálně nejvíc počítač, abych se 

tomu moh jako věnovat, pak bych rád trochu zhubnul, ale to se mi asi nepodaří a to pátý 

téma... já fakt už nevím... jo, že by bylo dobrý se někam podívat, někam do ciziny, poznat 

svět. " Je příznačné, že se ve výčtu Adamových životních cílů neobjevilo zdraví, které ovšem 

i u něj figuruje na čelném místě žebříčku hodnot, který v jiné souvislosti vytvořil (1. místo 

zdraví, 2. místo rodina, 3. místo koníčky). Tento paradox, kdy jinak formulovaná otázka 

vyvolá zásadně odlišnou odpověď, ukazuje, jak silně jsou všechny výzkumné metody 

založené na slovních výpovědích závislé na správné jazykové interpretaci. Nicméně holistický 

chápané zdraví lze v Adamových životních cílech identifikovat, především jeho sociální 

dimenzi (dobré vztahy s rodiči). Cíl snížit tělesnou hmotnost samozřejmě přímo souvisí se 

zdravím. Pozoruhodné je, že vyhlídky na jeho splnění komentoval Adam doslova Jedním 

dechem", což v tomto případě může být projevem rezignace, ale také odvádění pozornosti od 

subjektivně vysoce citlivé záležitosti a její (pouze vnějšková) bagatelizace. 

34 Toto zadání vychází z programu zjišťování individuální kvality života metodou SEIQoL, při níž subjekt 
definuje pčt svých životních cílů, zhodnotí jejich důležitost a posoudí, nakolik se mu daří těchto cílů dosahovat. 
Metodu vytvořili výzkumníci z lékařské fakulty v Dublinu (O'Boyle, McGee, Joyce) na počátku devadesátých 
let dvacátého století. V českém prostředí s touto metodou pracuje např. Jaro Křivohlavý (2001). 
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3.4.3 KDYŽ NIC NEBOLÍ ' í f ^ P ^ ^ V 7 ? ^ 

V rámci jednoho z rozhovorů byl Adam vyzván, aby se pokusil zformulovat vlastní 

definici zdraví. Jeho pečlivě promyšlené a písemně'formulované vymezení zní: „Zdraví je 

situace, kdy člověk nepociťuje žádnou bolest a ani netrpí skrytou chorobou." Toto pojetí 
/ 

obsahuje typické rysy tzv. laických definic zdrayí, jak o nich referuje např. Ann Bowling 

(2004, s. 20). Především stručnost, negativní pojetí zdraví (nepřítomnost nemoci), idealismus 

(vyloučení jakékoli bolesti či choroby). Pro srovnání byli stejným úkolem pověřeni i někteří 

Adamovi vrstevníci, především spolužáci z gymnázia. V jejich definicích zdraví lze sledovat 

především silně zakořeněný dualismus těla a duše (zdraví je pocit, při kterém se člověk cítí 
dobře jak fyzicky tak psychicky), nebo nej různější varianty tohoto dualismu (zdraví je kladný 

stav organismu i ducha), často se objevuje i výrazná normativní složka (zdraví je pro náš 

život velmi důležité, je to základ našeho života nebo dokonce pro člověka je zdraví to 

nej důležitější). Tato laická pojetí zdraví se mohou jevit jako směsice zdánlivě nesmyslných 

dojmů a útržkovitých poznatků a názorů, navíc uměle vytvořené na žádost výzkumníka. Jejich 

význam je však patrně značný, a to i tehdy, jestliže zůstanou subjektem nevyslovena. Člověk, 

který tvrdí, že zdraví je stav bezproblémového fungování všech orgánů, přistupuje ke svému 

životu pravděpodobně jinak, než ten, který je přesvědčen, že zdraví je největší dar. Pochopi-

telně, v řadě případů nemusí takováto laická definice odrážet skutečný názor svého autora, 

může být poznamenána např. nedostatečnými vyjadřovacími schopnostmi, povrchností atp. 

Přesto je však studium laických definic zdraví zajímavou sondou do názorů, prekonceptů 

a předsudků lidí ve vztahu k zásadním otázkám života. Jejich hlavní význam však spočívá 

v tom, že poskytují materiál pro podrobnější studium subjektivního zdraví a poznatky získané 

jejich analýzou mohou sytit počáteční rozhovory či pozorování. 

3.4.4 CÍTÍM SE DOBŘE? 

Adam byl vyzván, aby si vzpomněl na dobu, kdy byl naposledy nemocný a popsal své 

tehdejší pocity. Jeho vyprávění pojednává o době před třemi měsíci, kdy prodělal akutní res-

pirační onemocnění. Dva týdny byl omluven na základě lékařského vyjádření3 5 z vyučování. 

35 Adamův praktický dčtský lékař zaznamenal do omluvného listu při první návštěvě jako důvod absence 
„nemoc" a připojil razítko a podpis. Na základě ústní domluvy s lékařem si Adam sám po subjektivním 
uzdravení doplnil do omluvného listu datum ukončení omluvenky a k lékaři j iž nešel. 
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„Já si vzpomínám jenom na to, že sem se nějak necejtil dobře a že to trvalo několik dnů, 

všichni ve třídě byli zrovna nemocný, tak sem tušil, že to asi chytnu taky. Když jsem to chytil, 

tak jsem musel jít hned k doktorovi, abych moh zůstat doma." Zkus prosím popsat přesně 

svoje pocity v okamžiku, kdy už jsi věděl, že jsi onemocněl. „Jako tělesný nebo duševní 

pocity?" To je jedno, jakýkoliv pocity, na který si vzpomeneš. „No tak třeba že sem měl 

teplotu, to mě vždycky strašně naštve. " Naštve? „No jó, protože to už jako fakt znamená, že 

sem nemocnej, že se se mnou něco děje." Takže si zjistil, že máš teplotu a byl jsi z toho 

řekněme rozmrzelej. Co se dělo pak? „No pak sem teda se dohod s mámou, že pudu 

k doktorovi, místo do školy. " Vzpomínáš si, co se dělo u doktora? „Jo, vzpomínám si, že tam 

byla děsná fronta, protože zrovna byla ňáká chřipková epidemie a tak sem tam musel čekat. 

