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Abstrakt 

Výzkumnýnm problémem práce je současný stav léčby českých pacientů se 

somatoformními poruchami. Cílem práce je vyhodnotit související stav českého 

odborného diskurzu psychosomatiky v porovnání s mezinárodním stavem jako možného 

východiska dalších institucionálních změn, včetně jejich legitimity (rozhovory 

s občany). Byly použity metody (1) kritické diskursivní analýzy a (2) 

polostrukturovaného rozhovoru. Zjištění: rozvoji českého odborného diskurzu 

psychosomatiky brání existence bariér mezi zástupci jednotlivých odborných disciplín 

v kombinaci s proběhlými reformními změnami, kladoucími důraz na individusliamus a 

konkurenci. Česká republika nedostatečně využívá poznatkovou podporu 

mezinárodních organizací (WHO, OECD, EU) v oblasti politiky duševního zdraví, 

Tvorba české zdravotní politiky není v souladu s lidskými právy se vztahem ke zdraví a 

je více zaměřena na otázku financování než na zdraví pacientů.  Občané vnímají deficit 

psychosomatického přístupu a snaží se jej substituovat doplňkovými a alternativními 

formami medicíny. 

 

Abstract 

The research problem in this thesis is the quality of treatment of Czech patients 

suffering from somatoform disorders. The goal is to evaluate the state of scientific 

discourse of Czech specialists in Psychosomatics, compared with the international 

situation as a potential starting point of further institutional change, including its 

legitimacy (interviews with citizens). Methods were used: (1) critical discourse analysis 

and (2) semi-structured interview. Findings: The existence of barriers between 

representatives of the various professional disciplines prevents the development of 

Czech scientific discourse of Psychosomatics, combined with the applied reform 



 

 

changes focused on individualism and competition. Czech Republic unsufficiently 

utilizes the knowledge support from international organizations (WHO, OECD, EU) in 

the field of mental health policy. The formation of Czech health policy is not compliant 

with human rights related to health and is more focused on the question of financing 

than on patients' health. Citizens perceive deficits in psychosomatic approach and try to 

substitute with complementary and alternative forms of medicine. 
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Předpokládaný název bakalářské práce: 

Kritická diskurzivní analýza dlouhodobého směrování vývoje současné 

české zdravotní politiky 

 
1. Vymezení kontextu výzkumného problému 

Historický vývoj tradiční medicíny dosáhl největších úspěchů ve spolupráci s vědecky 

rozvíjeným výzkumem. (Porter 2006) V průběhu 20. století se však medicína stala 

předmětem narůstajících podnikatelských zájmů, které vedou ke vzniku četných 

konfliktů, nerovností a rozporných situací: rozpory s lidskými právy se vztahem ke 

zdraví, selhání trhu (informační asymetrie, vyloučení ze spotřeby). Penězi řízená 

medicína (Money driven medicine: Summary, online) vede k růstu celkových výdajů na 

zdravotní péči, avšak bez odpovídajících efektů vývoje zdravotního stavu. Významným 

faktorem toho vývoje se stal obchod s léčivy a zdravotnickými prostředky, tedy 

s produkty vývoje poznání a technologií. 

Zdravotnický systém, založený na dominanci individuálně zaměřených medicínských 

paradigmat v kombinaci se silným vlivem farmaceutického průmyslu a dalších 

nákladných technologií, je dnes z finančního hlediska neudržitelný a jeho výsledky 

v léčení civilizačních chorob nejsou úspěšné.(Barker 2011, WHO 2007) 

Efektivita a funkčnost samotné medicíny je reflektována v kontextu veřejného zdraví a 

podpory zdraví především z hlediska možností kontroly determinant zdraví a nemoci. 

(WHO 2013) Myšlenka snížení zátěže nemocemi cestou efektivnější kontroly 

determinant zdraví je klíčovou výzvou 21. století. Samotné medicínské léčebné postupy 

jsou hodnoceny v rámci konceptu medicíny, založené na důkazech (evidence-based 

medicine, Sackettet.al., 1996), kritice jsou podrobovány dosahované výsledky ve vztahu 

k vynaloženým prostředkům (OECD 2010). Dalo by se tedy předpokládat, že takto 

pojatá strategie představuje cestu k dosažení optima. Reálná situace zdravotních politik 

na všech úrovních je však zcela opačná a perspektiva dalšího vývoje je ohrožena 

krizovými stavy (Barker 2011, Belda-Iniesta 2012). 

Individuálně poskytované zdravotní služby jsou předmětem pokračujících tržně 

zaměřených reforem, které výrazně ovlivňují kvalitu poskytované péče (cenová a 

geografická dostupnost, vstřícnost, důvěryhodnost, rozpory s lidskými právy se vztahem 

ke zdraví). Mnozí pacienti z nízkopříjmových, ale i středně příjmových  skupin se snaží 
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hledat alternativní pomoc, která je v praxi kombinována s celostními přístupy 

(alternativní medicína, celostní medicína). V současné praxi se tak lze setkat se 

spektrem různých přístupů a jejich kombinací. Vztah poskytovatelů a příjemců všech 

těchto služeb je však poznamenán silnou informační asymetrií a pacienti se tak snadno 

stávají objektem různých podnikatelských aktivit, jejichž užitek nejenže neodpovídá 

vynaloženým prostředkům, ale často je spojen s řadou rizik poškození zdraví nebo 

dlouhodobě přetrvávajících zdravotních obtíží (Bauerová 2012; Šavlík 2008). 

Jednou z alternativ  řešení problémů tradiční medicíny je celostní medicína, případně 

integrovaná medicína. (NCCAM 2014; Rees, Weil 2001) V roce 2013 byla celostní 

medicína v ČR zahrnuta do klasifikovaných lékařských oborů. Tento fakt znamená 

přelom jak ve vnímání celostní medicíny, tak obecně alternativního přístupu. Celostní 

medicína však není bezproblémová – snadno se dá zneužít různými podvodníky - 

přispívá tomu zdravotní negramotnost českých pacientů (Holčík, Řehulka 2010, WHO 

2009) a jejich nekritické uvažování – hranice ochrany spotřebitele nebo demokratických 

zásad se ve světě liberalismu těžce určuje. S tím souvisí nastavení jak současného 

zdravotnictví, tak občanství v kontextu převažujícího ekonomického stylu myšlení 

(Kessler-Harris 2003). Zdravotně negramotný pacient je však snadno ovlivnitelný i 

v prostředí tradiční medicíny, která je provozována v úzkém propojení s neregulovaným 

podnikáním. 

V reálné současnosti žijeme v prostředí různých typů diskurzů, spojených se spektrem 

léčebných přístupů a jejich financováním. Mezi veřejným a soukromým sektorem jsou 

stírány hranice, soukromý sektor je prezentován jako jednoznačně efektivnější forma 

nabídky služeb. I když jsou léčebné postupy předmětem nezávislého výzkumu, 

financovaného z veřejných zdrojů a v rámci veřejných politik jsou ze strany státu 

vytvářeny různé regulační mechanismy, praxi jsou tyto nástroje obcházeny nebo 

eliminovány (politický klientelismus). Míra neurčitosti a informační asymetrie pro 

pacienty tak narůstá.  Tyto procesy jsou spojeny s řadou argumentů, jež jsou součástí 

různých diskurzů.  Jedním z nich je také diskurs o celostní medicíně – kteří aktéři do 

tohoto diskursu vstupují a jak ovlivňují vnímání tohoto lékařského přístupu? Jak široce 

je ve společnosti vnímán přínos celostní (případně integrované) medicíny? Jak široce 

jsou vnímána rizika – je zde snaha o důslednou kontrolu? Jaká je forma kontroly dnes? 
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2. Výzkumný problém 

V obecné rovině je výzkumný problém této práce spojen s rostoucí mírou neurčitosti a 

projevů selhávání tržně orientovaných změn zdravotnických systémů. Konkrétnější 

rovinou jsou pak:(ne)vývoj regulačních nástrojů ze strany státu s cílem ochrany 

pacienta/ spotřebitele, práva pacientů, právní subjektivita (práva a povinnosti) 

zúčastněných aktérů (např. standardizace léčebných postupů, řízení a kontrola kvality 

poskytovaných služeb, hodnocení léčebných technologií). V deregulovaném prostředí 

zdravotnického systému, v němž je navíc zdůrazňován tržní princip spotřebitelovy 

volby (patient choice) však snadno dochází k rozvoji nerovností a dalších forem selhání. 

Představitelé celostní medicíny kriticky reflektují existující a dlouhodobě neudržitelné 

problémy tradiční medicíny a vazby na farmaceutický průmysl a nákladné technologie, 

jejichž míru využití hodnotí jako neodpovídající ve smyslu nadměrné spotřeby.  

V současném globalizovaném světě nejde jen o problémy na národní úrovni. Charakter 

těchto problémů je výrazně víceúrovňový a tomu také musí odpovídat případné cesty 

jejich řešení. 

Paradigma celostní a integrované medicíny je blízké paradigmatu veřejného zdraví a 

zejména pak podpory zdraví (při individualizované péči o pacienta se snaží zaměřovat 

také na determinanty zdraví a nemocí, samozřejmě v rámci individualizovaného vztahu 

k pacientovi), současně však také paradigmatu medicíny založené na důkazech?  

Paradigma podpory zdraví a veřejného zdraví se v ČR dlouhodobě nestalo součástí 

cílového zaměření zdravotní politiky. Cesta k tomuto paradigmatu se obvykle zadrhne 

někde na úrovni sekundární prevence nemocí, jako jsme tomu byli opakovaně svědky i 

po roce 1989. 

Diskurz je definován jako úroveň komunikace určité konkrétní skupiny subjektů 

(aktérů), odpovídající dostupným poznatkům takové skupiny. V praxi se setkáváme 

s různými typy diskurzů podle jejich hlavních nositelů (např. média, politika, věda, 

veřejnost). Výzkumem takových typů diskurzu lze empiricky doložit související 

poznatková (paradigmatická) východiska v kombinaci s různými dalšími utvářející 

faktory (zájmy, individuální a sociální odpovědnost, informovanost, hodnotová 

orientace). Kritická diskurzivní analýza je výzkumnou metodou a zároveň i teorií 

zaměřenou na srovnání různých typů diskurzu se současným stavem vývoje 

teoretického poznání v rámci různých vědních disciplín (multidisciplinarita) (Weiss, 

Wodak 2003). 
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V systému deficitní demokracie je tvorba zdravotní politiky a jejích nástrojů 

(zdravotnického práva a veřejných rozvojových programů) snadno ovlivnitelná 

vlivnými zájmovými skupinami (farmaceuti, lobbisti). Jednou z příčin deficitně 

fungující demokracie je nízká nebo nulová občanská participace determinovaná typem 

vývoje občanství v podmínkách dané společnosti (post-komunistické státy, Východ EU, 

oproti západním a severním evropským zemím) (Goul, Jenson 2002, Warren 2008, 

Bauböck, Perchinig 2009, Deth, Montero, Westholm 2007). Přitom právě 

občané/pacienti jsou hlavními příjemci zdravotních služeb a představují také většinu 

subjektů, dotčených působením sociálních a ekonomických determinant zdraví a nemoci 

(Wilkinson, Marmot 2003). Poznatková úroveň občanů, úroveň jejich vzdělání, jejich 

zdravotní a jiné gramotnosti, např. právní (nikoliv finanční gramotnosti) je tedy řídící 

proměnnou směrování budoucího vývoje. Pokud je česká společnost většinově 

individualizována a primárně ekonomicky zaměřena, pak její občané nemají zájem 

participovat v demokratickém systému.  Během 25 let se po roce 1989 individualismus 

spíše prohloubil ruku v ruce s rozvojem nástrojů finančního řízení společnosti včetně 

tzv. „finanční gramotnosti“. Možná dochází ke sjednocení ekonomické a finanční 

dimenze diskurzu v rámci různých skupin, avšak ostatní dimenze se mohou velice lišit, 

což je pro fungování demokracie a tedy i pro efektivní tvorbu veřejných a sociálních 

politik výrazným problémem. 

3. Teoretická východiska (relevantní teoretické poznatky) 

Výběr teoretických poznatků je z několika okruhů (veřejná politika, zdravotní politika, 

poznatky se vztahem k vybraným odborným oblastem – jako např. primární péče, atd.) 

Policy innovation diffusion (Berry&Berry 2006) 

Agenda setting, cíle zdravotní politiky 

Kritická diskurzivní analýza (Faircloughova teorie, Weiss, Wodak 2003) 

Zdravotnický systém (jeho cíle a funkce), hodnotící rámce zdravotnického systému 

Primární péče 

Péče o duševní zdraví 

Paliativní péče 

Podpora zdraví 
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4. Cíl, výzkumné otázky 

Cílem práce je vyhodnotit existující rozdíly a shody v diskurzech tematických oblastí 

zdravotní politiky u vybraných segmentů zdravotní politiky/zdravotnického systému, 

jejich vliv na vybrané oblasti vývoje zdravotnického systému. 

 

5. Výzkumné otázky a hypotézy 

1. Jaké faktory utváří/způsobují existující rozdíly v českém a mezinárodním 

diskurzu (ekonomický a politický kontext vývoje českého zdravotnického 

systému, vlivové sítě podnikatelských zájmů, rozdíly mocenského vlivu či 

schopnosti lobování představitelů dané odbornosti/segmentu, sociální a politické 

změny, vliv vládních politik a politických rozhodnutí o rozvojových 

příležitostech, deficity odborné infrastruktury v dané oblasti) 

2. Jak jsou informováni občané a pacienti o rozvojových možnostech v daných 

oblastech, jak občané reflektují existující problémy,  

3. Jak občané sledují proces nastolení politické agendy ve sledovaných oblastech 

(primární péče, duševní zdraví, podpora zdraví, paliativní péče) 

4. Které faktory jsou specifické pro sledované oblasti a které jsou 

nespecifické/společné sledovaným oblastem? 

5. Jaké jsou možnosti řešení, podpory dalšího vývoje ve sledovaných oblastech 

v ČR? 

6. Výzkumný plán, metody pro pořízení a zpracování dat, data 

Výzkumný plán využívá několika případových studií, zaměřených na vybrané oblasti 

péče o zdraví. Předmětem výběru jsou následující části zdravotnického systému a s ním 

související agenda (proces nastolení agendy) a tvorba zdravotní politiky: 

1) Praktičtí lékaři pro dospělé, působící v oblasti tradiční a celostní medicíny, 

jejich pacienti, tvůrci související zdravotní politiky, veřejná správa; 

2) Segment péče od duševní zdraví,  

3) Paliativní péče,  

4) Podpora zdraví,  

5) PLDD praktičtí lékaři pro děti a dorost,  

6) Segment dlouhodobé péče ještě se nabízí také dlouhodobá péče 
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Případové studie byly zvoleny na základě předchozích studentských prácí(např. projekt 

mental Health ve spolupráci s Univerzitou v Berkeley,Roškotová2009,  Machová 2012) 

Zdrojem dat jsou vybrané dokumenty/publikace, vytvořené představiteli v rámci 

jednotlivých případových studií v ČR a reprezentující tak diskurzů dané agendy 

zdravotní politiky (problémy, cíle rozvojových příležitostí, směrování dalšího 

střednědobého a dlouhodobého vývoje), zdroje dat, reprezentující mezinárodní 

nezávislý odborný diskurz – jde především o přehledové články, vytvořené skupinami 

předních vědců v těchto oblastech, dokumenty WHO, polostrukturované rozhovory 

s občany/pacienty).  

Metodou zpracování těchto dat je kritická diskurzivní analýza (Weiss, Wodak 2003) 

jako analýza argumentace a komunikace v rámci každého diskursu, reprezentovaného 

vybranými skupinami aktérů (poskytovatelé celostně zaměřené péče, poskytovatelé 

tradiční medicíny, pracovníci působící v oblasti podpory zdraví, občané-pacienti, 

politici, pracovníci veřejné správy.).   

 

Klíčová slova: celostní medicína, alternativní medicína, medicína založená na důkazech, 

klinický výzkum, medicína hlavního proudu 

 

Keywords: holistic health, alternative medicine, evidence-based medicine, clinical 

research, mainstream medicine, public health, health promotion 
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1 Úvod 

Medicína dosáhla v průběhu 20. století obrovského pokroku (Porter 2001; Davies 

2013) a získala si právoplatný obdiv – jak díky posunu v přírodních vědách (např. 

biochemie, molekulární genetika, biofyzika) a v jednotlivých medicínských oborech, tak 

také disciplín z oblasti veřejného zdravotnictví a podpory zdraví (např. teorie sociálních 

determinant zdraví a nemoci). 

Objevy molekulární genetiky a biologie společně s biochemií otevřely řadu 

nových možností léčebných přístupů založených na důkazech (evidence based medicine 

- EBM) a tím se posunula biomedicína k ještě sofistikovanější formě. Léky ničí 

bakteriální infekce, tlumí bolesti nejrůznějšího charakteru, nebo bojují proti rakovině. 

Statiny proti zvýšenému cholesterolu a léky na snížení vysokého tlaku předešly mnoha 

infarktům. Stále se zrychluje vývoj vakcín, jako pohotová reakce proti propuknutí 

epidemií. Genová a buněčná terapie pomáhá k regeneraci nebo vytvoření tkání. Byly 

vynalezeny nové zobrazovací metody, jako ultrazvuk, nukleární magnetická rezonance 

včetně její funkční varianty nebo pozitronová emisní tomografie. (Barker 2011) 

Systém však zaostává ve svém fungování (WHO 2002; Barker 2011) – stále je 

převážně orientován na akutní přístup k chorobám i přes to, že se jejich charakter 

změnil. (Tinetti a Fried 2004) Věk naděje na dožití se zvýšil a převládá potřeba léčení 

chronických chorob, které se stávají globální epidemií jak v rozvinutých, tak 

rozvojových zemích. (Hashemian a Yach 2007) Pokud se nenajde biologická příčina 

obtíží, moderní medicína si přestává vědět rady („nevysvětlitelné“ somatické 

symptomy, medically unexplained symptoms, MUS, diagnostika somatoformních 

poruch pomocí Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (F48) Diagnostického a 

statistického manuálu duševních poruch DSM-V (Sirri a Fava 2013)). 

Zůstávají následky špatné léčby, objevují se další symptomy, nebo nemoci 

pokračují v nezměněné podobě. Pacient zažívá koloběh nejrůznějších vyšetření a střídá 

nejrůznější léky, je často hospitalizován. (Šavlík et al. 2008; Tinetti a Fried 2004)  

Chronické choroby nebo nevysvětlitelné symptomy jsou tak velmi nákladnou záležitostí 

ve zdravotnickém systému. (Bermingham et al. 2010; Morriss et al. 2012; Čabanová 

2013) Pacient začíná být frustrovaný a přestává důvěřovat lékařským postupům.   

Zdravotnický systém by se tedy měl v rámci své funkce (Figueras et al. 2012) 

zaměřit na tento problém a co nejefektivněji ho řešit. Udržitelnost současného stavu 

není možná a hrozí během 20-30 let krizový kolaps. (Barker 2011) Negativa jsou patrná 
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jak z hlediska finanční náročnosti, tak nespokojenosti pacientů, kteří přestávají 

důvěřovat. 

Pokračují tedy debaty o udržitelném a efektivním zdravotnictví, zejména po 

světové finanční krizi z roku 2008. Avšak s vlivem globalizace a neoliberálního pojetí 

správy a řízení zdravotnictví (privatizace, rostoucí podíl financování ze soukromého 

pojištění, přímé platby, smluvní vztahy mezi autonomními subjekty, atd.) vznikají 

rozpory ohledně lidských práv a podnikatelských zájmů (Mezřický 2003; Háva 2008; 

Ranade 1998), i z důvodu zaostávajcího etického aspektu ve veřejné politice (Brown 

2005).  Díky provedeným organizačním změnám se vytváří dvojí medicína, která 

rozlišuje pacienty dle jejich schopností si zaplatit. Základní péče je v tomto ohledu 

redukována na minimum a je pozměněn vztah mezi pacientem a lékařem, pacienti pak 

snadno ztrácejí důvěru v medicínu. (Bauerová 2012) Možným důsledkem může být 

právě i trend pacientů při hledání pomoci v alternativní formě k léčitelům. Tato 

iniciativa je ale také často viděna jako vliv postmoderního uvažování, projevem vlastní 

individuality a identifikace, relativizací vědy a pokroku a navrácením k přírodě. 

(Křížová 2015).  Pacienti se však pohybují v prostoru informační asymetrie, kterou stát 

za současných podmínek (jeho potlačení role v rámci neoliberálního přístupu a deficitní 

demokracie) není schopen kontrolovat (Howard 2003). 

 Vývoj v rámci samotné medicíny neprobíhá v jednoduchém  černobílém světě. 

Ve skutečnosti se diskutuje nad širokou multikauzalitou nemoci, nejen biologických, ale 

i psychologických, sociálních a environmentálních faktorů (Illich 2012, Engel 1977, 

Křivohlavý 2001). Nestačí jen objektivní data, která se získají při vyšetření těla, stejně 

důležitý je i pacient – člověk, jako takový, se svými životními zkušenostmi, návyky a 

pocity. Příkladem takového celostního pohledu je psychosomatický přístup.  (Fava a 

Sonino 2010) Tento přístup vede k hlubšímu porozumění imunitním reakcím, 

hormonálním změnám, různým dalším vlivům nervového systému na orgány a 

projevům souvisejícím s emocemi. 

 Původ psychosomatiky sahá až do 19. století (Danzer 2010, Poněšický 2014). 

Její pojetí se však proměňovalo spolu s vývojem souvisejících oblastí, nebo 

metodických přístupů (Woolfolk, Allen 2013). V současné době je na místě otázka 

uplatnění samotné psychosomatiky v české zdravotnické praxi (její vzdělání „posvětila“ 

vyhláška č. 286/2013 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.) a 

zajisté také informovanost a vzdělanost široké veřejnosti. Zdravotní gramotnost je 
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v tomto ohledu nepochybně v lidském životě významnější, než gramotnost z hlediska 

finančních otázek ve zdravotnictví. 

 Mohlo by se zdát, že psychosomatika je nadějným přístupem na řešení 

současných problémů. Nezvrhne se však tento přístup v České republice ve formu 

nadstandartních služeb nebo dalších podnikatelských plánů? Nevytratí se 

z psychosomatiky rovnocenný a empatický vztah a nové pojetí nemoci a nestane se 

pouze dalším nástrojem na „opravení pacienta“? Je totiž otázkou nakolik jsou schopny 

léčebné postupy v oblasti psychosomatiky řešit problémy také v sociální dimenzi Lze 

cestou psychoterapie dovést pacienta ke zvýšené adaptační odolnosti nebo musíme také 

uvažovat o udržitelnosti probíhajících sociálních a ekonomických změn (jak reaguje 

strategie Health 2020 (WHO 2013))? 

 Je také důležitý způsob, jak je psychosomatika v praxi uplatňována, jakou roli 

hrají příslušné odborné společnosti, procesy vzdělávání, jakým způsobem přistupuje stát 

k vývoji v této oblasti, jak efektivně se daří zpracovat v rámci zdravotní politiky výzvy 

psychosomatiky.  

Výzvou a nadějí udržitelné péče o zdraví v 21. století jsou zejména strategie 

zaměřené na kontrolu samotných determinant zdraví (WHO 2013 – Health 2020) . 

Lepší porozumění těmto determinantám otevírá prostor pro změny ve veřejných 

politikách, tj. pro takové změny, které by měly výrazně pozitivně ovlivnit negativní 

důsledky mnoha současných veřejných politik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5 

 

2 Cíle, otázky, metody 

Výzkumným problémem této práce je vývoj psychosomatiky jako disciplíny a 

možnosti jejího uplatnění v podmínkách české zdravotní politiky. Druhou dimenzí je 

současný stav využití psychosomatiky v ČR z pohledu samotných pacientů 

 

2.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Tabulka č. 1 Vztahy mezi výzkumným problémem, výzkumný mi cíli a otázkami 

Výzkumný problém Cíle výzkumu Výzkumné otázky 

Vznikající nová agenda 

zdravotní politiky v ČR 

(psychosomatická 

medicína) – její 

odborný a politický 

diskurz) 

Vyhodnotit  

1,Ideové  změny 

 Mezinárodní vývoj teoretických 

poznatků v oblasti 

psychosomatické medicíny a 

možnosti jejich uplatnění v rámci 

české zdravotní politiky  

 

2.Dosažené institucionální změny 

 Již dosažené výsledky a další 

možnosti prosazení (přijetí) nové 

politické agendy rozvoje 

psychosomatické medicíny do 

nových cílů české zdravotní 

politiky  

 

3.Informovanost a názor občanů 

o existenci a možnostech využití 

psychosomatiky v moderní 

medicíně  

1. Jak se podařilo rozvíjet český 

odborný diskurz psychosomatiky po 

roce 1990? 

2. Jakých výsledků bylo dosaženo ve 

vztahu k psychosomatickému 

přístupu v mezinárodní a české 

zdravotní politice (odborná 

společnost a její uplatnění, plány 

dalšího vývoje) 

Kritická reflexe 

současného stavu 

(ne)využití 

psychosomatiky v ČR 

3. Jaká je zkušenost a důvěra 

vybraných občanů a pacientů v 

současnou medicínu v ČR  

 Komunikace lékařů 

 Možnosti spoluúčasti pacientů na 

rozhodování o léčbě 

4. Jak vnímají vybraní občané/ 

pacienti možnosti alternativních 

léčebných forem (např. homeopatie a 

další)? 

5. Jak jsou vybraní občané a pacienti 

informováni o konceptu 

psychosomatické medicíny a jejích 

možnostech při léčbě nemocí? 

 

2.2 Metodická východiska a plán výzkumu 

Metody pro výzkum práce jsou specifikovány v rámci dvou okruhů: 

1. Vývoj odborného diskurzu psychosomatické medicíny v ČR. Pro zavedení 

psychosomatické medicíny jako součást zdravotnické péče je důležitý odborný diskurz, 

poskytující zázemí, od kterého by bylo možné rozvinout použití v široké diagnostické, 

léčebné a terapeutické praxi. Právě tuto oblast ve fázi, ve které se psychosomatika v ČR 

aktuálně nalézá, pokládám za důležitou a chtěla jsem se na ní zaměřit. Zdrojem dat jsou 

vybrané odborné publikace od českých autorů (knihy, časopis Psychosom, vybrané 

internetové stránky s dalšími dokumenty). Předmětem výzkumu je zde také reflexe 
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vývoje české zdravotní politiky v oblasti psychosomatiky. Použitou metodou je kritická 

diskurzivní analýza a obsahová analýza 

2. Informovanost a názor občanů - pacientů o existenci a možnostech využití 

psychosomatiky v moderní medicíně. Hlavními kritérii pro výběr byl věk, pohlaví, 

vzdělání a osobní zkušenost s chronickými obtížemi. Konkrétní zaměření na obtíže, 

které by byly pro výzkum nejvhodnější, jsem určila podle oficiálních dokumentů pro 

výzkum psychosomatických projevů a zdravotně nevysvětlitelných příznaků. Tyto 

dokumenty jsem použila orientačně (viz příloha č. 1). Sběr dat byl realizován formou 

polostrukturovaných rozhovorů. Získané údaje jsem zpracovala v rámci zvolených 

okruhů, které odpovídají modelu zkoumaného problému: 

 osobní zkušenosti se zdravotními problémy a lékaři,  

 možnosti alternativních forem, 

 psychosomatický přístup a současné zdravotnictví z pohledu pacienta. 

 

2.2.1 Použité metody 

Kritická diskurzivní analýza (KDA)  

KDA je kvalitativní metodou, která ve společenských vědách analyzuje souhrn 

poznatků o vybraném tématu. Tyto poznatky jsou zasazeny do kulturního, časového a 

dalšího kontextu, který určuje lidské jednání.  

V kritické diskurzivní analýze jsou zásadními pojmy diskurz, ideologie a moc. 

Moc je o nerovných vztazích, zde především o vlivu těchto nerovností v sociálních 

strukturách. Moc je realizována pomocí jazyka jako univerzálního prostředku 

dorozumívání. Kritická diskurzivní analýza může být definována jako zainteresovaná 

zejména v „… analýze neprůhledných, stejně jako průhledných strukturálních vztahů 

dominance, diskriminace, moci a kontroly, tak, jak se jeví v jazyce.“ (Weiss a Wodak 

2006, s. 15, překlad M. W.) Význam „kritická“ má původ ve Frankfurtské škole, 

respektive v konceptech Jürgena Habermase a dnes nabývá širšího významu, dle 

Fairclougha rozkrýt propojenost věcí, které mají tendenci být skryté. (Weiss a Wodak 

2006, s. 14) 

 Ideologie je v KDA považována jako „… důležité prostředky pro ustavení a 

udržení nerovných mocenských vztahů.“ (Weiss a Wodak 2006, s. 14, překlad M. W.) 

Diskurz je definován různě a ne vždy je jednoduché určit jeho hranice. Phillips a 

Jørgesenová považují diskurz za „… určitý způsob mluvení a rozumění světu (nebo jeho 
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aspektům).“ (Jørgensen a Phillips 2002, s. 1 překlad M. W.) Z etymologického pohledu 

by se dal diskurz (dis-kurz) přeložit jako „… rozběhlá řeč, řeč v akci, řeč, která na nás 

působí.“ (Hájek 2014) Fairclough (1992, s. 64) předkládá tři znaky diskurzu 

v souvislosti se společností – 1. diskurz se podílí na konstrukci sociálních identit, 

subjektivitě a typů identity, 2. „pomáhá vytvářet sociální vztahy mezi lidmi,“ 3. 

„diskurz se podílí na vytváření systémů vědění a přesvědčení.“ To, dle Fairclougha  

koresponduje se třemi funkcemi jazyka – identitní, relační a ideační. (tamtéž) 

Předmětem KDA jsou text nebo audiovizuální data. Výzkumník se především 

zaměřuje na autorství textů, „kdo, jak a s jakým účelem texty píše (říká)“ (Hájek 2014, 

s. 125) 

 

Polostrukturované kvalitativní rozhovory použiji jako sondu do názorů pacientů na 

zdravotnictví, informovanost o psychosomatice a jejich zkušenosti obtížemi, které byly 

neúspěšně řešeny. Kvalitativní charakter rozhovorů mi dává možnost pracovat 

s tématem do hloubky (avšak s pevně danými cíli zjištění, stukturou) a zajímat se o 

souvislosti vyjádření pacientů. 

 

Součástí výzkumu je také obsahová analýza. Hájek upravuje Krippendorffovu definici 

této analýzy a říká, že „(o)bshová analýza je výzkumná technika, pomocí které se 

vytvářejí replikovatelné a validní úsudky z textů na okolnosti jejích obsahů.“ (Hájek 

2014, s. 61) 
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3. Teoretická východiska (souhrn současného poznání 
zkoumané oblasti) 
 

Formulace výzkumného problému této práce byla odvozena od jen těžko 

přehlédnutelného
1
 odborného a veřejného diskurzu psychosomatiky v ČR po roce 1990. 

Mohlo by se zdát, že společenské změny po roce 1990 povedou k uplatnění dosavadních 

poznatků o psychosomatice z tuzemska i zahraničí do praxe. Můžeme však vidět 

rychlejší a silnější působení reformních změn a jejich sociální, ekonomický a politiký 

kontext. Změny se odehrály v oblasti financování, k očekávání samotných pracovníků 

ve zdravotnictví ohledně jejich vlastních možností a příjmů. (Háva a Mašková 2009) 

Modernizací zdravotnictví byly organizačně právní změny zdravotnického 

systému a rychlý rozvoj různých medicínských technologií. Liberalizace vztahů ve 

společnosti vedla k většímu uplatnění individualismu a opačně k menšímu uplatnění 

kooperativního jednání a mezioborové spolupráce. Zhruba ve stejné době se pevně 

zakořenila témata, související s financováním zdravotnictví. Došlo k několika vlnám 

privatizací a ke vzniku pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění. ČR se 

evidentně vydala cestou tržně zaměřených reforem zdravotní péče.  (Háva a Mašková 

2009) 

 I přes rychlé socioekonomické transformační procesy a chaotickou situaci se 

podařilo v nejranějších letech nového státu vydat knihu „Psychosomatická medicína“ od 

Jaroslava Bašteckého  (1993), který shrnul dosavadní poznatky a možnosti vývoje této 

disciplíny. Navázat na odborný diskurz se však významně daří až od posledních let. 

Mezitím měla česká společnost možnost získat řadu zkušeností s novými pohledy, jako 

je kritická reflexe proběhnutých transformačních procesů ve Východní Evropě, jejich 

sociální dopad a s tím související tvorba a realizace zdravotní politiky v kontextu 

ekonomické globalizace a rozšířené Evropské unie. (Háva a Mašková 2009) Pro 

porozumění politických procesů jednání aktérů a vývoji souvisejících institucí nám je 

k dispozici řada teoretických publikací. 

 

                                                 
1
 Především po roce 2010: Hnizdíl (2010) Mým marodům. Jak vyrobit pacienta, (2014) Zaříkávač 

nemocí; Illich (2012) Limity medicíny. Nemesis medicíny – zaprodané zdraví; Komárek (2015): Tělo, 

duše a jejich spasení;  Miklánek (2014) Psychosomatická medicína;  Joshi (2007)  Stres a zdraví; řada 

publikací (zejména překlad) v nakladatelství Portál např. Tress (2008) Základní psychosomatická péče; 

Danzer (2001, 2010) Psychosomatika: Celostný pohled na zdraví těla a duše. 
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3.1 Veřejná politika (interpretace vývoje veřejné a zdravotní 

politiky) 

Jedním z hlavních konceptuálních rámců je veřejná politika. Thomas Dye (1972) 

popsal veřejnou politiku v jedné větě: „Cokoli, co se vláda rozhodne udělat nebo 

neudělat.“  (Dye 1972) Zmiňuje tím nepřímo klíčové aspekty tvorby veřejných politik. 

Jedním z nich je mocenská složka. Nejvyšší moc je legislativně daná vládě státu. 

Autoritativně rozhoduje o tom, jak bude řešen určitý problém ve společnosti. Začněme 

ale od začátku celého cyklu politiky, popsaného v „cyklickém“ modelu Hala Colebatche 

(Colebatch 2005, s. 54). Veřejnou politiku tedy budu zde představovat jako proces její 

tvorby, zejména jeho začátek, fáze rozpoznávání problému. 

Proces tvorby politik, aktéři, agenda setting 

Proces tvorby politiky začíná rozpoznáváním problému. Tato situace se mohla 

například postupně vynořit, vzniknout náhle, nebo se objevit kvůli nové legální definici.  