Když sem přišel na řadu, tak prostě normální ty věci, ošetřlili mi ruku a dostal sem prášky. " 

Jakou ruku? „Jo, sakra, to sem neřek, že sem cestou upad, když sem dobíhal autobus a odřel 

sem si kůži na dlani o ňákej štěrk, strašně to bolelo a já si eště navíc připadal jak debil, že 

tam du jako s lim. " Vraťme se ještě prosím do tý ordinace, jak probíhalo vyšetření? „No 

nejdřív mi sestra řekla, abych si umyl tu ruku a pak mi na to něco napatlala a pak sem šel 

k tomu doktorovi a on se mě teda zeptal, co mi je nebo tak něco. Jo, vlastně se mě zeptal, jak 

se cejtirn a já mu řek, že dobře. A teprve pak mi došlo, že se moc dobře necejtim. Už přesně 

nevím, co sem říkal, asi to, že mě bolí v krku... Pak mi dával na záda ten fonendoskop a řek, 

že je to dobrý. Jo, a eště se mi podíval do krku. Nebo to bylo možná eště před t im. No a pak si 

to zapsal do počítače a dal mi recept na ty prášky." Víš, co to bylo za prášky? „ To už si 

nevzpomínám". A tenkrát jsi to věděl? „Ne". Nezajímalo tě, co bereš za léky? „Tak von mi 

řikal, na co to je, že jo. To bylo jasný, že sou to jako prášky na ten krk nebo... " Dobře, co se 

dělo pak? „ Pak sem přišel domu a sednul si na chvíli k počítači. " K počítači? „Nó, hrál sem 

ňákej... prostě hry jako. A pak přišla máma, tak sem si šel lehnout do postele. " Máma? Takže 

to byla celkem dlouhá chvíle, co? „ Nó." Co se dělo pak? „ No máma chtěla vědět, jak sem 

dopad u toho doktora, tak sem jí to řek a pak sem asi až do večera ležel v posteli. Máma šla 

nakoupit a vyzvednout ty prášky do lékárny... Přinesla mi ňáký dývídýčka a pak sme si chvíli 

povídali. " 

Uvedená ukázka zachycuje na první pohled naprosto banální příběh, o kterém by subjekt 

stěží sám referoval. Přesto obsahuje několik pozoruhodných momentů. Především je to 

zřetelný sociální rozměr Adamovy nemoci, který se projevuje v několika rovinách. Jeho 

nemoc byla infekční a protože nastala v době zvýšeného výskytu infekcí v populaci, nikdo 

nepátral po její příčině, i sám Adam ji vlastně očekával a nebyl jejím propuknutím překvapen. 
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Přesto vyjádřil určité rozladění, ke kterému došlo ve chvíli vzplanutí nemoci. To se zdá být 

samozřejmé, ale pro řadu lidí bývá onemocnění s příznivou prognózou a odhadnutelnou 

dobou trvání (typicky např. akutní respirační onemocnění virového původu, které je ostatně 

v naší populaci nej častější příčinou pracovní neschopnosti) paradoxně vítanou životní situací. 

Samozřejmě pouze tehdy, pokud není spojeno s většími bolestmi a nenarušuje plány 

nemocného. To lze ilustrovat například výrokem Adamovy matky, který pronesla v jiné 

souvislosti v jednom z hloubkových rozhovorů: „Já si to někdy vyloženě užívám. Ty první dva 

tri dny nějak pretrpím a pak, pak je to spíš taková dovolená, ee, uklidím si, udělám si pořádek 

ve skříních, když se mi tam chlapi nemotaj, ee můžu si pozvat kamarádku, na kterou při práci 

nemívám čas... no a musím se přiznat, že toho někdy jajko trošku, někdy malinko zneužiju. 

Třeba když vidim, že by mi manžel byl ochotnej s něčim pomoct, co normálně nedělá, tak ho 

nechám, ať to teda udělá." U dětí bývá nemoc spojena s určitou obdobou pracovní 

neschopnosti, a to je omluvenka ze školního vyučování. Stejně jako u dospělých bývá tento 

administrativní akt často hlavním nebo dokonce jediným důvodem pro vyhledání lékaře. 

Pochopitelně i lékaři přistupují k pacientům do značné míry rutinně a jsou si vědomi motivace 

jejich návštěvy. Tou bývají u českých pacientů údajně především tzv. neschopenky a ovšem 

také recepty. V humorné nadsázce to přibližuje Radkin Ilonzák (1999, s. 20) na situaci, kdy 

lékař zjišťuje důvod pacientovy návštěvy slovy: „Co chcete předepsat? " Také lékařův rutinní 

dotaz na pacientovy pocity („Jak se cítíte, jak se máte, jak se vám daří? atp.) je často jediným 

dotazem směřujícím k subjektivním prožitkům pacienta během celého vyšetření a navíc má 

většinou pouze společenský význam, otevírá konverzaci. Tak bývá ostatně pacienty i vnímán, 

viz např. Adamova zdánlivě paradoxní odpověď, že se cítí dobře. Také farmaka v Adamově 

příběhu figurují. Je pochopitelné, že je lékař na respirační chorobu předepsal, pozoruhodné 

však je, že se o ně Adam příliš nezajímal. Může to být dáno jeho věkem, kdy je jeho důvěra 

v lékaře a rodiče (z lékárny mu je přinesla matka) značná. Je však všeobecně známo, že lékaři 

se těší stále mimořádně velké důvěře i u dospělé populace. Zvláště pak lékaři, kteří se nebrání 

předepisovat často léky. Těm ostatně lidé přisuzují rovněž větší moc, než objektivně mají. 