Kolem problému vzniká diskuze v různých oblastech společnosti, kterých se problém 

týká. K němu se vyjadřují aktéři různé (i žádné) odbornosti či zkušenosti – v rámci 

diskurzů je problém právě proto popisován rozličnými způsoby. Avšak při návrhu na 

řešení a jeho uplatnění jsou velmi důležité určité faktory, které tomuto návrhu dají větší 

pravděpodobnost realizace. Jedním z nich je řád, organizace – systematické vyjádření k 

problému, jak po obsahové, tak po strukturální stránce v rámci sdružování (např. 

demonstrace, petice, sdružení).  

Důležité je jednotné, organizované stanovisko a vystupování. Stejně tak 

podstatné je i organizované jednání na vrcholu mocenské struktury, podle pevně 

stanovených kroků. Dalším je odbornost – ta je důležitá pro to, abychom do hloubky 

znali určitý problém, jeho vymezení, identifikaci, tematické zasazení (politika 

zdravotní, vzdělávací, rodinná, …). Klíčovým faktorem je také právě již zmíněná 

autorita. Politika spočívá na těch, kdo mají autoritu. (Colebatch 2005, s. 17) Autorita je 

vymezena podle legislativy. Tu mají nejčastěji kolektivní orgány, jako vláda, která 

řádně schvaluje návrhy. Má poslední slovo. (Colebatch 2005, s. 32) 

Důležitou součástí v procesu tvorby politik jsou však i jiní aktéři. Aktér je 

individualita nebo uskupení, které ovlivňuje tvorbu politiky (Buse et al. 2009, s. 4). 

Aktéři se nachází jak uvnitř, tak i vně vládní hierarchie, to znamená jak ve vertikálním, 



   

10 

 

tak horizontálním rozměru politiky dle modelu Colebatche (2005, s. 31). Horizontální 

perspektiva umožňuje vidět strukturu všech aktérů při tvorbě politiky. Těmi jsou, co se 

týká národní úrovně, zvolení zástupci občanské společnosti, ve výkonné a legislativní 

složce, politické strany, dále veřejnost, jako klíčový, i když paradoxně se slabším 

vlivem na rozhodnutí. Úředníci, skupina, která vykonává nařízení, administrativu, 

setkává se s občany přímo, zájmové skupiny zastávající určité hodnoty a ekonomické 

zájmy, výzkumné skupiny jako think tanky, které mají za úkol obsáhnout problematiku 

multidisciplinárně, nebo přímo akademiční experti z univerzit, kteří se tématem 

zabývají a poskytují kontinuálně (oproti think tankům) výstupy z výzkumů. (Howlett a 

Ramesh 2003) 

Masová média se podílejí na vnímání vážnosti problému. Jako taková jsou 

spojovacím článkem mezi veřejností a politickými uskupeními. Pomocí masových 

médií je téma několikrát dokola probíráno, prezentováno a komentováno různými 

aktéry s různě velkým vlivem, kteří právě skrz média ovlivňují to, jak se na něj nazírá, 

jaké nabírá důležitosti a pozornosti. Tato část procesu se nazývá „agenda-setting“. 

(Howlett a Ramesh 2003, s. 70–84) Je velmi důležitou součástí už z toho důvodu, že 

dopředu ovlivňuje, jak bude problém řešen. (Howlett a Ramesh 2003)  

 

Mezinárodní úroveň tvorby politiky je především charakterizována mezinárodními 

doporučeními různých organizací, kterými je stát členem. Mezinárodní organizace mají 

na starosti provádět výzkumy na vybrané problémy, vyhodnocovat postupy a ty nabízet, 

doporučovat svým členům. Mají tedy určitou konzultační, ale zároveň i regulační 

funkci, v rámci svých pravomocí. V případě mého tématu se jedná o Světovou 

zdravotnickou organizaci (WHO) a Evropskou unii (EU). (Howlett a Ramesh 2003, s. 

59) 

3.2 Zdravotnický systém, zdravotní politika 

Zdravotní politika je oblast veřejné politiky, která se zabývá rozhodnutími, plány 

a kroky, které by naplnily různé zdravotní cíle napříč společností. Tyto cíle jsou 

ustaveny dle výhledů vývoje do budoucna, určené ve vztahu k prioritám a očekávaným 

rolím různých skupin.
2
 Zdravotní politika se zabývá tím, kdo ovlivňuje proces tvorby 

politiky, jak tento vliv prosazuje a za jakých podmínek. (Buse et al. 2009, s. 6) Světová 

                                                 
2
 http://www.who.int/topics/health_policy/en/  
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zdravotnická organizace definuje zdravotnický systém jako „… všechny aktivity, jejichž 

primární účel je prosazovat, obnovit a udržet zdraví“
3
 (WHO 2000, s. 5)  

Zdravotnický systém poskytuje primární a sekundární prevenci, rehabilitaci, péči, léčbu. 

Pro to, aby se mohly tyto aktivity uskutečnit, zajišťuje finanční zdroje a jejich 

spravování. Zároveň se snaží ovlivňovat dopady v jiných sektorech, v případech 

zákroků, které se zdravím souvisí. Zkráceně je tedy funkcí systému financování, 

vytváření zdrojů, poskytování služeb a řízení. Cílem zdravotního systému je zlepšení 

zdraví u populace, spravedlivé financování, a dvě dimenze ne-zdravotního charakteru, 

vyžadované pacientem a to jeho respektování jako člověka (zachování důstojnosti, 

důvěrnosti apod.) a reagování na očekávání společnosti. (Figueras et al. 2012, s. 5) 

Důležitá je však i ochrana lidí proti finančním rizikům, do kterých se dostávají z důvodu 

vysokých výdajů na péči a neschopností je splatit (následně se zadluží nebo žijí 

v chudobě – ta je klíčovým faktorem nemoci (Blakely et al. 2004), vzniká tak 

začarovaný kruh). (WHO 2000, s. 35) 

 V současné době má na směřování politik vliv finanční krize z roku 2008. 

(Figueras et al. 2012, s. 2)  

 V červnu 2008 se na konferenci Světové zdravotnické organizace v Talinnu, 

v duchu 30. výročí konference Alma-Ata (WHO 1978), státy evropského regionu 

zavázaly, že zlepší zdraví občanů posílením zdravotních systémů, protože investice do 

zdraví je investicí do lidského rozvoje, blahobytu a bohatství. Přístup co nejvyššího 

možného standardu zdraví je záležitostí lidského práva. (WHO 2008b) 

 S těmito okolnostmi (následky finanční krize a závazek poskytnout co nejlepší 

možnou zdravotní péči) pokračuje ještě výrazněji debata o výdajích na zdravotnictví a 

možnostech udržitelného rozvoje. Zdravotnictví a zdraví občanů se tedy považuje jako 

klíčový faktor vývoje ekonomiky.  

 Jedním z problémů, kterému zdravotnické systémy po celém světě čelí, jsou 

somatoformní poruchy. 

                                                 
3
 překlad M. W., původní text: „… all the activities whose primary purpose is to promote, restore or maintain 

health“ 
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3.3 Problém současného zdravotnictví – somatoformní poruchy 

 Somatoformní poruchy se vyznačují fyzickými obtížemi, které pacienta velmi 

znepokojují, ale při vyšetření se nenašla biologická příčina obtíží. Pacient si nepřestává 

na obtíže stěžovat, prochází mnoha vyšetřeními („doctor shopping“) a užívá nejrůznější 

farmaka s minimálním úspěchem. Občas se při vyšetřeních najde určitý 

patofyziologický jev, který nemusí s obtížemi souviset, a začne se léčit. Pacient je tedy 

ještě více znepokojen, protože se jeho obtíže nevyřešily a zjišťují mu kromě toho další 

problémy. Následná vyšetření v něj vyvolávají strach a stresují ho. Pokud dojde k 

invazivním zákrokům, aby se vyřešila nalezená anomálie, pacientovi se může aktuální 

stav ještě zhoršit. (iatrogenie) Výsledkem je tedy nevyřešený problém, který přišel 

důvěřivě řešit k lékaři, a nový nález, jehož důsledky léčby mohou být celoživotní. 

Pacient trpí tedy chronicky, obtíže mohou mít vliv na jeho sociální život. Vzhledem k 

tomu, že somatoformní poruchy jsou převážně ovlivněny duševními procesy, které se u 

praktického lékaře opomíjí, zdravotní stav pacienta se nezlepší, nebo se může v procesu 

vyšetřování ještě zhoršit. Problém je tedy především v zanedbání péče o psychický stav 

pacienta a nezohlednění sociálních a environmentálních souvislostí. (Sharma a Manjula 

2013) 

 Těchto pacientů se vyskytuje až 50 % v primární a sekundární péči, kdy se ve třetině 

nenajde vysvětlení pro jejich zdravotní stav. Tento stav se značí jako zdravotně 

nevysvětlitelné symptomy (medically unexplained symptoms, MUS), nebo funkční 

poruchy. (Escobar et al. 1998) 

 Tyto problémy jsou doprovázeny narušením sociálního života, pracovní 

produktivity a značným využíváním zdravotních služeb. (Escobar et al. 1998; Kroenke a 

Rosmalen 2006) Výdaje na duševní nemoci mohou podle Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) dosáhnout až 4 % HDP. Mírné až střední duševní poruchy, 

kam jsou somatoformní poruchy řazeny (OECD 2014, s. 55), ovliňují až 20 % 

ekonomicky činné populace. (OECD 2014, s. 16) 

 Somatoformní nemoci jsou zařazeny do „Mezinárodní klasifikace nemocí a 

problémů spojených se zdravím“. Nejnovější formou je 10. revize, ICD-10 od roku 

2015. (ICD-10 Version:2015) Somatoformní poruchy se řadí pod číslo F45. Americká 

psychiatrická asociace uvádí vlastní Diagnostický a statistický manuál duševních 

poruch DSM, pátou řadu od roku 2000 (DSM-V). (APA DSM-5 Development)  
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3.4 Vývoj pojetí zdraví a nemoci 
Pojetí nemoci se za dobu vývoje lidské civilizace značně měnilo. Lidstvo od 

nepaměti řeší otázku příčiny choroby. Nejstarší civilizace vysvětlovaly nemoce 

nadpřirozenými jevy. Civilizace Řecka a Říma začala kolem 5. st. př. n. l. nově chápat 

pojem přírody. Svět byl vnímán jako neustálý proces pohybu a změn. V tomto duchu 

vyjádřil Hippokratés definici nemoci: „… fyziologické poruchy a obtíže lidského 

organismu způsobuje nerovnováha základních tělesných tekutin – krev, hlen, žlutá a 

černá žluč“ (Konečná et al. 2012, s. 17). Dával se důraz na správný životní styl a režim 

dne (dietetika). Klaudiu Galén prohlásil, že povolání lékaře je propojeno s filosofií, a 

pro to by každý lékař měl ovládat logiku i vědu. Galénovy spisy, ve kterých kladl důraz 

na metodologii a přesnost, byly základem pro vývoj medicíny jako vědy. (Konečná et 

al. 2012)  

 Křesťanská medicína vycházela jak z evangelií, tak Galénových spisů. Isidor ze 

Sevilly formuloval tři druhy léčby: dieta – správná životospráva, pharmacia – léčiva a 

chirurgia – operativní zákrok s nástroji. Lékař má za úkol zjistit původ (anamnézu), 

současný stav (diagnózu) a předpovědět vývoj do budoucna (prognóza). Projevy nemoci 

a jejich uzdravení byla považována za předmět boží vůle. Po pádu Západořímské říše 

byla díla Hippokrata, Galéna a Aristotela přeložena do hebrejštiny a syrštiny a centrem 

medicínského pokroku se stal arabský svět. (Konečná et al. 2012) 

 Renesance znamenala revoluční myšlení. Věda začala mít světský charakter, 

populárními přístupy byl racionalismus, individualismus, humanismus. Výrazně narostl 

objem empirických znalostí z různých oborů. Medicína objevovala anatomii člověka 

(Andreas Vesalius), mikroskop, problematiku infekčních nemocí. Víra, že nemoc je 

nevyhnutelným božím trestem, slábla. Mezi 17. a 18. stoletím pak vznikl počátek 

přírodovědecko-fyziologického myšlení. (Konečná et al. 2012) 

Biologické pojetí nemoci 

Patogenetický neboli biologický model nemoci se nejvíce rozvinul během 

devatenáctého a dvacátého století, kdy byl zaznamenán prudký vývoj přírodních věd. 

Jeho základ vychází z Descartova dualistického pojetí člověka. Descartes si vysvětluje 

fungování těla podle fyzikálně mechanických zákonů. (Konečná et al. 2012, s. 29) 

Považuje člověka za „rozumný stroj“, nemocí je „porucha stroje“ a lékař má za úkol 

tělo „opravit“. V roce 1858 německý patolog Rudolf Virchow vyslovil revoluční 
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definici – nemoc je porucha buněk, tkání a orgánů (narušení biochemické rovnováhy – 

homeostázy), která má za následek i poruchu jejich funkce a to se může projevit 

nejrůznějšími příznaky. (Chromý a Honzák 2005) Tento pohled začal tolik převládat, že 

se díky něj biomedicína zaměřovala pouze na tělo a psychické procesy neuváděla do 

souvislostí. Příčiny nemoci se biologicky vysvětlovaly, za pomoci biochemie, fyziologie 

a dalších biologických věd. Dle Pelcáka (2014) se takovéto pojetí nemoci dostalo do 

podvědomí veřejnosti a odborníků jako ta „opravdová nemoc“ a dodnes v něm v tomto 

duchu zůstává. Pacient dle tohoto modelu nemá zodpovědnost za vznik nemoci a 

samotný model „nepodporuje prevenci a posilování zdraví ani individuální 

zodpovědnost za zdraví.“ (Pelcák 2014, s. 7) 

 Na jednu stranu biologicky zaměřená medicína výrazně pomohla snížit mortalitu 

i morbiditu za posledních 150 let, na druhou stranu přibývají nemoci, na které její 

pohled nestačí, a to chronické neinfekční nemoci, u kterých je zapotřebí komplexnější 

pohled a intervence. Biomedicína je plná technických pokroků, také rozšiřuje spektrum 

léčiv, ale tyto prostředky na nemoci, které globálně tíží celý svět a mají až charakter 

epidemie, nestačí. (Pelcák 2014, s. 6) 

Psychologie zdraví 

Psychologie zdraví se zajímá o to, co se děje v duši pacienta. Vznikla jako 

reakce na proměnu nemocí ve 20. století, kdy je naše zdraví silně poznamenáno 

životním stylem a převládajícím nedostatečném biologickém modelu. Ten se spíše 

zaměřuje na akutní obtíže a infekční choroby. Není na místě se zaměřit na patogenní 

faktory, ale na faktory salutogenní (podporující zdraví). (Křivohlavý 2001, s. 20, 21) 

Podle Světové zdravotnické organizace lze prevencí předejít až ve 40 % případů rakovin 

a 80 % všech nemocí se srdcem, mozkových příhod a cukrovky typu 2. (WHO 2005c, s. 

18) Stejně tak je snahou psychologie zdraví upozornit na náklady spojené 

s nepřítomností prevence. (Křivohlavý 2001, s. 21) 

 Významnou roli při rozvíjení psychologie zdraví hráli kliničtí psychologové, 

kteří byli zváni do psychiatrických pracovišť a na psychoterapii. Jejich činnost se tak 

rozvinula, že začali provádět výzkum o psychologických aspektech zdravotních 

problémů. Začala se tak rozvíjet psychosomatická medicína a termín „psychologie 

zdraví“. (Křivohlavý 2001, s. 21) 
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3.5 Psychosomatická medicína 
Pod psychosomatickým přístupem si člověk většinou představí příčinnou 

lineární vazbu mezi duševními a tělesnými procesy, psychogenezi – že určité tělesné 

obtíže jsou vyvolané psychologickým konfliktem, nezpracovanou emocionální zátěží. I 

přesto, že odhad je víceméně správný, spíše bych použila definici neurčující původ 

obtíží, od Brannonové a Feista (1997), které Křivohlavý citoval v knize Psychologie 

zdraví (2001), a tu, že psychosomatika je „… vědní obor, který vznikl z poznání, že 

fyzické nemoci mají své emocionální a psychické složky a že psychologické a 

somatické faktory jsou spolu v interakci tam, kde vznikají nemoci.“  

 Dle Tresse ovšem psychosomatika má základní princip v psychogenních 

onemocněních. Ty definuje jako odchylky od normálního vnitřního a vnějšího chování  

a/nebo odchylky od normálních tělesných funkcí a struktur. Příčina onemocnění je 

v minulých nebo aktuálních „psychosociálních životních okolností jedince.“ Projevy 

těchto odchylek jsou zprostředkovány psychickými procesy“ a souvisejícími částmi těla 

(mezimozek a hippocampus). Můžeme shrnout, že odchylky se tedy týkají jak dimenze 

„tělesného stavu a prožívání“, tak „duševního stavu a prožívání“ a mezilidského 

chování.  (Tress et al. 2008, s. 26) 

Pro psychosomatickou medicínu se nedávno také rozvinula nová oblast 

působení, kvůli nárůstu chronických onemocnění, a to sekundární psychosomatické a 

somatopsychické poruchy. Ty se projevují jako reakce na těžké onemocnění, kdy se 

jedinci nedaří se s nemocí psychicky vypořádat. (Tress et al. 2008, s. 26) 

 Psychosomatika se po praktické stránce rozvinula v rámci terapeutických metod 

v psychiatrii. Její teoretický základ leží v teorii stresu a psychoanalýze. (Baštecký 1993, 

s. 22) 

Vývoj psychosomatiky 

V roce 1818 byl poprvé použit termín „psychosomatický“ Johannem 

Christianem Heinrothem. Byl to německý lékař, který se zabýval insomnií, kdy 

„psychosomatickým“ vyjádřil poznatek, že podvědomí ovlivnilo chování pacienta a 

jeho nemoc. Johann Heinroth ovlivnil zaměření Sigmunda Freuda. (Lipsitt 2006, s. 3, 4) 

19. století znamenalo přelom v oblasti psychologie. Francouzský neurolog, Jean-

Martin Charcot byl zaujatý hysterií a hypnózou, která symptomy nemoci vyvolávala. 

Jeho studentem byl neurolog a psycholog Sigmud Freud. Spolu vytvořili podrobnou 
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klasifikaci hysterie. Po této zkušenosti se Freud vydal na dráhu psychopatologie, aby 

zkoumal nevědomé emocionální procesy. (Sarno 2006) 

Freud se spojil s rakouským psychiatrem Josefem Breuerem a vytvořili 

průlomové Studie o hysterii. Freuda inspirovala Breuerova případová studie o Anně O., 

kde došel ke zjištění, že prostým mluvením o problému a ventilováním pocitů za 

podmínky bezpečného prostředí je možné dosáhnout psychické úlevy. (Lipsitt 2006, s. 

5) Poté Freudův student Felix Deutsch poprvé použil sousloví „psychosomatická 

medicína“ (Lipsitt 2001) Pro psychosomatiku je právě psychoanalýza jednou ze 

základních metod, které se při psychoterapii používají. 

Rok 1939 byl zlomový pro další vývoj. Helen Dunbarová a Franz Alexander 

založili časopis Psychosomatic Medicine a v roce 1943 byla vytvořena Americká 

psychosomatická společnost. Dunbarová se snažila integrovat somatickou terapii a 

psychoterapii, dávala důraz na zahrnutí fyziologických a psychologických technik do 

psychosomatické studie. Co je důležité, pojímala psychosomatiku nikoli jako další 

lékařskou disciplínu, ale jako fórum, jehož přispěvateli jsou lékaři různých zaměření, 

kteří společně překračují hranice svých oborů a navzájem se informují. (Lipsitt 2006, s. 

6) 

V roce 1950 Franz Alexander určil základních 7 chorob, které se považovaly za 

psychosomatické (žaludeční vředy, chronický zánět střeva (ulcerózní kolitida), 

bronchiální astma, vysoký krevní tlak, ekzém, hypertyreóza (zvýšená funkce štítné 

žlázy), revmatoidní artritida). Vycházel z teorií specificity a psychogeneze, která je dnes, 

jak jsem už zmínila, překonaná. (Lipsitt 2006, s. 7) 

Vývoj psychosomatiky v druhé polovině 20. století 

V padesátých letech se začalo vidění psychosomatiky proměňovat. Nadšení 

vystřídala kritika absence sociálních aspektů, multifaktorialitě onemocnění a vliv stresu. 

Teorie stresu je zásadním konceptem pro vývoj psychosomatiky. Právě po II. světové 

válce se zvýšila pozornost kolem souvisejících prožitých traumat, která vyvolávala 

různé zvláštní symptomy. Uskutečnilo se díky Army Medical Service Graduate School a 

Walter Reed Army Medcial Center symposium věnující se stresu. Zapojili se psychiatři 

a psychoanalytici a řešili návrat vojáků z II. světové války do normálního života. 

(Lipsitt 2006, s. 8) 

Revoluční koncepci stresu uvedl Selye. Jeho definice je: „nespecifická 

fylogeneticky stará, stereotypní adaptační reakce připravující organismus původně na 
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fyzickou aktivitu“. (Baštecký 1993, s. 23) Dále bylo zjištěno, že duševní procesy mohou 

ovlivňovat osu hypotalamus – hypofýza – nadledviny. Vznikla tak psychofyziologie. 

S koncepcí stresu souvisí kortikoviscerální teorie, kdy Bykov a Kurcin, vycházející z I. 

P. Pavlova, zjistili, že záporné „dlouhotrvající intenzivní emoce“ mohou vyvolat nemoc. 

(Baštecký 1993, s. 23) 

V roce 1977 americký psychiatr George Libman Engel vyvinul bio-psycho-

sociální model nemoci (1977). Dal konceptuální základ současné psychosomatice. 

Model naznačuje, že tělo, duševní procesy a okolí se vzájemně ovlivňují, že je zásadní 

celostní chápání nemoci. (Morschitzky et al. 2012, s. 14, 15) Engel svou prací popisoval 

i proměny zdravotních obtíží – dříve bylo normou naděje na dožití 47 let a řešily se 

nejčastěji akutní problémy. Dnes je situace zcela jiná – díky technickému a vědeckému 

pokroku se naděje na dožití výrazně zvýšila a v ordinaci jsou řešeny převážně chronické 

obtíže. Je tedy nutná změna pohledu na léčbu i nemoc. (Tinetti a Fried 2004; 

Křivohlavý 2001) Také teorie se mění, je zkritizována zastaralá psychogeneze a 

přijímána multifaktorialita, čili možnost vzájemného cyklického ovlivňování těla a 

psychiky.  (Fava et al. 2010) 

Bio-psycho-sociální pojetí nemoci nebylo dosud jednoznačně akceptováno 

odbornou veřejností. Vzniklo jako reakce na model biologický a poukazovalo na 

omezenost jejího zaměření. Díky němu vzniklo pojetí nemoci Světové zdravotnické 

organizace, která upozorňovala na nedostatečnost definice zdraví z biologického 

pohledu (jako absence nemoci nebo poruchy) a uvedla roku 1948 novou definici jako 

„komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody“. (Šteflová 2011) V roce 1977 byla 

tato definice obohacena Georgem Engelem (1977) o zdravotně-sociální rovinu, neboli 

„schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život“. (Pelcák 2014, s. 10) Bylo 

revoluční zahrnovat všechny tyto aspekty – byl dán důraz na význam duševního zdraví, 

štěstí nebo sociální pohody na vznik a průběh nemoci. 

 Tento model měl velký přínos. Překonal tradiční model a ukázal nový, velmi 

motivující směr vývoje k lepšímu zdraví. Nikdo však netušil, že tato ideová 

transformace bude probíhat tak pomalu a nejistě.  

 Bio-psycho-sociální model vyjadřuje složitost, jak na sebe vzájemně roviny 

působí a nezbytnost celostního, integrativního přístupu k nemoci. Součástí modelu je 

systémová teorie Bartalanffyho a Batesona z první poloviny 20. století: „Podle 

systémové teorie je možno nahlížet na každé jsoucno nebo jev jako na svébytný systém, 

jenž obsahuje celou řadu subsystémů, současně je však sám subsystémem systémů 
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vyšších. Změny, které se odehrají v některém ze subsystémů, se zákonitě odrážejí také 

v subsystémech dalších, ne však ve smyslu lineární kauzality, ale daleko častěji ve 

smyslu kauzality cirkulární, v níž změny neprobíhají jednosměrně, výsledek může zase 

zpětně působit na příčinu a vyvolávat další změnu.“ (Honzák a Chvála 2014, s. 102) 

Tato teorie byla následně rozšířena čilským fyziologem Humbertem Maturanou a 

sociologem Niklasem Luhmannem. (Honzák a Chvála 2014, s. 106) 

 Jaro Křivohlavý (2001) uvádí aspekty, které tvoří definice zdraví ze 

systémového hlediska: 

 Struktura celku – celostní pohled na člověka se svou biologickou, 

psychologickou, sociální i duchovní stránkou. 

 Integrita celku – celek je propojen (cirkulární kauzalita). 

 Procesuální charakter zdraví – roli zde hraje celoživotní proces zdraví, zasazení 

v čase. 

 Sociální kontext individua – člověk jako součást sociální skupiny. 

 Ohled na vlivy prostředí – životní podmínky, ekologické faktory, kulturní 

prostředí. 
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4. Výzkum vývoje diskurzu a praxe psychosomatického 
přístupu k pacientům v ČR 
 

Předmětem této práce je psychosomatika (psychosomatická medicína), která se 

postupně historicky vyvíjí jako odezva na existenci poměrně značného počtu pacientů, 

kteří trpí  somatoformními poruchami. Vývoj psychosomatické medicíny není 

jednoduchou a přímočarou záležitostí, jak nás o tom informuje historie medicíny, 

psychoanalýzy, psychoterapie. 

Současná situace zdravotnických systémů je díky svému poněkud 

deformovanému přístupu k pacientům kriticky reflektována a je dokonce hodnocena 

jako ekonomická alternativa, vedoucí k plýtvání.  Za hlavní příčinu je označována 

existence medicínsko-průmyslového komplexu s důrazem na masivní využití 

technologií a léčiv. Do takové situace se dostalo i české zdravotnictví. (Háva a Mašková 

2009) Každá sociální změna (a tedy i proběhlé reformy zdravotnictví v mnoha státech) 

má svá ideová východiska. Někdy jsou propojena nebo dokonce převážena východisky 

ideologickými, které v sobě obsahují skryté zájmy. Kvalita politických rozhodnutí tak 

závisí na míře dostupnosti objektivních poznatků. Proto byl jako první cílový okruh 

empirické části zvolen český odborný diskurz psychosomatiky. Daří se představitelům 

odborné komunity psychosomatiky diseminovat poznatky mezi tvůrce zdravotní 

politiky? A jakou legitimitu má psychosomatika v české společnosti? Jakých 

institucionálních změn se doposud podařilo psychosomatické komunitě ve spolupráci 

s občany dosáhnout (reflexe realizovaných institucionálních změn je 2. cílem této 

práce)? Třetí cílový okruh je zaměřen na občany a pacienty, na jejich zkušenosti, 

očekávání – nepřímo jde tedy o úvahu o tom, jak by bylo možné testovat legitimitu, 

podporu pro případnou institucionální změnu. 

Výše uvedený předmět výzkumu je modelově znázorněn ve dvou následujících 

analytických rámcích (Tabulka č. 2. a Obr č. 1.)  
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Tabulka č. 2: Přehled vybraných proměnných a jejich vztahů 

 
 
V  tabulce č. 2. byly s využitím zpracovaných teoretických poznatků (viz kapitola 3.) 

vybrány ve vztahu ke dvěma základním výzkumným cílům a na ně navazující 

výzkumné otázky identifikovány následující tři skupiny proměnných:  

 

Poznatková a ideová východiska 

 sociální, politický a ideologický kontext, historický vývoj psychosomatiky na 

mezinárodní a národní úrovni, 

 

Zdravotní politika 

 role státu, odborné společnosti, problémy s nastolením politiky, institucionální 

změny, změny ve vzdělávání 

 

Realizace zdravotní politiky a její hodnocení 

 subjektivní hodnocení výsledků léčby ze strany pacientů 

 

Doplňující analytický rámec na obr. č. 1. je zaměřen na klíčové momenty institucionální 

změny a jejich poznatková východiska. V roli zprostředkovatelů a zpracovatelů   

ideových změn jsou v tomto modelu uvedeni domácí a zahraniční aktéři. Domácí aktéři 

jsou pak v průběhu politického procesu tvůrci politiky a rozhodovately.  Model je 

zjednodušen a řadu aspektů nezachycuje (např. vliv ideologií, podnikatelské a 
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investorské zájmy, stejně jako např. vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví). Důraz 

v tomto modelu je kladen na postižení vztahu vývoje ideových východisek změny a 

institucionální změny samotné. 

 

Obr. č. 1: Analytický rámec vývoje ideových (poznatkových) východisek 

institucionální změny  
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4.1 Poznatková (ideová) východiska zdravotní politiky v oblasti 
psychosomatické medicíny 

 

Cílem této empirické části je vyhodnotit aktuální vývoj poznatkových východisek 

psychosomatické medicíny na mezinárodní a tuzemské úrovni a jejich uplatnění 

v evropské zdravotní politice EU a Evropské úřadovny WHO pro Evropu (cíl práce č. 

1). Na vývoj diskurzu psychosomatiky (psychosomatické medicíny) pohlížím v této 

práci s využitím metody kritické diskursivní analýzy (KDA). Jednou z klíčových 

dimenzí této metody je její multidisciplinární zaměření. Z vývoje interdisciplinárně 

strukturovaného přístupu k psychosomatice vyplývá, že právě multidisciplinarita zde 

sehrává klíčovou roli. V praxi interdisciplinárního přístupu však bohužel poměrně 

často dochází ke vzniku četných bariér (např. odlišnosti v předmětném zaměření, ve 

využití metod (kvantitativní, kvalitativní), tradičních metodických přístupů, pojmové 

nejasnosti, rozdíly v teoriích). V extrému mohou vést tyto bariéry k vzájemným 

nedorozuměním. Je zřejmé, že v průběhu historického vývoje přístupů různých vědních 

disciplín k problému somatických onemocnění docházelo k nerovnoměrnému vývoji.  

Psychoanalýza a psychoterapie předběhly možnosti studia samotného mozku 

s využitím přístupů, odvozených od přírodních a samotných medicínských věd. Tento 

rozdíl se začal snižovat ve druhé polovině 20. století, kdy došlo k vývoji celé řady 

nových metod v rámci těchto disciplín. Došlo k integrativnímu pohledu na řadu těchto 

disciplín a dnes jsou chápány jako součásti neurověd.  Je však otázkou nakolik se daří 

jednotlivcům, působícím v rámci svých vědních disciplín a od nich odvozené praxe, 

vidět (ne)opodstatněnost stále existujících bariér. Tento problém je do jisté míry patrný 

u vybraných českých autorů, které zde raději konkrétně neuvádím (chci tak předejít 

zbytečným konfliktním situacím, které by celou věc mohly naopak zhoršit) a budu se 

snažit tento problém reflektovat spíše v obecné rovině a nabízet integrující pohled, který 

je mimochodem v dostatečné míře také obsažen v zahraničních publikacích. 

Při použití kritické diskursivní analýzy (především její multidisciplinární 

dimenze) jsou vybrané vědní disciplíny členěny na: neurovědy, v textu je samostatně 

vyčleněna psychologie (klinická psychologie), psychoterapie (kognitivní terapie), 

psychiatrie a témata vztažená přímo k pojmu psychosomatika. 
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Mezinárodní diskurz 
 

Neurovědy zkoumají nervový systém. Dříve se tento předmět výzkumu týkal pouze 

„biologického přístupu“, dnes ovšem zahrnuje spektrum různých věd, od technických, 

jako inženýrství, počítačové vědy (matematická informatika), po chemické, genetické, 

poznávací, psychologické, lingvistické a filosofické, zkrátka kognitivní vědy.
4
 V pojetí 

psychosomatického přístupu navazuje na tradici zkoumání duševních poruch a stresu 

z neurofyziologického hlediska. Právě neurovědy mohou pomoci v pochopení toho, jak 

je mozek schopen ovlivňovat určité orgány skrz systémy přenášející informace – 

imunitní, neuroendokrinní nebo autonomní nervová soustava. Psychosomatika se tak 

dostává do velmi sofistikované roviny. Je využívána počítačová tomografie pro 3D 

model mozku, magnetická rezonance, EEG, pozitronová tomografie, 

neuropsychologické testy. Poznatky z výzkumu mozku, systémů přenášejících 

informace a těla přinášejí soubor, který se nazývá „mind-body interactions“ (interakce 

mysli a těla, překlad M. W.) Neurovědy blíže vysvětlují biologické mechanismy, 

kterými mohou psychologické, behaviorální a sociální faktory podporovat zdravý nebo 

nemocný stav. (Lane et al. 2009) (Je nezbytné upozornit, že se předchozí text týká 

výzkumu pro léčbu somatoformních poruch a ne „běžného“ vyšetření somatizujícího 

pacienta, který prochází mnoha procesy („doctor shopping“), včetně „high-tech“ 

zařízení, která zde zmiňuji.) Jedním z vlivných představitelů neurověd a kognitivních 

věd patří Steven Pinker, oceněn Pulitzerovou cenou za knihu „How the Mind Works“ 

(Jak pracuje mysl, překlad M. W.). Také Dale Purves (2001) nebo Marc Binder (2009) 

přispěli významným dílem k rozvoji tohoto oboru.  

 Aspekt, který je však aktuální pro veřejněpolitickou problematiku, je spojení 

neurověd a hnutí „Globální duševní zdraví“. Tato aktivita je reprezentována sérií studií 

medicínského časopisu The Lancet, ale také The Lancet Psychiatry ve spolupráci se 

Světovou zdravotnickou organizací (Patel et al. 2008). Předmětným zaměřením je 

duševní zdraví a politika duševního zdraví v zemích se středním a nízkým příjmem 

(LAMICs, low- and middle-income countries). Neurovědy jsou podkladem pro politiku 

duševního zdraví založenou na důkazech. (Stein et al. 2015) 

 

Vznik psychosomatické medicíny a její konceptuální rámec byl nastíněn v teoretické 

části. Zmínila jsem počáteční období charakterizované psychogenetickým modelem 
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nemoci, následně kritická fáze a přechod k multikauzalitě a bio-psycho-sociálnímu 

modelu George Engela, směřování k systémové teorii. 

 Psychosomatika je oborem, který si postupně začal uvědomovat stále vyšší 

naléhavost a aktuálnost svého zaměření. (Fava a Sonino 2010) I přes přijatý bio-psycho-

sociální model nemoci se nedaří psychosomatiku jako běžně vykonávanou praxi 

zrealizovat. Biologické vyšetření zdravotních obtíží nedokázalo somatoformní poruchy 

obsáhnout v celé své působnosti a pacient odcházel s nevyřešeným problémem. Tak se 

podle některých výzkumů dělo (a děje) až kolem 15 % pacientů v primární péči (Gureje 

et al. 1997; Escobar et al. 1998). Zásadním problémem byl tedy přístup praktického 

lékaře, který mohl poruchu odhalit a pacientovi (a zdravotnickému rozpočtu) pomoci. 