Po úspěšné (tj. završené předepsáním léků a vystavením omluvenky) návštěvě lékaře se 

i u Adama dostavilo určité uvolnění, ne-li pocit pohody. Nešel si hned lehnout, ale věnoval se 

svému koníčku, a to i přes objektivní zdravotní problémy. Pocítil i zvýšenou péči ze strany 

rodičů, zejména matky, která mu kromě léků přinesla i jakousi odměnu či kompenzaci 

v podobě DVD disků. Adam zmínil i to, že si s matkou poté povídali, k čemuž není obvykle 

tolik příležitostí a jejich konverzace nemívá charakter „povídání si", ale spíše účelového 
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rozmlouvání o provozu domácnosti či školních záležitostech („ Kdy už si konečně uklidíš, ty 

prase? ", „Jak ti dopadla ta matika, drahoušku? " - autentické výroky, které Alice pronesla ke 

svému synovi během jedné z výzkumných návštěv. Adamova reakce na tyto dotazy byla vždy 

typicky obranná). Nemoc se tedy stala jistou příležitostí k přátelštějšímu rozhovoru, a to 

nepochybně proto, že svého nositele učinila politováníhodným. Etymologický původ slova 

nemoc (nedostatek moci) se vlastně vztahuje pouze k izolovanému individuu, kdežto 

v sociální interakci jakoby nemoc byla naopak prostředkem k získání výhod a někdy i ná-

strojem manipulace s ostatními. Na tento aspekt nemoci upozorňuje v české literatuře např. 

Stanislav Komárek (2005). Nemoc, pokud je potvrzena lékařem, je navíc v naší společnosti 

nenapadnutelným a málokdy zpochybňovaným důvodem k různým pracovním a jiným 

úlevám. U žáků základních a středních škol mohou nepřítomnost ve škole ze zdravotních 

důvodů omlouvat i sami rodiče. Adamův omluvný list však neobsahuje žádnou omluvenku, 

která by nebyla doložena potvrzením lékaře.36 Namátkovým šetřením v Adamově třídě bylo 

zjištěno, že omluvenky ze zdravotních důvodů (a to krátkodobé i dlouhodobé) podepsané 

pouze rodiči studenta jsou naprosto běžné. 

3.4.5 JÁ A MOJE ZDRAVÍ 

Hlavním tématem hloubkových rozhovorů s Adamem bylo jeho subjektivní chápání 

a prožívání vlastního zdraví. Naštěstí se v tomto konkrétním případě nepotvrdila známá 

skutečnost, na níž upozorňuje např. Davey (2001, s. 27), že muži, na rozdíl od žen, hovoří 

o svém zdraví neochotně a na dotazy odpovídají velmi stručně. Také Kohoutkem (2005, s. 47) 

popisované obtíže při dotazování dětí se nevyskytly.37 Adam hovořil spontánně, zdálo se, že 

ho rozhovory dokonce baví. 

Na otázku, co pro něj samotného znamená „být zdráv", Adam odpověděl: „Bejt zdravej 

pro mě znamená nemít žádnou nemoc a užívat si života. " Co přesně znamená užívat si života? 

„Že můžu dělat, co mě baví, třeba kdybych byl slepej, tak bych nemoh dělat nic na počítači... 

Nebo třeba kdybych musel pořád brát léky, tak to bych taky nepovažoval za projev 

bůhvíjakýho zdraví. " Takže momentálně jsi zdravej nebo nemocnej? „No tak to právě nevim. 

36 Adamův omluvný list v únoru dokládal celkem 92 zameškaných a omluvených vyučovacích hodin (od 
začátku školního roku), z toho bylo od lékaře potvrzeno 86 zameškaných hodin. Zajímavou kapitolou bývají 
omluvenky z tělesné výchovy, které však Adam vůbec nemá, protože je z tohoto předmětu plné uvolněn. 
Důvodem uvolnění je dle lékařské zprávy blíže nespecifikované onemocnění pohybového aparátu. 
37 Zejména se jedná o nedůvěru k tazateli, zábrany hovořit o intimních záležitostech atp. 
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Já totiž nevim, jestli nemám ňákou nemoc... ňákou o který eště nevim, z tohodle hlediska tedy 

fakt nevim. A jinak asi sem, protože můžu normálně všecko dělat, jak sem zvyklej. Ale třeba 

moje babička má spoustu všelijakejch nemocí, podle toho, co vždycky vypráví, tak snad 

všecky... a taky může dělat úplně všecko. Takže... bych asi odpověděl, že si myslim, že sem 

zrovna zdravej, ale ve skutečnosti možná nejsem. " 

Zde se zřetelně ukazuje hluboce zakořeněná představa většiny lidí, že zdraví a nemoc 

jsou fenomény, které se zároveň nemohou u téhož jedince vyskytovat. Tento názor se 

objevuje i v odborné a zejména popularizující literatuře: „Člověk nemůže být současně zdravý 

a nemocný" (Wolf 2004, s. 61). Přesto však Adam zmiňuje ještě jedno kritérium zdraví (vedle 

nepřítomnosti nemoci), a tím je možnost fungovat v běžném životě (užívat si života, plnit své 

obvyklé úkoly). Zároveň spontánně uvádí příklad své babičky, která podle něj trpí řadou 

nemocí, ale na její každodenní život to prý nemá žádný vliv. Výsledkem současného 

uplatňování těchto dvou kritérií jsou u Adama obtíže při rozhodování, zda je momentálně 

zdráv, nebo nemocen. Správně při tom uvažuje, že mohou existovat patologické stavy, 

0 nichž nemusí mít žádné tušení. Naopak jako nesprávné se jeví Wolfovo tvrzení, že „...zdraví 

je takový tělesný a duševní stav člověka, při kterém se člověk cítí subjektivně bez potíží 

a objektivně je bez lékařského nálezu" (Wolf 2004, s. 61). To by mimo jiné znamenalo, že 