(Andersen a Harthorn 1989) 

 V novějších studiích se Kroenke se svými kolegy snaží dokázat efektivitu při 

spolupráci s praktickým lékařem a přichází na to, že je nejefektivnější léčbou 

kognitivně-behaviorální terapie (KBT). (Kroenke a Swindle 2000) V roce 2007 vydává 

Woolfolk se svými kolegy knihu o léčení somatoformních poruch pomocí KBT 

(Woolfolk a Allen 2007) 

 

Global Mental Health (GMH) 

 Global Mental Health naléhavě poukazuje na biomedicínskou perspektivu 

duševních poruch. (Patel 2012) To, co se této výzkumné skupině podařilo dokázat, mělo 

silný vliv na další směřování celosvětové politiky duševního zdraví 

 Prvním důkazem byla studie „Somatization in Cross-Cultural Perspective: A 

World Health Organization Study in Primary Care“ („Somatizace napříč kulturami: 

studie Světové zdravotnické organizace v primární péči“, překlad M. W.) (Gureje et al. 

1997). Ve studii se uvádí, že duševní poruchy jsou silně spojeny se sociálním 

znevýhodněním, chudobou, násilím, genderovým znevýhodněním, konflikty a 

katastrofami. Dalším důkazem byl vývoj kritéria DALY (disability-adjusted life year, 

ztracené roky života a prožité roky s postižením) (WHO 2003b), kdy se ukázalo, že 

duševní poruchy, zejména deprese, užívání alkoholu, schizofrenie, jsou příčinami 

globálního zatížení nemocemi. Objevily se následně důkazy ukazující finanční 

výhodnost z hlediska farmakologické a psychosociální léčby. Dalším důležitým 

důkazem bylo systematické odpírání základních práv na život a důstojnost pro duševně 

                                                                                                                                               
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroscience  
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nemocné, což uvedl Arthur Kleinman v článku „Global mental health: a failure of 

humanity“ („Globální duševní zdraví: selhání humanity“, překlad M. W.) 

 Prosazování primární péče se neodehrávalo jen kvůli efektivnímu řešení, ale také 

kvůli nedostatku lékařských odborníků v rozvojových zemích – jak bylo řešeno 

v dokumentu „Mental Health Gap Action Programme“ („Akční program mezery 

v duševním zdraví“ překlad M. W.) (WHO 2008a) 

 V roce 2007 byl vydán první díl série „Global mental health“ s názvem „No 

health without mental health“ („Není zdraví bez duševního zdraví“, překlad M. W.) 

(Prince et al. 2007) Byly zde publikovány závěry ze studií, které zkoumaly vliv 

duševního zdraví na nemoci: 

 Kardiovaskulární nemoc má silné souvislosti s depresí a úzkostí. (Hemingway a 

Marmot 1999) Obezita je spojena s depresí, bipolární poruchou, panickou poruchou 

nebo agorafobií. (Simon et al. 2006)  Kouření se ukázalo v souvislosti s depresivními 

nebo úzkostnými poruchami a schizofrenií. (Degenhardt a Hall 2001)  Lidé s duševní 

poruchou mají zvýšené riziko nakažení HIV/AIDS, byly u nich identifikovány 

behaviorální rizikové faktory. (Chin-Hong et al. 2005) Ženy oproti mužům mají 1,5 až 2 

krát větší riziko duševní choroby (Maier et al. 1999), přičemž souvislostí s touto 

převahou je jejich znevýhodněnost v mnoha částech světa, např. v Indii (Patel et al. 

2006). 

 Skupina Global Mental Health v roce 2007 celosvětově apelovala na jednání, 

změnu politiky duševního zdraví.  

  

Český diskurz 
 

Český diskurz byl podle Trapkové a Chvály (2009) negativně ovlivněn totalitním 

obdobím. Baštecký a kol. (1993) uvádí, že v tomto období se psychosomatika rozvíjela, 

pomocí Mařatky, Hynieho, Trapla, Janoty, Macka a dalších. V sedmdesátých letech 

začali svou činnost rozvíjet Jiří Šavlík, Radkin Honzák, zmíněný Jaroslav Baštecký, 

Zdeněk Boleloucký a další. V roce 1975 byla zavedena sekce pro studium 

psychosomatiky při Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. 

(Baštecký 1993) V roce 1989 bylo založeno Středisko komplexní terapie 

psychosomatických poruch v Liberci 

 Důležitou součásti teoretického diskurzu jsou publikace. V roce 1993 byla 

vydaná první kniha „Psychosomatická medicína“ od Jaroslava Bašteckého. Další 
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publikace můžeme zaznamenat až po roce 2000, kdy byla v roce 2005 vydána kniha 

„Somatizace a funkční poruchy“ od editorů Radkina Honzáka a Karla Chromého, 

následně v roce 2008 přeložená učebnice „Základní psychosomatická péče“ Wolfganga 

Tresse, původně vydaná v roce 2004. 

 V roce 2003 byl založen časopis Psychosom při Společnosti psychosomatické 

medicíny, která se stala v rámci České lékařské společnosti J. E. Purkyně nezávislou 

odbornou společností roku 2014. V roce 2013 byla zařazena psychosomatika jako obor 

specializačního vzdělávání. 

Tématu psychosomatiky byla věnována po druhé světové válce dílčí pozornost v 

celé řadě publikací z oblasti klinické psychologie a psychiatrie. Vztahy mezi mozkem a 

endokrinním systémem byly předmětem výzkumu a výuky patologické fyziologie, 

endokrinologie. Bylo by příliš zjednodušující nyní hodnotit období mezi lety 1945-1989 

jako dobu naprostého „psychosomatického temna“ v ČR (ČSR). Pacienti 

s psychosomatickými nemocemi existovali, stejně jako čísla příslušných diagnóz 

v jednotlivých verzích Mezinárodní klasifikace nemocí. 

Po roce 1990 dochází postupně k celé řadě oživení zájmu o psychosomatické 

nemoci. Ve veřejném prostoru nelze přehlédnout aktivity kritiků jednostranně 

medicínsko-biologické praxe našeho zdravotnictví v kontextu organizačních a 

ekonomických změn, které kladou důraz na financování. Peníze sehrály v českém 

zdravotnictví roli, která na poměrně dlouhou dobu odvedla pozornost od skutečných 

problémů péče o zdraví. Z této pasti se však české zdravotnictví ještě stále nevymanilo. 

O to zřejmě více je zapotřebí ocenit celou řadu aktivit, reprezentovaných v oblasti 

rozvoje teoretického diskurzu mnohými publikacemi, jež jsem uvedla jen v přehledové 

formě v následujících tabulkách č. 3. a 4. V rámci této práce nebylo možné se věnovat 

v potřebné míře všem těmto zdrojům a posoudit tak v potřebné hloubce míru jejich 

souladu a odlišností se zahraničními publikacemi. Na počátku své práce jsem 

nepředpokládala, že zdroje dat pro tuto práci budou až tak bohaté.  

 

 

 

 

 

 

 



   

27 

 

Tab. č. 3    Vybrané české  publikace k využití pro CDA (cíl. č. 1.) 
Období Duševní 

zdraví a 

neurovědy 

Psychologie a 

Klinická 

psychologie 

Psychoterapi

e,  

Kognitivní 

terapie, 

rodinná 

terapie 

Psychiatrie 

 

Psychosoma

tika 

Ostatní 

 

1970-1989 

 

Charvát 

(1970) 

Selye (1966) 

 

Diamant, J., 

Urban, E. 

(1969) 234-

247 

Bouchal, 

Konečný 

(1971) 

Kondáš (1980) 

Kratochvíl 

(1976) 

Hádlík (1961) 

 

Janík (1989) 

  

1990-1999 

 

Kapr (1998) 

 

 

Vymětal 

(1994, 1999) 

 

Balint (1999) 

Možný, 

Praško 

(1999) 

Zvolský 

(1994) 

Dörner (1999) 

Bláznit je 

lidské 

Honzák 

(1992) 

Baštecký a 

kol. (1993) 

Poněšický 

(1999) 

 

2000-2005 Joshi (2005) 

Matoušek 

(2003) 

 

Křivohlavý 

(2001) 

Vymětal 

(2002)213-222 

Vašina (2002) 

Kebza (2005) 

Glaser (2001) 

Vymětal a 

kol. (2004) 

Beck (2005) 

Raboch, 

Zvolský ( 

2001) 

Libiger, 

Hoschl, 

Svestka 

(2002) 

Danzer 

(2001) orig. 

1998 

 

2006-2010 Ríčan (2010 

Machová 

(2009) 

 

Mysliveček 

(2009) 

 

Preiss (2006) 

Říčan (2006) 
Praško 

(2007) 

Trapková, 

Chvála 

(2009) 

 Tress, W. a 

spol. (2008) 

orig. 2004 

Wallace 

(2008) 

kapitola 16. 

485-516 

Danzer 

(2010) orig. 

1998 

Faleide 

(2010) 

Hnízdil, 

Houdek, 

Šavlík 

(2008) 

2011-2015  

 
Pelcák (2014) Schmidbauer 

(2103) 

Růžička 

(2011) 

Raboch, 

Pavlovský 

(2013) 

Praško (2013) 

Psychiatrie v 

primární péči 

Poněšický 

(2002, 2014) 

Komárek 

(2015) 
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Tab. č. 3    Vybrané české  publikace k využití pro CDA (cíl. č. 1.) 
Období Duševní 

zdraví a 

neurovědy 

Psychologie a 

Klinická 

psychologie 

Psychoterapie,  

Kognitivní 

terapie, 

kognitivní 

neuropsychiatrie, 

rodinná terapie 

psychiatrie Psychosomatika, 

psychosomatická 

medicína 

 

 

1970-

1989 

 

    Illich (1977) 

Engel (1977) 

LIPOWSKY 1986 

1990-

1999 

 

Pinker (1997) 

How the Mind 

Works 

 

 

Phares (1997) Dallos (1997)  Danzer (1995) 

Dahlke (1996) 

Danzer (1998) 

2000-

2005 

Purves (2004) 

Neurosicence 

 

 

Plante (2005)   Tress, W. a spol. 

(2008) 

2006-

2010 

Binder (2009) 

Encyclopedia 

of 

Neurosicence 

Purves (2010) 

Brains 

 

Pinsof (2005) 

Greenwood 

(2009) A 

Conceptual 

History of 

Psychology 

Sturmey (2007) 

Carr (2006) 

Leahy (2006) 

Woolfolk (2006) 

kniha 

Kroenke (2007) 

Lloyd (2007) 

Wallace 

(2008) 

History of 

Psyciatry 

Fava, Sonino 2010 

review 

2011-

2015 

Simpkins 

(2013) 

Stein (2015) 

mental health 

and 

neuroscience 

Neuroscience 

(2015) 

wikipedia, en 

 

Fava, Sonino 

(2012) 
„psychological 

medicine 

Goldenberg (2013) Ackerman 

(2015) 
situace v 

USA, 

psychiatrická 

konzultace 

Fava, Sonino  

(2012)  kniha 

„psychological 

medicine“ 

Fritzsche (2014) 

Kradin (2012) 

 

To, co je zatím na úrovni určité předběžné hypotézy ohledně rozdílů mezi zahraničními 

a domácími publikacemi, je případný rozdíl v míře/stupni rozvoje interdisciplinárního 

přístupu. Zde jakoby existovala určitá oddělenost mezi psychoterapeuticko-

psychologickou skupinou autorů na jedné straně a psychiatrickou komunitou na straně 

druhé. Avšak tuto hypotézu bude zapotřebí testovat s využitím většího množství dat, tj. 

věnovat větší pozornost monografiím z oboru psychiatrie, psychiatrickým časopisům, 

dokumentům ze sjezdů Psychiatrické společnost. A obdobně pak věnovat pozornost 

monografiím z oblasti psychoterapie, klinické psychologie, internetovým aktivitám a 

dalším typům komunikace této komunity. 
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4.2 Srovnání vývoje agendy politiky duševního zdraví ve WHO, 
EU s vývojem přístupu v ČR 

 

V následující části jsou uvedeny klíčové dokumenty WHO a EU politiky duševního 

zdraví, na které navazuje česká strategie (MZ ČR 2013). U každého dokumentu jsem 

reflektovala relevantnost k řešené problematice psychosomatické medicíny, konkrétně 

zvýšení kompetencí k rozpoznávání duševních poruch na primární úrovni (u 

praktických lékařů pro dospělé).  Úryvky v anglickém jazyce jsem přeložila. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) 
 

Světová zdravotnická organizace je mezinárodní organizace, která svým členským 

zemím poskytuje poznatkovou, programovou a metodickou podporu v oblasti zdravotní 

politiky a je součástí systému Organizace spojených národů.
5
  

 „(P)oskytuje vedení v záležitostech kritických pro zdraví a zavazuje v partnerství 

v případech, kdy je potřebná společná akce, 

 formuje výzkumnou agendu a stimuluje výrobu, překlad a rozšiřování cenných 

znalostí 

 nastavuje normy a standardy a propaguje monitoring jejich realizace 

 formuluje politické možnosti založené na etice a důkazu 

 monitoruje zdravotní situaci a vyhodnocuje trendy ve zdraví.“
6
 

V lednu roku 2005 se konala Ministerská konference duševního zdraví pro region WHO 

Europe v Helsinkách s podtitulem „Čelit výzvám, nalézat řešení“. Jednalo se o  událost, 

která sdružovala přímo ministry zdravotnictví členských států a jejím záměrem byla 

nejen sdílená formulace hodnotového závazku, ale i aktivní směřování k daným cílům. 

Součástí byla Deklarace o duševním zdraví pro Evropu (WHO 2005b) a Akční plán 

duševního zdraví pro Evropu (WHO 2005a).  

 

Deklarace o duševním zdraví pro Evropu 

Deklarace zmiňuje tvrzení „No health without mental health“ – „není zdraví bez 

duševního zdraví“(WHO 2005b, s. 3).  Zavazuje státy k akcím směřovaným k „dosažení 

subjektivního pocitu duševní pohody a zdraví a docílení sociálního zařazení jedinců 

                                                 
5
 http://www.who.int/about/what-we-do/en/  

6
 tamtéž 
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s psychickými problémy“ (WHO 2005b, s. 3). Deklarace vychází z poznatkového 

souhrnu (WHO 2011) a z předcházejících rezolucí, například z Aténské Deklarace o 

duševním zdraví, katastrofách vytvořenými člověkem, stigmatu a komunitní péči (von 

Knorring 2001) a z rezoluce o duševním zdraví z roku 2003 (WHO 2003a), která 

vyjadřuje nepolevující stav zátěže duševními poruchami. Samotná deklarace vyjadřuje 

neodkladný charakter problému: 

 

„Tyto rezoluce naléhají na členské státy, WHO a EU a Radu Evropy aby podnikly 

kroky k ulehčení zátěže problémů s duševním zdravím a ke zlepšení duševní pohody.“ 

(WHO 2005b, s. 1) 

nebo: 

„Požadujeme po Regionálním úřadu WHO pro Evropu, aby poskytl nezbytné kroky 

k ujištění, že rozvoj a realizace politiky duševního zdraví jsou plně podporovány a že 

jsou do aktivit a programů k naplnění požadavků Deklarace vloženy adekvátní priority a 

zdroje.“ (WHO 2005b, s. 6) 

Jednim z kroků ke zlepšení situace je uváděno právě zaměření na služby primární 

péče a schopnosti praktických lékařů: 

„vi. vybudovat kapacitu a schopnost všeobecných lékařů ve službách primární péče, 

propojení se specializovanou zdravotní a ne-zdravotní péčí, nabídnout efektivní přístup, 

identifikaci a očetření lidem s duševními problémy;“ (WHO 2005b, s. 3) 

v části o závazcích je tento krok formulován takto: 

„x. rozpoznat a zahrnout centrální roli primární zdravotní péče a všeobecných lékařů a 

posílit jejich kapacitu pro braní zodpovědnosti za duševní zdraví;“ (WHO 2005b, s. 4) 

Díky charakteru celé konference pořádané přímo pro představitele příslušných 

výkonných orgánů, je znát snaha co nejefektivněji zapůsobit na vytváření politik, kdy je 

připomínán závazek v rámci svého funkčního postavení, jeho důležitost. V deklaraci se 

ministři podepsali pod tvrzení: 

„… my, ministři zodpovědní za zdraví, podléhající národním ústavním strukturám a 

závazkům, se zavazujeme rozpoznat potřebu komplexní politiky duševního zdraví 

založenou na důkazech a zvážit způsoby a prostředky rozvoje, realizace a podpoření 

takových politik v našich zemích.“ (WHO 2005b, s. 3) 
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Tab. č. 5.   Přehled zdrojů, z kterých vyplývá uplatnění poznatkových/ideových 

změn, akceptovaných aktéry zdravotní politiky („from science to action“) 

Období WHO OECD USA Evropa 

(European 

Observatory) 

Česká 

republika 

1970-

1989 

 

 

 

    

1990-

1999 

 

     

2000-

2005 

WHO 

Genewa 

(2001) 

World 

Health 

Report 

Mental 

Health 

WHO 

(2003) 

 

WHO 

(2005) 

Helsinky 

 

  Green book 

White book 

Policy Briefs 

Knapp (2007) 

Koncepce 

Psychiatrické 

společnosti 

 

 

2006-

2010 

WHO 2007 

WHO 

Europe 

(2008) 

mhGAP 

 

WHO and 

Wonca 

(2008)  

 

 Oyama (2007) 

Sundararaman 

(2009) 

Clánky 

publikované 

v Brit. 

J.Psychiatry a 

ve Scand 

J.Psychiatry 

Scheffler,  

Potůček (2008) 

 

ČASOPIS 

PSYCHOSOM 

2011-

2015 

 

WHO 

(2013) 

Mental 

Health 

Plan 2013-

2020 

 

 

 

OECD 

(2014) 

Making 

Mental 

Health 

Count 

 

OECD 

(2015) 

Fit Mind, 

Fit Job 

NIMH (2015) Clánky 

publikované v 

Brit. 

J.Psychiatry a 

ve Scand 

J.Psychiatry 

MZ ČR (2013) 
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Akční plán duševního zdraví pro Evropu 

Akční plán obsahuje dvanáct výzev pro zlepšení situace a na konci seznam „milníků“, 

podle kterých mohou sledovat svůj postup. Pro naší řešenou problematiku je zásadní 

výzva č. 6: „Zajistit přístup k dobré primární péči pro problémy s duševním 

zdravím“ (WHO 2005a, s. 6) Je zde uvedena důležitost praktických lékařů jako 

počátečního zdroje pomoci pro běžné problémy s duševním zdravím.  Je upozorněno na 

absenci v rozpoznávání těchto problémů. Pokud rozpoznány jsou, léčba není vždy 

adekvátní. Je proto třeba rozšířit kompetence těchto lékařů, ale i kapacity, aby byla 

podpořena i komunitní péče a síť odborníků služeb duševního zdraví. Následuje sedm 

akcí na pováženou, které například v bodě ii. zmiňují právě rozvoj schopností rozpoznat 

duševní problémy, jako „deprese, úzkost, poruchy spojené se stresem, zneužívání 

návykových látek, psychotické poruchy“ (WHO 2005a, s. 6) 

 

Evropská unie 
 

Výkonnou funkci v rámci Evropské unie zastává Evropská komise. Zastupuje 

nadnárodní princip, podává legislativní návrhy, dohlíží na dodržování smluv spolu se 

Soudním dvorem.
7
 

Zelená kniha 

V roce 2005 Evropská komise vydala Zelenou knihu „Zlepšení duševního zdraví 

obyvatelstva: Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii.“  

(European Comission 2005) Kniha byla vydaná v rámci sekce „Zdraví a ochrana 

spotřebitele“ Zmiňují se zde tři základní východiska, ze kterých vycházejí kroky ke 

změně – četnost výskytu, „… ztráty a zátěž pro ekonomické, sociální, vzdělávací, stejně 

jako kriminální a soudní systémy“, a lidsko-právní aspekt (stigmatizace, diskriminace, 

nerespektování důstojnosti a lidských práv duševně nemocných). Evropská komise toto 

téma teprve otevírá: 

 „Účelem této Zelené knihy je zahájit debatu s evropskými institucemi, vládami, 

zdravotními odborníky, aktéry v dalších sektorech, občanskými společnostmi zahrnující 

organizace pacientů, a výzkumné skupiny, o závažnosti duševního zdraví pro EU, 

potřebě strategie na úrovni Evropské unie a možné priority.“  
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Základní dokument obecně uvádí do problematiky, jejích hledisek. Co se týká primární 

péče, uvádí ji vedle deinstitucionalizace služeb duševního zdraví jako rozšíření 

působnosti s komunitními centry ve vztahu k sociální inkluzi duševně nemocných.  

„Deinstitucionalizace služeb duševního zdraví a zavedení služeb v primární péči, 

komunitních centrech a všeobecných nemocnicích, v souladu s potřebami pacienta a 

jeho rodiny, může podpořit sociální inkluzi.“ 

Naším středem pozornosti je však rozpoznání duševní poruchy u praktického lékaře a o 

tom se kniha nezmiňuje. Má základní lidskoprávní profil, který je však nezbytně 

důležitý pro počáteční fázi při postupné realizaci politiky. 

Evropský pakt za duševní zdraví a pohodu 

V roce 2008 se v Bruselu odehrála konference vysoké úrovně „Společně pro duševní 

zdraví a pohodu“ jejímž výsledným dokumentem uvedení Evropského paktu za 

duševní zdraví a pohodu (European Comission 2008) Zmiňuje otázky lidských práv, 

zvyšování četnosti duševních poruch, problém sebevražd a depresí. Následující uváděné 

kroky jsou zaměřeny na prevenci deprese a sebevražd, vzdělání mladých, pracovní 

zařízení, duševní zdraví starších lidí, boj se stigmatem a sociálním vyloučením.  

Pro oba dokumenty je základním tématem prosazování lidských práv, deinstitu- 

cionalizace a destigmatizace. 

 

Česká republika 
 

Činnost Ministerstva zdravotnictví (MZ) je upravena kompetenčním zákonem č. 2/1969 

Sb.: „(j)e ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného 

zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v 

přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a 

pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, 

přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky 

zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a 

zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh.“ (§ 10 zákona č. 2/1969 Sb.). 

                                                                                                                                               
7
 https://www.euroskop.cz/109/sekce/evropska-komise/ 
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V roce 2013 byla v ČR zveřejněna Strategie reformy psychiatrické péče (MZ ČR 

2013). Jedná se o dokument reagující na mezinárodní agendu, a to dokumenty Světové 

zdravotnické organizace z ministerské konference v Helsinkách a Zelenou knihu 

Evropské komise. Reaguje také na tuzemské dokumenty, jako na Národní psychiatrický 

program 2007 vytvořený výborem Psychiatrické společnosti (Psychiatrická společnost 

2007). V tomto programu společnost uvádí, že jedním z cílů je „zajištění dostupnosti 

psychiatrické péče – se zaměřením na její nízkoprahovost a redukci skryté nemocnosti.“ 

a konkrétním úkolem je „redukce skryté psychiatrické nemocnosti ve spolupráci 

s praktickými lékaři.“ (tamtéž)  

V roce 2012 byl vyhodnocen stav psychiatrické péče v ČR a vydána publikace 

publikace Rabocha a Wenigové „Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování 

v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí)“ (2012a). 

Nejzásadnějšími mezerami v péči je absence komunitní a ambulatntní péče a s tím 

související špatná síť poskytovaných služeb. Co se však týká psychoterapie, publikace 

se na ni také zaměřuje v tomto ohledu: „Ve většině regionů (mimo některá velká města) 

chybí dostatečná nabídka psychoterapie poskytovaná psychoterapeuticky 

kvalifikovanými psychiatry a klinickými psychology, je nedostatek sociálně-

psychiatrických služeb. Podstata péče tak spočívá v psychofarmakologii, která je sice na 

kvalitní úrovni, zůstává však jednostranná – biologická, nikoliv bio-psycho-sociální, jak 

postulují standardy moderní psychiatrické péče.“ (Raboch a Wenigová 2012a, s. 18) 

Dávají tedy důraz na psychoterapii a roli praktických lékařů definují jako spolupráci 

v rámci provázané péče, která zde také chybí: „Provázanost péče není dostatečná, a to 

jak spolupráce mezi ambulancemi a lůžkovými zařízeními, tak kooperace s praktickými 

lékaři, klinickými psychology apod.“ (tamtéž) Roli praktických lékařů, je pak více 

vysvětlena v části Koncepce oboru psychiatrie:  

„5.0 Role praktického lékaře v systému psychiatrické péče 

Praktický lékař má významné místo v rozpoznávání - detekci duševních nemocí a 

poruch. Oproti jiným oborům plní funkci první linie jen zčásti. Má však velmi 

významnou roli v odkrývání skryté psychiatrické nemocnosti – v identifikaci 

depresivních, úzkostných a psychosomatických poruch. Vzhledem ke svým časovým a 

odborným možnostem se může věnovat terapii některých lehkých poruch, pacienty se 

závažnější poruchou předává do primární psychiatrické péče, se kterou úzce 

spolupracuje. Podobně praktický lékař pro děti a dorost spolupracuje se specializovanou 
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psychiatrickou ambulancí pro děti a dorost. Praktický lékař pro dospělé a praktický 

lékař pro děti a dorost také spolupracují s ambulancí klinického psychologa.“ (Raboch a 

Wenigová 2012b) 

 

Koncepce oboru psychiatrie přímo vystihuje současný trend v řešení problémů 

somatoformních poruch. Praktický lékař má základní kompetence pro určitou 

diagnostiku duševních poruch a konzultuje své pacienty s psychiatrickým odborníkem. 

Je zde zmíněn i terapeutický přístup k lehkým poruchám, ale zároveň lékařovo časové 

omezení při vyšetření. Je však otázkou, nakolik jsou koncepčně zvažované aktivity 

lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti promítnuty také do koncepčních 

dokumentů těchto dvou oborů. 

Za strategický cíl, do kterého se promítá myšlenka předchozích doporučení, považuji cíl 

č. 4, „Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikaci skryté 

psychiatrické nemocnosti“ (MZ ČR 2013, s. 32), který vychází právě z problému „… 

nedostatečné schopnosti identifikovat skrytou psychiatrickou nemocnost v systému 

zdravotnictví.“ (tamtéž) Krokem k uskutečnění cíle je právě vzdělávání (pregraduální i 

postgraduální) odborníků jak z psychiatrické péče, tak mimo ni, aby, pacientovi byla 

včas poskytnuta odpovídající péče. 

 Strategie (MZ ČR 2013) je rozdělena na 4 pilíře, o které se péče má péče 

opírat:  

 Psychiatrické léčebny (lůžková zařízení), 

 Centra duševního zdraví – zejména pro pacienty se závažnými duševními 

nemocemi, což znamená aspoň dva roky v kontaktu se službou péče o duševní 

zdraví, trpící funkčním postižením, schizofrenní, bipolární poruchou, nebo 

poruchou osobnosti, 

 ambulance pro docházející pacienty, kdy převážná část těchto ambulancí bude 

ve správě soukromého sektoru a ambulance jsou určeny převážně pro 

docházející pacienty, 

 psychiatrická oddělení nemocnic pro hospitalizaci pacientů. 
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Ještě bych chtěla zmínit, že je plánováno psychoterapeutické vzdělání pracovníků 

psychiatrických služeb ve 30 až 50 %, v různé míře (MZ ČR 2013, s. 36) a v obecných 

doporučeních je vyjádření k jejich vzdělávání: „Vytvořit legislativní rámec 

psychoterapie, zachovat vymezení odborné a specializované způsobilosti klinických 

psychologů a dětských klinických psychologů v zákoně.“ (MZ ČR 2013, s. 37) 

 

Pokud bych měla zhodnotit zohlednění mírnějších duševních poruch, mezi které patří i  

somatoformní poruchy (OECD 2014, s. 55), do strategie reformy, mezi které patří, a 

k tomu přizpůsobení se jejich diagnostice v primární péči, kde mají praktičtí lékaři 

výjimečnou možnost oproti ostatním složkám detekovat určité známky těchto poruch 

jako první, nemyslím si, že tímto způsobem strategie směřuje. Pokud se podíváme na 

vytvořené čtyři pilíře psychiatrické péče, můžeme usoudit, že jejich zaměření je 

převážně na vážnější duševní poruchy. Sama strategie, čerpající ze studie Gustavssona a 

kolektivu (2011) však uvádí (MZ ČR 2013, s. 21) (viz příloha č. 2), že v populaci jsou 

nejvyskytovanější úzkostné poruchy, poruchy nálad a somatoformní poruchy. Tyto 

poruchy ve strategii nejsou zmiňovány, i přesto, že představují velké zatížení systému. 

(Naylor et al. 2012)  

Právě důraz na praktické lékaře, schopnost pacienta pracovat sám na sobě (self-

management), a trénink praktického lékaře ke kognitivně-behaviorální terapii (Sharma a 

Manjula 2013) se s touto strategií vylučuje – je zde totiž také uveden požadavek o 

zachování psychoterapeutického vzdělání psychiatrům a klinickým psychologům. Ze 

strategie usuzuji, že praktičtí lékaři budou v dalších fázích implementace strategie 

vzděláváni v rámci rozpoznání vážných duševních chorob, pro která budou připravena 

plánovaná psychiatrická zařízení. Vzhledem k dosavadní převládající tržní orientaci 

zdravotní politiky, úzký pohled na ekonomické cíle bez ohledu na celkovou efektivitu 

produkce a její kvalitu a dlouhodobou udržitelnost (Háva a Mašková 2009) se podle 

mého soudu tyto mírné duševní poruchy opomínají právě z důvodu absence okamžitého 

zisku a zřejmě příliš dalekých vyhlídek na zlepšení. Postup při zvládání duševních 

poruch uznávaný mezinárodními organizacemi (European Comission 2005; WHO 

2005a) tedy není naplňován z hlediska řešení nejrozšířenějších duševních poruch 

v populaci. (OECD 2014) 

Institucionální změny týkající se psychosomatiky  
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Vzhledem k tomu, že somatoformní, ani obecně mírné duševní poruchy nejsou v této 

strategii řešeny, nemůžeme v bližší době očekávat určitý další vývoj psychosomatiky 

blíže k plošné praxi. Zůstává tedy dosud nezměněný stav daný vyhláškou č.  185/2013 

Sb., kterou se změnila vyhláška č. 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání 

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky 

č. 361/2010 Sb., kdy tato právní norma upravuje psychosomatiku jako obor, který je 

nástavbový – jen doplňujícím a dobrovolným k medicínskému vzdělání. Implementace 

tohoto oboru do primární péče by však byla zřetelně nápomocná při řešení zátěže 

duševních poruch, svými psychoterapeutickými metodami a bio-psycho-sociálním 

modelem. (Kroenke 2007) 

4.3 Rozhovory s pacienty 

 

Výzkum se uskutečnil v domácnostech respondentů. Dotazovaných bylo celkem 7, 

různého pohlaví, věku a vzdělání. Cílem rozhovoru bylo získat poznatky o 

informovanosti a názorech občanů jako pacientů a o tom, jestli znají možnosti využití 

psychosomatice v moderní medicíně. Důležitým kritériem byla samotná zkušenost 

respondenta s obtížemi, u kterých lékař nenašel zcela jasnou příčinu. Využila jsem 

diagnostická kritéria pro psychosomatický výzkum (Fava et al. 2007, s. 169) a kritéria 

zdravotně nevysvětlitelných symptomů (Jasper et al. 2012) – nebylo v mé kompetenci 

diagnostikovat u dotazovaných somatoformní poruchu a není mi povoleno zde 

dokumenty uvádět, aspoň orientačně jsem se držela zmíněných kritérií (viz příloha č. 1). 

Jako nejvhodnější metodu pro zobrazování dat jsem využila shrnující protokol dle 

Hendla (2012, s. 209). Díky obsáhlému množství dat získaných kvalitativním 

výzkumem tento postup spolu se strukturou rozhovoru (přípustná úroveň abstrakce) 

umožňuje sjednocovat úrovně obecnosti u výpovědí jednotlivých respondentů 

(redukovat obsah) a abstrahovat je na klíčová slova, která mohu přehledně shrnout do 

protokolu. (tamtéž) 

Okruhy byly následující: 

1. Zkušenost s chronickými nemocemi a jejich léčbou 

2. Průběh léčby 

3. Vztah s lékařem 

4. Alternativní medicína 

5. Alternativní péči nabízí samotní lékaři 
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6. Psychosomatika 

7. Celostní přístup 

8. Budoucnost českého zdravotnictví 
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Struktura rozhovorů: 

1. ZKUŠENOST S CHRONICKÝMI NEMOCEMI A JEJICH LÉČBOU 

Měl(a) jste během svého života zkušenost s chronickými zdravotními problémy, jejichž 

léčba byla (ne)úspěšná nebo se ani nepodařilo objektivně doložit cestou různých vyšetření 

jejich biologické projevy (viz uvedené příklady takových onemocnění v přiloženém 

seznamu)? 

a. Řešili jste tyto potíže bezodkladně s pomocí lékaře/lékařů? 

b. Nebo jste hledali první informace o svých potížích a jejich vysvětlení s pomocí 

internetu, knih, časopisů, blízkých známých, v rodině 

2. JAKÝ BYL DALŠÍ PRŮBĚH VAŠICH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ? 

a. Podařilo se vám získat vysvětlení vašich potíží? 

b. Kde a jak jste nalezli objasnění příčin vašich potíží a porozumět možnostem jejich 

řešení (léčby) 

3. VZTAH S VAŠÍM LÉKAŘEM/LÉKAŘI 

a. Jak hodnotíte svého praktického lékaře, eventuálně další lékaře, kteří vám poskytují 

péči? 

 Po lidské stránce (vstřícnost, uspokojivá úroveň komunikace lékaře s pacientem, vhled 

do vašich problémů, lékař se zajímá o váš životní styl, pracovní a rodinné problémy)? 

 Po stránce lékařovi odbornosti (na základě vašich vlastních zkušeností)? 

 Diskutuje s vámi lékař průběh diagnostických léčebných postupů? 

 Máte možnost se spolupodílet na rozhodování o klíčových bodech těchto postupů? 

 Nebo je vaše komunikace s vaším praktickým lékařem omezena na minimum a rychlým 

výsledkem jsou předpis léčiv nebo odeslání ke specialistovi ? 

4. ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA 

Využíváte doplňující a jiné alternativní formy péče – např. akupunktura, homeopatika, 

přírodní léčba? 

a. Proč využíváte alternativní formy péče? 

b. Jaké jsou vaše zkušenosti s těmito alternativními formami? 