člověk s dosud nediagnostikovaným onemocněním je zdravý, pokud je bez subjektivních 

potíží. Toto vymezení také obsahuje další mimořádně rozšířené přesvědčení, že zdraví se 

skládá z tělesné a duševní složky. Adam tento dualismus ve svém projevu také zmínil, objevil 

se rovněž několikrát v odpovědích jiných účastníků výzkumu. (Např. odpověď Adamovy 

třídní učitelky Andrey na otázku, zda se cítí momentálně zdravá: „Myslíte fyzicky nebo 

psychicky?")-1 na základě takto malého vzorku lze konstatovat, že mnozí lidé stále uvažují ve 

schématech zdraví kontra nemoc, tělo a duše, ztotožňují nemoc se zlem a zdraví s dobrem 

a podobně. Je to však spíše odrazem přejatých a nereflektovaných představ, než vlastního 

přesvědčení. To lze odhalit například doplňující (tzv. rozhodovací) otázkou formulovanou 

kladně či záporně. (Adam na otázku, zda je nemoc vždy špatná odpověděl ano, Andrea na 

otázku, zda není nemoc někdy dobrá odpověděla také ano). Později oba vyjádřili názor, že 

nemoc nemusí být vždy nevýhodná a nežádoucí, že může být neutrální či dokonce pozitivní 

(to v případě, stane-li se impulzem k příznivé změně chování). Rozhovory s Adamem, ale 

1 s ostatními účastníky výzkumu odhalily ještě jeden velice rozšířený způsob uvažování o 

zdraví a nemoci. Jedná se o přisuzování jednoduchých příčin různým nemocem a zdravotním 
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problémům, a to zpravidla v lineární kauzalitě. Adam například vysvětlil své nedávné potíže 

s bederní páteří takto: „Já se cejtim většinou dobře, akorát třeba na podzim mě bolely pár 

tejdnů celkem dost záda, ale to sem měl od toho, jak pořád sedim u počítače." Takovéto 

vysvětlení člověka zpravidla uklidní, neboť implikuje, že odstraněním známé příčiny se 

snadno kdykoliv odstraní i daný problém. Přitom je při hlubším zamyšlení patrné, že i kdyby 

byla bezprostřední vyvolávací příčina zdravotních potíží takto jednoduchá, v pozadí stojí 

složitější struktury. V tomto konkrétním případě by muselo dojít k celkové radikální změně 

Adamova životního stylu, k čemuž ho občasná a snesitelná bolest zad dostatečně nemotivuje. 

Životní styl Adama je skutečně silně ovlivněn jeho hlavní zálibou - prací a zábavou na 

počítači. U počítače dle vlastního odhadu tráví průměrně pět až šest hodin denně, o víkendech 

dokonce osm až deset hodin. Tyto vysoké hodnoty nejsou zřejmě u dnešních adolescentů 
v r 3 8 r* 

nijak výjimečné. Petr Sak a Karolína Saková (2007) upozorňují, že dnešní mládež se často 

pohybuje v jakémsi kyberprostoru, v němž realizuje stále více svých aktivit virtuálně. To se 

týká i sportu, kamarádství, partnerství a někdy i sexuálního života. Tím by bylo možné 

vysvětlit dlouhou dobu strávenou u počítače. Je obtížné posoudit, zda a v jaké míře se tento 

problém týká i Adama. Na téma počítačů se však nejednou obšírně rozhovořil: „Já si ani 

neumím představit, jaký by to bylo bez kompu. Doma ho mám od osmi let, takže asi sedm let, 

ale když sem byl malej, tak sem ho nesměl mít zapnutej furt, teprve až co sem na gymplu, tak 

mě rodiče neomezujou. Je to asi taky tim, že si táta koupil svůj vlastní. Teda voni mě 

omezujou, ale už se jim to tak nedaří, jako když sem byl malej. (...) Na počítači si dělám věci 

do školy... a hlavně teda serfuju, protože se mi podařilo vybojovat trvalý připojení. Je to úplně 

super a hlavně si na to podle mě člověk tak zvykne, že už by bez toho nemoh. Znám lidi od nás 

ze školy, který sou na netu normálně závislý, prostě pacienti. To já naštěstí nejsem, doufám. 

Znám dokonce kluka, co v noci skoro nespí, protože musí bej t onlajn... a je to na něm teda 

dost vidět. Někdo si třeba myslí, že něco bere, ale je to fakt jako tim, že ulítává na 

tomhlectom. Tak to já nejsem. (...) Já hraju dost hry, ale už né tolik jako dřív, teď je to spíš 

ten net." Na internetu se Adam věnuje převážně chatování, tedy komunikaci se známými 

(např. spolužáci) i neznámými (náhodní účastníci internetových diskusí) lidmi. 

Zbytek volného času tráví Adam sledováním televize, péčí o domácího králíka a ojedi-

nělým pobytem v přírodě. Tuto náplň volného času nepovažuje za optimální, ale ani za 

nevhodnou či nebezpečnou. 

38 Podle Státního zdravotního ústavu představuje pro dospělého (!) člověka práce s počítačem (zobrazovací jed-
notkou) delší než šest hodin denně zvýšené riziko psychických obtíží a nemocí pohybového aparátu. Materiál 
dostupný na http://www.szu.cz/chpnp/index.php?page=computers. 
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Adam nekouří a nepije alkoholické nápoje, což potvrzují i jeho rodiče. S kouřením 

cigaret opakovaně experimentoval již na základní škole, ale rozhodl se nekouřit. Jak sám říká, 

v kolektivu školní třídy patří k menšině: „ U nás ve třídě kouří pět ze sedmi kluků, já 

nekouřím. Nechutná mi to. " Pokud jde o jiné návykové látky, například mezi mládeží dosti 

rozšířené kannabinoidy, je Adam rezolutní: „Nic takovýho sem nezkoušel, nejsem vůl." 