5. ALTERNATIVNÍ PÉČI NABÍZÍ SAMOTNÍ LÉKAŘI 

a. Máte zkušenost se situací, kdy alternativní péči nabízejí samotní lékaři? 

b. Nebo jste vy sami vyžadovali od svých lékařů radu, pomoc v oblasti alternativních 

medicínských přístupů? 

6. PSYCHOSOMATIKA, PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 

a. Setkali jste se již někdy s pojmy psychosomatika, psychosomatická medicína, tj. 

s vlivem psychického stavu (různých zátěžových, kritických životních situací, 

partnerských nebo rodinných i pracovních problémů, sociálních nejistot) na vznik a 

průběh vybraných onemocnění? 

b. Pokud ano, v jakých souvislostech? 

7. CELOSTNÍ NEBO INTEGROVANÝ PŘÍSTUP  K LÉČBĚ NEMOCÍ, PSYCHOSOMATICKÁ 

MEDICÍNA 

8. Myslíte si, že by měla být součástí lékařského postupu praktického lékaře vedle 

vyšetření tělesných potíží (bolesti, pohybová omezení, krevní vyšetření, zobrazovací 
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metody) také část zaměřující se na vaše duševní zdraví, vaše osobní, pracovní, rodinné 

problémy? 

9. Nebo se o vaše duševní zdraví mají starat raději specialisté (psychiatři, psychologové) a 

vás praktický lékař by pak výsledky jejich práce (ne)měl společně s vámi využít pro 

celkové hodnocení vašeho zdravotního stavu, jeho příčin a možností léčby 

10. Myslíte si, že by úhrady za takovou péči měly být součástí plateb od zdravotní 

pojišťovny? 

11. Myslíte si, že české zdravotnictví směřuje na úrovni praktických lékařů směrem většího 

využití psychosomatické medicíny a tedy i k celostnímu přístupu ke zdravotním potížím 

pacientů? 

Shrnutí výsledků polostrukturovaných rozhovorů 
 

Následující výpovědi jsem shrnula ve formě souvislého textu a uvedla ve shrnujícím 

protokolu. V textu jsou kurzívou vyznačené citace z rozhovorů, ty byly upraveny do 

spisovného jazyka. 
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Respondent R1, žena, 22 let, SŠ, bušení srdce 

Dotazovaná trpěla dlouhodobým bušením srdce, tušila, že obtíže souvisí s dlouhodobým 

stresem, který prožívala. Po delší době, pro jistotu navštívila lékaře. Ten dle její 

výpovědi usoudil, že dotazovaná nezvládá dlouhodobé stresové období a předepsal jí 

léky na zklidnění. Léky odmítla a rozhodla se pokračovat alternativní cestou. Užívala 

bylinné čaje a sama se snažila změnit své myšlení a chování ke zklidnění těla. 

Respondentce přijde, že praktický lékař má v hlavě pouze seznam nemocí a 

příznaků a přiřazuje je k pacientovi na základě klíčových slov. Úroveň komunikace tedy 

není uspokojivá, doktor se dostatečně nezajímá o souvislosti, respondentka připadá si 

jako na běžícím pásu. Lékař jí dle respondentky nevnímá. Z hlediska odbornosti mu 

důvěřuje, ale porovnává jej se svým hodnocením stavu: sama znám své tělo, lékař toto 

vědět nemůže. Léčebné postupy nemá lékař tendenci diskutovat, respondentka se ale 

iniciativně některým postupům brání (antibiotika), odmítá invazivní postupy. Vyšetření 

u lékaře je rychlý proces, který končí seznamem doporučených léků nebo předpis, bez 

jiných doporučení. Pacientka důvěřuje lékaři, pokud jde o určitou, jasnou příčinu, 

kterou si i sama umí odvodit a ví, že by moderní medicína mohla pomoci. Pokud jde o 

akutní, jasný případ, řeší ho s praktickým lékařem, protože si je jistá, že si doktor bude 

vědět rady. Pokud jde však o nejasnou příčinu, která se může jevit různě, respondentka 

k němu váhá jít, protože si většinou s touto záležitostí lékař neví rady a nechce jí řešit 

tabletami nebo jinými „chemickými“ prostředky s vedlejšími příznaky, jak uvádí.  

Respondentka využívá alternativní medicíny, a to ajurvédy a tradiční čínské 

medicíny. Sama se zabývá meditacemi a čte knihy se spirituální tématikou, je to její 

životní styl, přístup. Dále se zabývá zdravou výživou. S kombinací všech těchto 

přístupů má pozitivní zkušenosti. Moderní medicínu porovnává s alternativní, tu vnímá  

… nějak jako celostně… s tím, že si tam sedneš, něco jako proberete, co se ti aktuálně v 

životě děje, jak jako vnímáš tělo, (…) je to založeno na tom, že sama víš, co se v tobě 

děje, že jo. Právě, že se tím jako vychováš k tomu. Tak by tam měla být právě ta zpětná 

vazba (…) je to (alternativní léčitel, pozn. M. W.) něco jako psycholog (…) akorát, že se 

zaměřuje na to tělo, kde se co projevuje, a pak ti může dát nějaké bylinky, (…) něco 

změnit ve stravě, změnit prostředí, kde žiješ… a musí vědět ty souvislosti. Nemůže si tě 

posadit a ty řekneš, že máš průjmy a on ti zase dá lahvičku. To je to samé, jako když ti 

dá tabletku, akorát to prostě není chemie.“ 

Praktický lékař jí alternativní léčbu nabízel pouze v komplementárním smyslu, 

spíše doporučení přírodní léčby (bylinných čajů), respondentka se jednou zeptala 
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ohledně dalších doplňujících postupů, ale dostala podle ní neuspokojující ba žádnou 

odpověď. 

Respondentka psychosomatiku zná ve významu, že se ten problém (psychický, 

pozn. M. W.) projeví na těle, že je psychika propojená s tělem. Myslí si, že by se 

praktičtí lékaři rozhodně měli zabývat psychosomatickým přístupem. Co je však podle 

respondentky důležité, lékař by měl zahrnout do vyšetření i to, co pacient sám považuje 

za příčinu obtíží, jeho subjektivní hodnocení. Když se respondentka snaží tímto 

způsobem konzultovat, dojde k pocitu, že vyrušuje. Lékař by se podle ní měl zaměřit na 

pacienta jako na člověka ve všech souvislostech, co zrovna prožívá, jak je na tom 

psychicky, nebo jak se stravuje. Tento přístup sama u sebe vnímá jako samozřejmost. 

Současnou moderní medicínu vnímá spíše negativně, pacient dle ní není vnímán 

jako celý člověk. Léčí se příznaky, ne příčina. Respondentka si myslí, že lékař neřeší 

souvislosti ani z hlediska biologického vyšetření, např. jestli spolu souvisí nějaké 

nemoci. Ty dohromady vnímá jen tehdy, pokud musí řešit předepsání léků, jestli je 

může kombinovat. A farmaceutický průmysl považuje za velmi dobrý obchod, je to 

oblast, která podle ní dost vydělává. Osobně si myslí, že spíše doktoři nabízejí sadu 

léků, na které mají dohodu a tu se snaží udat. A poté předepisují léky na vše. Ona 

považuje lék za pomocníka, ne spolehlivé řešení. Myslí si však, že jsou obecně pacienti 

vedeni k tomu, aby lék jako spolehlivé řešení, zázrak, vnímali. Považuje to za 

propagandu. … protože ty léky máš všude, máš prostě… je ti 70 a vezmeš si léky na 

klouby, protože si chceš hrát s vnukem (narážka na televizní reklamu, pozn. M. W.) 

…tak snad v 70 je normální, že tě bolí klouby a to je jenom signál toho, že máš zpomalit, 

že jo, a ne to, že si koupíš gé es kondro, … nebo takové ty vánoční balíčky a klientské 

karty u lékáren, mě to přijde úplně jako absurdní… 

Podle respondentky by měla být psychosomatická péče hrazena zdravotní 

pojišťovnou, ale respondentka se obecně nebrání poplatkům u lékaře. Respondentka si 

nemyslí si, že by se směřovalo k praxi psychosomatického přístupu u praktického 

lékaře. Uvědomuje si, že to je těžko realizovatelné kvůli množství pacientů, které musí 

doktor vyšetřit, takže je problém i z časových důvodů. Domnívá se, že psychologie není 

vyučovaná na medicínských školách a že by rozhodně měla být. Navíc vidí řešení i ve 

vzdělávání dětí ve vnímání nemoci z celostního pohledu, vnímání svého těla a rozumně 

myslet: … a pak začnou uvažovat kriticky nad tím, co jim ten trh nabízí … to si myslím 

spíš, že je cesta, z toho druhého konce, ne od producentů, ale od spotřebitelů, naučit je 

to.
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Respondent R2, muž, 23 let, SŠ, chronická únava 

Respondent měl problém s chronickou únavou. Tu neřešil okamžitě, obtíže konzultoval 

s okolím, sám se snažil přijít na příčinu a řešit jí (např. omezil přísun kofeinu). Když ale 

obtíže nevymizely, respondent zašel za lékařem, dostal rady ohledně pevného spacího 

režimu a vlhkosti vzduchu v pokoji.  Dodržování rad nemělo výsledek. Znovu zkoušel 

konzultovat s okolím, kamarádka poradila bylinné tablety. Tento pokus neměl úspěch. 

V průběhu času obtíže vymizely, občas se objeví, ale už ne tak často. Nezabralo tedy 

nic, příčinu respondent nemůže najít, ale uvažuje i nad souvislostí se zážitkem, který byl 

psychicky i fyzicky náročný až traumatický, má pocit, že se po něm problém objevil, ale 

dál tento pohled nerozvíjí. Respondent si myslí, že je složité u tohoto problému zjistit 

příčinu. 

Respondent má s praktickým lékařem výborné vztahy, lékař ho zná od dětského 

věku. Jejich vztah je tedy na velmi pozitivní úrovni, komunikace je už zaběhlá. I přesto, 

že je stručná, je výstižná. Lékař zná respondentovy problémy, které měl v průběhu 

života, nebo s ním konzultuje, jestli tyto problémy někdy měl. Respondent důvěřuje 

jeho závěrům, nezpochybňuje je.  Většinou je výsledkem jeden závěr, pacient nemá 

určitou možnost volby nebo spolupodílení se (zřejmě i z toho důvodu, že obtíže nebyly 

tak závažné, zkrátka šlo o pokus obtíž nějakým způsobem vyřešit). Lékař se nezajímá o 

životní styl, osobní nebo rodinné problémy, … jako pokud takový ten úvodní komentář 

jako „furt studuješ?“ nebo „jak se ti studuje?“ nebereš jako úplně zajímání se o 

problémy, tak ne… Respondent ale nerad chodí za lékařem, protože mu vadí dlouhé 

čekání u doktora a také plánování termínu objednání, nechce tyto záležitosti řešit. 

Respondent má minimální zkušenosti s alternativní nebo komplementární 

medicínou, nevyhledává ji, dostal se k ní náhodou, pasivně. …já tomu sám moc od sebe 

nevěřím. Vím, že (…) spousta jakoby lidí tomu věří, já proti tomu jakoby nic nemám, a 

proto, když mi to někdo jako doporučí (…) tak když už to mám (bylinné prášky, pozn. M. 

W.), tak to zkusím, ale že bych to vyhledával sám od sebe, to ne. Nic zatím respondenta 

nepřesvědčilo, že by bylo užitečné, nepomohlo mu to. …já mám trošku takový 

„salámistický“ přístup (…) když mám pocit, že se něco zlepšuje samo od sebe, tak k 

tomu lékaři třeba nejdu. Lékař respondentovi nenabídl alternativní péči a ani jí sám 

respondent nevyžadoval. 

Dotazovaný si matně vybavuje termín psychosomatika, nemá tušení, co by měl 

obnášet. Popsaný celostní přístup mu je známý, ale nezajímá se o to, nesetkává se s tím. 

Určitě by, podle něho, měl být součástí léčby praktického lékaře, je však prý otázka, kde 
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na to vzít čas. Já si myslím, že se to ani moc nedá v dnešní době nějakým způsobem. 

Absenci tohoto přístupu chápe právě z časových důvodů. U specialistů přístup 

neočekává. 

Ve srovnání s některými zeměmi respondent si úrovně zdravotnictví váží, ale 

zároveň vnímá nevýhodu v nedostatku času na pacienta, kdy může být důsledkem 

diagnóza postavená na letmém odhadu, který má vysokou pravděpodobnost, že může 

být mylný: … že se to jako zrychluje, protože mě přijde, že je těch pacientů v těch 

čekárnách čím dál tím více a právě vznikají takové ty věci, že tam prostě přijdeš a jak 

ten doktor na tebe nemá čas, tak prostě vznikají takové ty věci, že na tebe prostě koukne 

a řekne „jo, vy to máte od zad, máte křivá záda“ (…) prostě že se tam jako skáče k 

nějakým určitým závěrům, které jsou jako sice možná očividné, když se podíváš na toho 

člověka, ale to ještě nemusí znamenat, že to tak je, že jo. V těchto podmínkách podle něj 

není možné zavést léčbu s celostním přístupem. Myslí si také, že by se teoreticky 

celostní léčba měla hradit částečně pojišťovnou a kritizuje zrušení poplatků u lékaře, 

považuje tento krok za populistický. Co se týká vývoje, měl osobně lepší pocit z 

poplatků u lékaře, považoval, že by to mohlo pomoci ke zkvalitnění péče a možná i k 

psychosomatické péči. Teď ale má pocit, že úroveň bude čím dál víc horší.  
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Respondent R3, muž, 51 let, VŠ, kožní obtíže 

Respondent měl kožní problémy. Informace si nehledal ani nekonzultoval, tušil, co by 

to mohlo být za nemoc. S vyšetřením u lékaře nespěchal. Když jsem došel k závěru, že je 

potřeba to řešit, tak jsem to řešil… Při vyšetření se dozvěděl, že trpí dermatitidou a 

příčina dodnes není obecně známá. Lékař naznačil vliv stravy, ale tento faktor se 

nepovažoval za zásadní. Nemoc byla diagnostikována rychle, dostal prostředky na 

utlumení vnějších projevů. Problém respondenta neomezuje a problematické příznaky 

byly potlačeny, takže problém přestal dál řešit. Příčiny tedy nebyly objasněny, ani 

vyléčení se nedosáhlo, omezily se jen projevy. 

Co se týká důvěry k odbornosti, respondent se vyjadřuje: Když mě nějak 

přesvědčí svým výkladem, že to dává hlavu a patu, (…) že by to tak mohlo být, tak mu 

asi důvěřuji. Respondent tedy výklad lékaře kriticky hodnotí, stejně jako jejich chování. 

Dokonce pokud najde nějaké informace na internetu, snaží se je konfrontovat 

s vyjádřením lékaře, diskutuje s ním o nich. Snaží se tedy o určitý dialog, zapojení do 

vyšetřování a diagnostiky, ne vždy se mu však u různých lékařů daří: Samozřejmě 

někteří jsou takoví přístupní, že jsou ochotní diskutovat o čemkoliv, a někteří zase říkají, 

že (…) jim do toho nebudu mluvit. To byla konkrétně jedna doktorka. Respondent říká, 

že vždy dostane na výběr možnosti dalšího postupu. Co se týká nejasných příčin a 

delšího vyšetřování, konzultuje se delší dobu než při jasných, akutních obtížích, 

komunikace je hlubší. S lékařem se ale nedostanou k otázkám životního stylu nebo 

rodinných, osobních problémů. 

Podle informací na internetu zkouší přírodní, domácí léčbu jako doplňující 

prostředek léčby, ale nevyhledává léčitele. Tyto metody zkouší jako možné řešení 

původu choroby (např. i stravu, očišťující preparáty) a tím i možné vyléčení, když 

moderní medicína potlačuje jen projevy a nedokáže s řešením poradit. Já si myslím, že 

to je složité, že to může asi v nějakých případech pomoci, ale obecně bych určitě nevěřil 

všemu, všechno bych kriticky zhodnotil, případně zjistil (…) co komu pomohlo, a tak 

dále (…) ale některé ty metody nejsou z mého pohledu, nejsou moc vědecké a pokud se 

to blíží tomu placebu, tak to v podstatě není jako léčebná metoda. U alternativních 

metod nedokáže posoudit, jestli mu pomáhají nebo ne, není to dobře určitelné. 

Respondent nemá zkušenosti s nabízením alternativní metody lékaři, konzultoval vliv 

přírodní léčby, dostalo se mu nejasné odpovědi. 

Respondent se setkal s pojmem psychosomatika v médiích, konkrétně 

v souvislosti léčení chorob psychosomatického původu. Žádného lékaře 
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s psychosomatickým přístupem prý nenavštívil, nemá s tím zkušenost. Uvědomuje si, že 

celostní přístup je důležitý. Myslí si, že by se měl vzít v rámci vyšetření u praktického 

lékaře v úvahu, dává důraz na rodinnou anamnézu, životní styl a životní prostředí 

…musí použít nějakou (…) kombinaci postupů, kterým se dobere (…) vůbec popisu toho 

pacienta. 