Z dalších zásadních faktorů životního stylu je v Adamově případě pozoruhodná výživa. Toto 

téma se ukázalo při hloubkových rozhovorech jako jedno z nej citlivějších, což lze přičítat 

Adamově obezitě. 

Adam byl vyzván, aby co nejpodrobněji popsal své stravování během jednoho dne. „No 

tak ráno si dám snídani, kerou mi máma připravuje... To sou nejčastčjc ňáký pečivo, já moc 

nejím sýry, takže spíš se salámem, někdy s džemem. Piju čaj, někdy kakao. A a pak teda ve 

škole svačina, to si nosím buď z domova nebo si kupuju ve školním bufetu něco sladkýho, 

tatranku nebo tak něco. Obědy mám taky ve škole, moc mi tam sice nechutná, ale nedá se nic 

dělat. Nejhorší sou ty jejich polívky, to je někdy takovej humus. No a pak doma většinou 

nevydržím a ještě něco snim před večeří, třeba ňákej jogurt... No a večer je buď teplá, že 

máma vaří, nebo že si dáme třeba něco. Někdy si večer beru jenom ovoce, ale to mi většinou 

nestačí... musím se jít stejně pak v noci najíst." Pokud jde o nápoje, reagoval Adam na 

doplňující otázku takto: „No tak ráno jak sem řikal, a přes den teda ňákou tu kolu, na tom 

dost ujíždím, i když to asi neni to nejzdravější. Zajmavý je, že skoro nepijú vodu. No k obědu 

ve škole buď čaj nebo šťávu a doma pak k večeři, to je různý. Během dne asi nejvíc tu kolu, 

no." Při rozhovoru na toto téma byla na Adamovi poprvé patrná jistá nervozita, řeč byla 

častěji přerývaná, neklid se projevoval i v pohybech rukou a celého těla. Jak vyplynulo 

z rozhovorů s Alicí, Adam si uvědomuje souvislost svého životního stylu a zejména stravova-

cích zvyklostí se svou obezitou. Jeho představa o vlastním těle, tedy body image, je tímto 

faktem značně ovlivněna a jeho sebevědomí je díky tomu podstatně sníženo. Adam nevěnuje 

velkou pozornost odívání, nezajímá se o módu a vysvětluje to slovy: „Oblíkání neřeším, sou 

důležitější věci a navíc ušetřím tunu peněz." Zde se patrně jedná o obranný mechanismus 

racionalizace, protože z jiných výroků vyplývá, že Adam svůj zevnějšek zanedbává 

především kvůli své nadváze. Alice k tomu dodává: „Já jako máma vím, že Adámek je ve 

věku, kdy dost záleží na tom, jak vypadá, né proto aby se líbil ostatním, ale aby se líbil sobě, 

aby se dobře cejtil. Na jednu stranu sem ráda, že je takovej jakej je... že je pro něj důležitý 

jiný hodnoty, ale taky jako máma vidim, že ho to někdy trápí." Adam sám opakovaně 
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deklaroval, že hodlá zhubnout, ale zároveň si tento úkol či eil označil jako prakticky 

nesplnitelný. Z hlediska sociologické teorie definice situace je to velice nešťastný postoj, 

neboť domnělá nesplnitelnost tohoto cíle se bude zřejmě vlivem Adamova chování neustále 

potvrzovat. Problém je složitější také tím, že se týká celého rodinného systému a má v něm 

patrně své příčiny. Stolování je v této rodině momentem vzájemného porozumění a dobré 

nálady, nekonfliktní činností, která uklidní i předchozí zjitřenou atmosféru. Společné rodinné 

stravování je bezpochyby důležité pro utužení vztahů a navození dobré pohody v domácnosti, 

v tomto případě však vzniká pro pozorovatele dojem čehosi nepatřičného. V kuchyni, kde 

rodina stoluje má svou ubikaci i domácí králík, který je také evidentně obézní, navíc 

mimořádně velký. Pozorovateli se vnucuje tragikomická představa, že tento živočich není 

snad ani domácím mazlíčkem, nýbrž vykrmovaným hospodářským zvířetem. Nutriční 

chování rodiny je tedy možné označit za nevhodné. Nelze samozřejmě vyloučit genetické 

dispozice k otylosti členů této rodiny, ale jak uvádí např. Slávka Fraňková (1996), důležitější 

jsou nutriční zvyklosti rodiny. Mnohé dietní praktiky se mohou přenášet z jedné generace na 

druhou jen vlivem sociálního učení. 

Stejně jako v oblasti stravování, i v dalším rizikovém faktoru životního stylu lze u Adama 

vypozorovat vliv rodiny. Pohybová aktivita nepatří k oblíbeným činnostem žádného jejího 

člena. Adam je navíc uvolněn ze školní tělesné výchovy, a tak jeho aktivní pohyb připadá 

pouze na běžné pochůzky. Výjimečně (přibližně jednou měsíčně) jde o víkendu celá rodina na 

krátkou procházku do blízkého lesoparku. „ Vím, že bych se měl asi víc hejbat, ale nemám na 

to čas a nebaví mě to. " Dodává k tomu Adam. Je zřejmé, že si uvědomuje nevhodnost svých 

návyků, zejména v oblasti výživy, pohybu a trávení volného času, ale zároveň se předem 

vzdává možnosti je změnit. Své zdraví se tedy téměř nesnaží ovlivňovat ve smyslu prevence, 

pouze v případě onemocnění provádí určité „technologické" kroky, např. užívá předepsané 

léky atp. 

Vliv školy, přesněji formálního kurikula, na Adamovo zdraví a životní styl se zdá být 

minimální. Větší vliv lze vysledovat ze strany vrstevníků, s nimiž se setkává prakticky pouze 

ve škole a na akcích pořádaných školou. Na učivo o lidském zdraví a jeho ochraně si Adam 

vůbec nevzpomíná: „Naposledy na základce, na gymplu vůbec. " Je pozoruhodné, že studenti 

víceletých gymnázií bývají „ušetřeni" jakékoli systematické výchovy ke zdraví, neboť na 

nižším stupni gymnázia nebývá předmět rodinná výchova zařazen a část populace tedy získá 

prestižní všeobecné vzdělání bez toho, aby byla poučena o elementárních otázkách ochrany 
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a podpory zdraví. Na rozdíl od školy a jiných institucí mají na Adamovo pojetí zdraví značný 

vliv média, převážně internet: „Když mě něco zajímá, tak si to sám najdu na netu, třeba když 

jsem měl kdysi mononukleózu, tak sem si o tom dost přečet, hlavně mě zajímaly názory lidí 

v diskuzích... jako co to měli taky." (...) „Určitě by se na netu daly sehnat i prášky, třeba 

kdybych ňáký potřeboval..." Vliv médií na zdraví a životní styl je problematika vysoce 

aktuální, ale příliš rozsáhlá, takže nebyla součástí tohoto výzkumu. Lze však konstatovat, že 

Adamův život je pohybem v „kyberprostoru" silně ovlivněn. Hodnocení tohoto vlivu, který 

má nepochybně kladné i záporné stránky, by bylo možné snad jen v dlouhodobé perspektivě. 

V závěru výzkumu Adamových názorů, postojů a zkušeností došlo také na otázky přesa-

hující běžný životní prostor a čas. Adam se nepovažuje za věřícího člověka. Přesto je z jeho 

projevu patrné, že určitá forma spirituality má v jeho životě místo. Na otázku, z d a j e věřící, 

odpověděl: „Ne. Nevěřím v boha, protože mě o jeho existenci nikdo nepřesvědčil a nemám 

vlastně jakoby žádnej diivod v něj věřit... Sou lidi, který třeba věř ej jako automaticky, když sou 

k tomu vedený, ale já k ničema takovýmu vedenej nebyl. Takže by mě musel někdo nebo něco 

přesvědčit, že to tak je. Náboženství bylo vždycky příčinou válek a já si myslim, že ani dneska 

nepřináší člověku nic dobrýho." Co by mohlo být takovým důvodem věřit? „ To takhle 

nedokážu říct, třeba kdyby se mi stalo něco nevysvětlitelnýho, nebo kdybych byl v takový 

situaci, že bych už prostě nic jinýho než věřit nemoh dělat. " Takové situace, i když si to Adam 

momentálně nemusí připouštět, jsou však běžnou součástí života a prožije je většina lidí. Na 

přímou otázku, co je smyslem jeho života odpovídá: „No tak smyslem mýho života je 

především to, abych něco dokázal, abych měl až budu starej pocit, že sem nežil zbytečně a a 

aby i ty ostatní lidi kolem mě viděli, že sem třeba já nevim, když to řeknu nadneseně... něco 

udělal pro lidstvo. " 

Je pochopitelné, že vzhledem k Adamově věku jsou jeho plány a představy o životě 

značně nekonkrétní. Jak vyplynulo již z šetření životních cílů, za své hlavní přání označuje 

udržení dobrých vztahů s rodiči. Ti mají v jeho fenomenálním světě patrně výsadní postavení, 

které však musí hájit proti světu virtuálnímu, jenž má na Adama rovněž značný vliv. 

3.4.6 NĚCO V ŽIVOTĚ DOKÁZAT 

86 



3.5 ZÁVĚR 
x '\ 

/ / V 
V této případové studii šlo o detailní popis chápání a prožívání subjektivního zdraví 

dospívajícím chlapcem. Cílem bylo nahlédnout dc/ jeho přirozeného svěúTja odhalit 

skutečnosti, které mohou mít vliv na zdravotně relevantní chování. Data byla získána 

metodou hloubkových fenomenologických rozhovorů a pozorováním. Analýzou a interpretací 

těchto dat a jejich následným uvedením do kontextu dosavadních publikovaných poznatků 

byla odkryta témata, která autor studie považuje za klíčová pro pochopení fenoménu zdraví. 

Zkoumaným subjektem byl patnáctiletý gymnazista Adam. Jeho svět se vnějšímu 

pozorovateli jeví jako složený ze tří relativně nezávislých subsystémů. Jedním subsystémem 

je rodina, tedy rodiče a domov, druhým škola a vše, co s ní souvisí a třetím je virtuální svět, 

který Adamovi zprostředkovává počítač. V těchto třech dimenzích tráví Adam téměř veškerý 

svůj čas a je jimi pochopitelně formován. Rodiče hrají v jeho životě zřejmě nej důležitější 

úlohu, dobré vztahy s nimi Adam označuje jako svůj hlavní životní cíl. Ovlivňují jeho život 

přímými zásahy a výchovným působením. Škola představuje pro Adama nutné a samozřejmé 

zlo, ovšem značný význam jí přikládají jeho rodiče. Ti naopak nijak nezasahují do třetího, 

virtuálního subsystému, který má na Adama zřejmě větší vliv než škola. Prací a zábavou na 

počítači tráví Adam naprostou většinu volného času a jeho prostřednictvím naplňuje i některé 

potřeby, které by bylo vhodnější uskutečňovat v opravdovém, přirozeném světě. Jde zejména 

o kontakt s lidmi, komunikaci s přáteli apod. 

Adam nedokáže posoudit, zda je zdravý či nemocný, i když se v době výzkumného 

šetření cítil dobře. Uvědomuje si, že zdraví má objektivní i subjektivní složku a vyjadřuje dvě 

kritéria zdraví - nepřítomnost nemoci a užívání si života. Adam deklaruje, že zdraví je v jeho 

hodnotovém žebříčku na prvním místě, ale do struktury svých životních témat či cílů jej 

přímo nepromítá. Své zdraví se příliš nesnaží záměrně ovlivňovat, i když si uvědomuje 

některé rizikové skutečnosti ve svém životním stylu. Jedná se především o nevhodné 

stravování a nedostatek aktivního pohybu. Tyto okolnosti přispívají k prohlubování problému, 

který Adama i jeho rodiče trápí patrně nejvíce, a tím je obezita. Adam tvrdí, že by to chtěl 

změnit, ale vyjadřuje zároveň obavu, že to nezvládne. Skutečnost, že žije přítomností a do 

budoucna příliš nehledí, mu umožňuje žít poměrně bezstarostně a užívat si momentálně 

dostupných požitků. 
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Neskromnou ambicí tohoto šetření bylo také přispět k poznání fenoménu zdraví obecně, 

tedy identifikovat zobecnitelná fakta obsažená v případu. S vědomím mnohých úskalí 

takového zobecňování se autor pokusil formulovat závěr, který překračuje data získaná 

studiem Adamova případu. Je to v souladu s cílem případové studie, která byla od počátku 

pojata jako instrumentální. Tento závěr je tedy výsledkem subjektivního pohledu autora, který 

zjištěné skutečnosti propojil s dosavadními znalostmi a zkušenostmi o fenoménu zdraví. 

Ke klíčovým mýtům, které v naší společnosti stále přežívají, patří chápání zdraví jako 

protikladu nemoci. Málokdo si uvědomuje kontinuitu tohoto stavu a někdo jí dokonce popírá. 

Přetrvává také dualistické rozdělování nemocí na tělesné a duševní, přičemž dimenze sociální 

či duchovní bývá opomíjena. Především sociální rozměr zdraví není stále doceněn. Nemoc 

bývá zřídka chápána jako přirozená součást života. Nemoc lidi děsí a strach z ní mnohdy vede 

k iracionálnímu jednání. Navíc tohoto strachu nezřídka využívají někteří jedinci i orga-

nizované skupiny ve svůj prospěch. Naopak zdraví figuruje na předních místech hodnotové 

stupnice lidí, bývá mu připisován status cíle, nikoli prostředku k dosažení životních cílů. 

Zdraví má povahu sociálního jevu. Pocit zdraví i nemoci je z části sociálně konstruován. 

Lze s jistou nadsázkou dokonce konstatovat, že za zdraví člověka jsou odpovědní jeho 

nejbližší. To samozřejmě neznamená, že člověk nenese odpovědnost za vlastní zdraví. 

Naopak, přebírá jí v takové míře, v jaké je „hotovým" člověkem. Žádnou nebo téměř žádnou 

nemá například jedinec na samém počátku svého života, protože se rodí nehotový a člověkem 

se stává teprve výchovou. Tuto odpovědnost nesou především rodiče, kteří vedou jedince ke 

kázni a sebekázni, později také jeho životní partner a posléze i potomci a další bližní, kteří mu 

dávají nebo berou smysl života. Výchova je tedy nejdůležitější determinantou zdraví člověka. 

Tato studie byla pokusem o výžkúmne'uchopení fenoménu subjektivního zdraví pomocí 

jednoho z mnoha kvalitativních přístupů. Obraz tohoto fenoménu by bylo jistě možné dotvořit 
/ - -— 

pomocí dalších postupů, například zakotvené teorie. Mimořádně produktivní by mohly být 

také výzkumy založené na sémantické analýze pojmů, které lidé v souvislosti se zdravím 

používají. 

/ 
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SOUHRN 

Záměrem této disertační práce nazvané Zdraví člověka v kontextech výchovy bylo přispět 

k hlubšímu poznání fenoménu zdraví, a to v poněkud netradiční - pedagogické - perspektivě. 

Cesta za porozuměním takto složitému jevu nemá ohraničený začátek ani konec, a proto je 

odborný diskurz na téma zdraví ovlivněn odlišnými zkušenostmi svých nejrůznějších 

účastníků. Profesionální vychovatelé by neměli stát stranou tohoto diskurzu, neboť zdraví je 

také tématem pedagogickým, jak se ostatně snaží předkládaná práce ukázat. 

Text se skládá ze třech částí, které na sebe volně navazují, přičemž každá část sleduje 

vlastní dílčí cíl. První část je koncipována jako přehled dosavadních poznatků různých 

disciplín, které se tématem zdraví a nemoci zabývají. Má ukázat šíři související problematiky 

a přiblížit současné pohledy na zdraví, nemoc a kvalitu života. Druhá část je esejem o zdraví a 

výchově, který se snaží poukázat na vzájemnou propojenost těchto dvou fenoménů. Cílem 

třetí, empirické, části je nahlédnout do žitého světa konkrétního zástupce „živočišného druhu" 

Homo educandus. 

První část práce nese název Zdraví jako předmět a skládá se z pěti kapitol. Prvá je 

věnována různým pohledům na zdraví a nemoc a dotýká se i vysoce aktuálního problému 

medializace zdraví. Druhá kapitola nazvaná Vybrané teorie a definice zdraví přináší přehled 

základních koncepcí a definic na základě několika popsaných kritérií, blíže se zabývá pojetím 

vycházejícím z psychologie zdraví. Třetí kapitola Kvalita života mezi zdravím a nemocí 

přináší různé pohledy na kategorii kvality života. Informuje o jejím měření a zabývá se i sou-

visející problematikou smysluplnosti a cílesměrnosti lidského života, včetně zdravotních 

aspektů náboženské víry. Čtvrtá kapitola pod názvem Vybrané teorie a definice nemoci přibli-

žuje různé koncepce nemoci, choroby a onemocnění, a to ve vztahu k normalitě. Poukazuje 

také na přetrvávající dualismus duše a těla, vyjádřený např. v psychosomatickém myšlení. 

Těžištěm kapitoly je výklad bio-psychosociálně-spirituálního modelu nemoci. Pátá kapitola 

nazvaná Přístupy ke studiu zdraví a nemoci je věnována metodologickým otázkám zkoumání 

těchto fenoménů, a to v rovině filozofické i vědecké. 

Druhá část, nazvaná Zdraví a výchova, obsahuje dvě kapitoly. První je věnována nutným 

terminologickým poznámkám, které mají předejít možnému nedorozumění při práci s dosud 

neustáleným významem klíčových pojmů. Zdraví člověka očima pedagogiky je název druhé 
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kapitoly, která probírá vzájemné vztahy zdraví a výchovy. Poukazuje na historické i současné 

okolnosti těchto vztahů, podrobněji se zabývá výchovou ke zdraví a aplikací poznatků teorie 

zdraví ve škole. Nastíněn je také aktuální koncept zdravotní gramotnosti. 

Třetí část s názvem Fenomenologická studie zdraví žáka je rozčleněna do pěti kapitol. 

Nejprve je vymezen výzkumný problém a na jeho základě jsou precizovány výzkumné 

otázky, dále je popsán a zdůvodněn výběr metod a výzkumného vzorku. Následně je 

pozornost věnována způsobu analýzy a interpretace dat. Stěžejní částí je kapitola nazvaná 

Adam a jeho svět, která obsahuje vlastní analytický příběh této případové studie. Poslední 

kapitola přináší závěry vytvořené propojením výsledků výzkumu s dosavadními poznatky. 

Disertační práce vznikla z potřeby přispět k objasnění a prosazení holistického konceptu 

zdraví v pedagogické teorii i praxi. Toto paradigma zdraví (a nemoci) se již zvolna prosazuje 

v medicíně a ošetřovatelství, kde je předpokladem úspěšné léčby. Ve světě výchovy a vzdělá-

vání je jeho akceptace předpokladem účinné výchovy ke zdraví v jejím novém, širším pojetí. 

Předložená práce pochopitelně nepojednává o tématu vyčerpávajícím způsobem. Další 

bádání by se mohla zaměřit například na empirické ověřování postulovaného závěru, že 

výchova je nej důležitější determinantou lidského zdraví. 
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SUMMARY 

The intention of this doctoral dissertation named Human Health in the Educational 

Context was to contribute to deeper understanding of the health phenomenon, in somewhat 

unconventional - pedagogical - perspective. The journey to understanding of such 

a complicated phenomenon has no distinct beginning nor end. That is why scientific 

discussion on the topic of health is influenced by different experiences of each participant. 

Professional educators should not be left out of this discussion, since health is pedagogical 

topic as well, as presented work is trying to show. 

Text is divided into three parts, that freely connect to each other, whereas each part 

pursue its own partial goal. First part is conceived as an overview of present knowledge from 

various sciences, that deal with health and disease. Its purpose is to demonstrate extensiveness 

of related issues and to present current views of health, disease and quality of life. Second part 

is an essay concerning with the health and education and is trying to breach the gap between 

the two phenomena. Aim of the third, empirical, part is to give an insight into the everyday 

life of one concrete representative of "species" Homo educandus. 

First part is titled Health as a subject and consists of five chapters. First chapter is 

dedicated to various views of health and disease and touches the current problem of health as 

presented by media. Second chapter named Selected theories and the definition of health 

brings an overview of basic concepts and definitions based on a few described criteria. It 

further inquires into the concept stemming from psychology of health. Third chapter Quality 

of life between health and disease brings different views on the quality of life category. It 

informs about the measurement of the quality of life and deals with the related questions of 

meaningfulness of human life, including medical aspects of religious belief. Fourth chapter 

called Selected theories and definitions of illness brings different concepts of disease, sickness 

and illness in the context of normality. In the chapter the persisting dualism between soul and 

body, expressed for instance in psychosomatic thinking, is also pointed out. Key point of this 

chapter is the interpretation of bio-psychosocial-spiritual model of illness. Fifth chapter 

named Approaches to health and disease study is focused on methodology questions of these 

phenomena, both in philosophical and scientific levels. 
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Second part, Health and education, consists of two chapters. First is devoted to necessary 

terminological remarks, that should help in avoiding possible misunderstanding when 

working with unsettled key terms. Human health viewed by education is the name of the 

second chapter, that deals with relations connecting health and education. It points out the 

historical and contemporary circumstances of these relations, investigates the education 

towards health and application of theory of health in school environment. Current concept of 

health literacy is also discussed. 

Third part Phenomenological study of pupil's health is sectioned into five chapters. At 

first, the research problem is stated and based on it research questions are refined. Further, 

methods and sample choice are reasoned. Then the focus to data analysis and interpretation is 

given. Core chapter, titled Adam and his world, contains analytical story of this case study 

itself. Last chapter brings conclusions created by connecting results with current knowledge. 

Doctoral dissertation originated from the need to contribute to clarification and 

enforcement of holistic concept of health in educational theory and practice. This paradigm of 

health (and disease) is gaining grounds in medicine and nursing, where it is prerequisite to 

successful treatment. In the world of education is its acceptance prerequisite to effective 

education towards health in its newer, broader concept. 

Presented work of course does not discuss the topic in exhausting manner. Further 

research could concentrate for example on empirical verification of postulated conclusion, 

that education is the key determinant of human health. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CAN Child Abuse and Neglect (zneužívané a zanedbávané dítě) 

ČR Česká republika 

RVP Rámcový vzdělávací program 

SEIQoL Schedule for Evaluation of Individual Quality of Life (Program hodnocení 

individuální kvality života) 

S Š střední škola 

VP vzdělávací program 

WHO/SZO World Health Organization/Světová zdravotnická organizace 

ZŠ základní škola 

ZV základní vzdělávání 
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