Respondent si myslí, že zdravotnictví se tímto směrem nevyvíjí. Příčinou je 

podle něj čas: … protože doktoři nemají čas na ty pacienty, musejí je rychle odbavovat, 

takže mají zajeté nějaké jednoduché postupy, které nemusejí vždy stačit. Také připouští 

finanční příčiny (nevýhodné nastavení ohodnocení lékaře pro celostní postup 

diagnostiky) Řešení by viděl v nastavení platového ohodnocení od zdravotních 

pojišťoven a ve vytvoření určitého dotazníku. Úhrady za tuto péči by měly být podle 

respondenta záležitostí pojišťovny, ne pacienta. Ale jinak se nebrání poplatkům do 

zdravotnictví.   
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Respondent R4, žena, 54 let, VŠ, problémy s krevním tlakem 

Respondentka po těžké životní události začala pozorovat nejasné obtíže. Ty však 

neřešila z časových důvodů. Po závratích a pro respondentku bezdůvodných bolestech 

hlavy usoudila navštívit lékaře. Lékař příčinu neřešil, změřil krevní tlak a usoudil, že je 

potřeba nasadit léky na jeho snížení. Respondentka vzpomíná, že se lékař okrajově 

možná zeptal, jestli jsou přítomny nějaké problémy v jejím životě, ale pro diagnostiku a 

průběh léčby nebral tyto informace jako důležité a sama respondentka k němu necítila 

důvěru, aby si s ním o osobních problémech povídala. Vysvětlení obtíží tedy neproběhlo 

a byla snaha příznaky potlačit (snížit vysoký tlak), avšak respondentka stále vnímala 

obtíže. Ve zkratce tedy můžeme říci, že lékař zjistil výstup, biologický projev, a ten se 

snažil vyřešit podle jeho pohledu – změnit hodnotu výstupu (nastavit tlak do normálních 

hodnot). Vyšetření a léčba byly tedy pro respondentku neuspokojivé.  

Navštívila léčitelku, na kterou měla doporučení od známých a která se zaměřuje 

na esoteriku a přírodní léčbu. S tou probraly situaci a vyhodnotily, že je třeba pracovat 

na psychické pohodě. Od té doby využívá hlavně služeb léčitelky a léky případně řeší 

s lékařem. Čte knížky se spirituální tématikou a je fyzicky aktivní, relaxuje. Potíže se 

vytrácejí a respondentka se cítí mnohem lépe 

Respondentka má špatné zkušenosti s praktickým lékařem. Dle výpovědi lékař 

není vstřícný a komunikace není uspokojivá, i přesto, že respondentka ví, že lékař se 

staršími pacienty mluví delší dobu a má pozitivní ohlasy na internetu. Avšak po 

dlouhém několikahodinovém čekání v čekárně otrávená omezuje komunikaci a chce 

vyšetření, které je pro ni někdy nedůstojné, co nejrychleji ukončit. Respondentka nemá 

možnost spolupodílet se na rozhodování o léčbě, vyšetření probíhá pouze změřením 

tlaku a výsledkem je předpis. 

Co se týká léčitelky, respondentka jí velmi důvěřuje a má k ní blízký vztah. 

Největší přínos v jejich spolupráci vidí právě v důvěrné komunikaci a pocitu bezpečí, 

pohody. 

Respondentka se orientuje na alternativní a komplementární léčbu, a to už výše 

zmíněné přírodní metody a esoteriku. Vidí výrazně větší přínos v řešení svých 

zdravotních problémů tímto způsobem, než cestou moderní medicíny, se kterou má 

negativní zkušenosti. Potřebuje klidnou komunikaci v pohodovém prostředí, od čehož 

se podle ní následně odvíjí i pohlížení na nemoc v souvislostech. Dotazovaná se 

nesetkala s alternativním přístupem u lékaře moderní medicíny a ani ho u něj 

nevyžadovala. 
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Vědomí o pojmu psychosomatika 

Respondentka slyšela v médiích o pojmu psychosomatika v souvislosti s rodinou, 

zdravím. Psychosomatiku vysvětluje tak, že zásadním přínosem je ohled na psychiku 

pacienta, uspokojivá komunikace, díky které se zjistí souvislosti. Intuitivně zná celostní 

přístup, považuje ho za nezbytný, a že by rozhodně měl být součástí péče praktického 

lékaře, ne specialistů.  

Podle jejího názoru je zdravotnictví zatíženo podnikatelskými zájmy. …že každý 

vás posílá na takové vyšetření, na jiné vyšetření (…) takové léky abys bral a ještě aby 

sis takové léky vzal… Nevidí základní přínos právě v tomto postupu, spíše ho vidí ve 

změně stylu života, času na sebe, odpočinku, zkrátka celostním přístupu. Dotazovaná si 

osobně myslí, že by psychosomatika měla být uhrazena zdravotní pojišťovnou. Dle 

jejího názoru je však prioritní přístup lékaře a sestry, vstřícná komunikace. …hlavně 

úplně člověka potěší, když přijdete k lékaři a otevře vám sestra (…) a je milá, příjemná, 

tak prostě zapomenete, i na ty nemoci, na všechno (…) a když tam vidíte nějakého 

nepříjemného doktora nebo lékařku, tak máte sto chutí se otočit. Nevidí pozitivně 

směřování současného zdravotnictví k psychosomatickému přístupu. Příčiny 

v problému vidí ve ztrátě motivace lékařů, její vyjádření bych popsala jako „hodnotové 

vyhoření“. Také v této souvislosti zmiňuje nápor velkého množství pacientů. Také říká, 

že samotní lékaři mohou mít psychosomatické problémy a měli by pečovat o sebe. 
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Respondent R5, žena, 77 let, SŠ, problémy s krevním tlakem 

Respondentka nevnímala problém do té doby, než se projevil akutně, a bylo nutné ho 

pohotovostně řešit. Lékař zjistil kolísavý krevní tlak a předepsal léky na zlepšení 

hodnot. Spolu s praktickým lékařem se respondentka shodla, že na obtíže může mít vliv 

těžká životní události, která ji postihla. Dotazovaná tedy rozumí možným příčinám, 

léčba je však soustředěna jen na léky. Různé možnosti léčby zná. 

Dotazovaná lékaře velmi oceňuje. Co se týká lékařské odbornosti, dává důraz na 

solidnost a odpovědnost. Důvěřuje, ale sama hodnotí jeho chování a úspěšnost léčby. 

Respondentka potvrzuje spolupodílení se na rozhodování a hlubší komunikace (jak 

praktický lékař, tak specialisti).  K praktickému lékaři má velmi dobrý vztah. 

Respondentka nevyhledává alternativní medicínu, ale má jednu zkušenost 

s léčitelem, který diagnostikoval z moči, ale další kroky k řešení nalezeného problému 

nepodstoupila. Sama však využívá komplementární medicínu ve formě přírodní léčby 

jako například bylinkové čaje. Nemá zkušenost, že by jí alternativní péči nabízel 

samotný lékař a ani ji od něj nevyžadovala. 

Respondentka říká, že se setkala s psychosomatikou už za minulého režimu, a to 

v souvislosti s její učitelskou profesí – pro ni psychosomatika má význam ve smyslu 

zohledňovat osobní problémy svěřeného žáka (rodinné apod.) při jeho výuce nebo 

komunikaci s ním. …spíš jsem to sledovala u mě svěřených dětí, abych vyvinula 

patřičné pochopení a přístup k nim podle toho, (…) bylo zapotřebí tomu dítěti prostě 

nějak pomoci. Dalo by se říci, že pro ni tento pojem znamená empatii. …protože 

například nějaká maminka v období rozvodu, to prostě jako aniž to člověk sám prožil, 

tak si dovede představit, co to může s ní udělat a jak to může potom doma vypadat, 

když ona je zoufalá a pláče a to jako ty děti poznamenává někdy na celý život. O 

zdravotních obtížích žáků a jejich souvislostech mluvila se školní lékařkou, která podle 

potřeb navrhovala další kroky. V osobním životě až poslední dobou zažívá sama na 

sobě psychosomatické projevy obtíží a ohledně jejich řešení dává silný důraz na 

přítomnost harmonických rodinných vztahů a přátel. Souhlasí s psychosomatickým 

přístupem u praktického lékaře, přirovnává ho k rodinnému lékaři, pokud ho pacient 

často nemění. 

Respondentka z osobního hlediska hodnotí vývoj pozitivně, ale uvědomuje si, že 

má štěstí na doktory. Nemyslí si, že by české zdravotnictví směřovalo 

k psychosomatické péči, protože vidí problém v kontrole financí …tam (ve 

zdravotnictví, pozn. M. W.) se rozplyne velké množství peněz, ale rozplyne se do kapes 
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lidí, kteří si toho zasluhují podle svých ekonomických a podobných funkcí, ale nikoli 

k těm lékařům. Z toho plyne dle ní tzv. odliv mozků do západních zemí. Dále kritizuje 

nejasné obchody s drahými přístroji. Teoreticky by úhrady za psychosomatickou péči 

měly být součástí zdravotní pojišťovny. Poukazuje na problém nevyužívání 

psychologické pomoci z důvodu malé kapacity této profese. Dále vidí problém ve 

stoupající finanční nedostupnosti zdravotní péče, protože jsou tak životy některých lidí 

ohroženy. 
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Respondent R6, muž, 28 let, VŠ, zažívací obtíže  

Respondent celoživotně trpěl zažívacími problémy. Ty však s lékařem neřešil, protože 

považoval příznaky za velmi nejasné a domníval se, že lékaři sami příčinu nezjistí. 

Respondent se poslední dobou domnívá o psychické příčině, kterou rozvinula těžká 

životní událost. Nehledal informace na internetu, jen nemoc konzultoval s blízkým 

okolím. …ale to jsem vlastně dlouho jinak neřešil, ono je to takové prostě 

problematické, protože nemáš žádnou nemoc, na kterou je lék, takže se ti vlastně nechce 

za tím doktorem zajít, aby ti řekl „vezmi si tohle a tohle a během týdne ti bude fajn (…) 

když to takto nefunguje, tak je to docela problematické to nějak jako řešit. Když obtíže 

silně zasahovaly do fungování v každodenním životě, zašel za lékařem.  

Zašel k lékaři a prošel mnoha vyšetřeními různých specializací. S psychickým 

vlivem na nemoc se nesvěřoval kvůli časové tísni: …při vyšetření na to nebyl čas, tam 

byla plná čekárna lidí a nikdo asi z nás neměl tu chuť se tam jakoby rozpovídat o 

nějakých osobních věcech. Absolvování vyšetřovacích procedur ho velmi fyzicky i 

psychicky vyčerpávalo, měl velké obavy. Dozvěděl se diagnózu ve smyslu „zvýšená 

dráždivost žaludku“ (dle gastroskopie) a že trpí intolerancí laktózy (dle krve). Co se 

týká první diagnózy, pacient má o ní takový názor že je to něco …co vlastně ti neřekne 

vůbec nic … tak jako, takové to, že má člověk, že se mu chce říct „tak jo, díky, to jsem si 

nevšiml předtím“ Pacient dostal léky, které mu měly pomoci s obtížemi při trávení jídla, 

ale nemyslí si, že by mu pomohly. Když mě bylo špatně, tak mě bylo špatně, když mě 

bylo dobře, tak mě bylo dobře a neměly na to vliv ty léky. Pacient neviděl význam 

v pokračování léčby a návštěv lékaře. Aktuálně je jeho stav mnohem lepší, ale není 

schopen určit původ zlepšení, protože se odehrávalo v dlouhém časovém horizontu. 

Respondent žádného lékaře dlouho nenavštívil, neměl nikdy vážné nemoci. Při 

vyšetřování svých chronických obtíží u specialistů neměl žádnou důvěru jak z lidského, 

tak odborného hlediska, protože lékař byl nepříjemný, nekomunikoval …vypadala 

prostě, že se nechce nějak jako věnovat… Vnímal nezájem, odměřenost. Pacienta pobaví 

možnost spolupodílení se na léčbě, jako nemožná představa. Nedostal informace o 

průběhu vyšetření a výsledku. Nedostal žádné rady ohledně životního stylu (kromě 

vyhýbání se pití mléka), informace o souvislostech se životním stylem apod. 

Osobně dotazovaný aktivně nevyhledává alternativní postupy, ale má zkušenosti 

s homeopatií od dětství. Tu racionálně odmítá, ale užívá jí ze zvyku. Jako doplňkovou 

medicínu užívá přírodní léčbu doporučenou u návštěv rodinného léčitele, ke kterému 
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nemá hlubší vztah. Výsledky obou postupů jsou podle něho nejasné. Nemá zkušenosti 

s alternativní péčí u moderního lékaře, ani jí nevyžaduje. 

Dotazovaný se setkal s pojmem psychosomatika nedávno, díky článkům na 

internetu. Psychosomatický přístup definuje psychogeneticky. S psychosomatickým 

přístupem se v diagnostické a léčebné praxi nesetkal. Mě by asi nikdy nenapadlo, že to 

takhle někdo dělá reálně, (…) vždycky je to jakoby rozpůlené, buď je psycholog, 

psychiatr anebo je doktor (…) že to spolu nesouvisí. Dotazovaný prý také absolvoval 

sezení s psychology (bez souvislosti se zdravotními obtížemi), ale nikdy ho nenapadlo 

propojit tento postup se zdravotním stavem. Psychosomatický přístup u praktického 

lékaře a dalších lékařů, se kterými se pacienti stýkají na každodenní úrovni, považuje za 

prioritní, ale je podle něj realizovatelný jen na základní úrovni a časových možnostech 

lékaře. Od specialistů očekává aspoň vstřícnost. 

Moderní medicína respondentovi přijde neúplná, protože dle jeho zkušeností 

lékaři neumí řešit obtíže, které se týkají vlivu i jiných faktorů než biologických …tam je 

prostě nějaký předpoklad, něco ti někde najdou, tak ti to buď vyndají, nebo ti na to dají 

nějaký lék, to je všechno fajn, je to funkční, super, ale je to takové jako neúplné. Do 

úplnosti prý chybí určité zázemí k tomu, aby se chtěl pacient svěřit a také zájem o 

souvislosti … ti doktoři by měli asi vzbuzovat nějakou důvěru (…) a zahrnout i další 

věci, ze kterých mohou plynout ty problémy. Podle něj by důvěra měla být 

samozřejmostí. Otázkou je však také změna myšlení pacientů, kteří by měli také 

přemýšlet v souvislostech. Překážky k uskutečnění vidí nejen v tom, ale také ve velkém 

množství ošetřovaných pacientů a tedy i časových možností. Mohlo by se zjistit, že se to 

nezvládá, že to zabere příliš mnoho času. Léčebný postup s psychosomatickým 

přístupem považuje za velmi časově náročnou záležitost a nevšiml si, že by 

zdravotnictví směřovalo k psychosomatické péči. Vidí však vyšší zájem veřejnosti o 

péči o duši a tělo. 
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Respondent R7 žena, 23 let, SŠ, urologické obtíže 

Respondentka se nejdříve domnívala o přítomnosti problému akutního charakteru. 

Bezodkladně ho řešila. Na doporučení lékaře prošla několika vyšetřeními, aby se 

vyloučil zánět. Žádné objektivní nálezy se nenašly. S praktickým lékařem se společně 

došlo k závěru, že má problém psychickou příčinu, protože obtíže doprovázely silné 

úzkostné stavy. Na iniciativu matky respondentky, bez spolupráci s praktickým 

lékařem, se domluvilo sezení se psychoterapeutem, ke kterému získala důvěru a mohla 

se svěřovat se svým problémem. Psychoterapeut jí naučil různé postupy zvládání 

úzkostí. Užívala prostředek na uklidnění, který byl na přírodní bázi, ale nepamatuje si 

nějaké zlepšení v souvislosti s jeho užíváním. Obtíže se postupem času zlepšovaly, 

postup léčby měl významný vliv na vyléčení, avšak respondentka uvádí i časový faktor. 

Také dodává, že měla štěstí na psychologicky vzdělané okolí, které jí psychoterapii 

doporučilo  

Aktuální lékař dotazované je velmi vstřícný, úroveň komunikace je velmi 

uspokojivá. Lékař se nezajímá o životní styl, ale zajímá se o možné stresové faktory. 

Respondentka je toho názoru, že by sama měla zhodnocovat a interpretovat svá 

pozorování různých souvislostí, protože na to lékař nemá čas a podle ní ani mít nemůže. 

Myslím si, že kouká na nějaké souvislosti, že jako nad tím trošku bádá, ale někdy je to 

takové, že tam prostě přijdu a dostanu recept a jdu pryč. Hlavně o chřipkových 

sezónách. (…) prostě si myslím, že to záleží na mě, co jí řeknu, a že je k tomu otevřená. 

Dotazovaná si nemyslí, že by s ní lékař nějak více diskutoval, obecně má v ordinaci 

pocit spěchu, nechce zdržovat a chce vyhovět lékaři, aby stihl vyšetření co nejdříve. 

Nemá možnost se podílet na rozhodování, ale myslí si, že kdyby měla nějaký vážnější 

zdravotní problém, tak by se situace změnila. 

Respondentka vyhledává komplementární a alternativní medicínu, a to přírodní 

léčbu, měla i zkušenost s homeopatiky. Vyhledává tyto metody jako projev určité 

iniciativy, přístupu ke zdraví, ale výsledky podle ní nebyly viditelné. I přesto z nich má 

dobrý pocit, že něco pro sebe dělá. Zkušenosti by se daly dle ní shrnout jako lehce 

pozitivní. Dotazovaná se setkala pouze jednou s doporučením lékaře na bylinné čaje a 

sama nevyžadovala radu ohledně těchto metod. …já prostě tuším, že to ten lékař prostě 

vědět nebude, a když se ho zeptám, tak je možné, že na mě bude koukat s despektem, 

protože to třeba prostě neuznává a já si s ním nechci pokazit vztah, který je docela 

vstřícný z obou stran (…) chci tam prostě chodit ráda. 
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Respondentka zná pojem psychosomatika kvůli vlastním problémům. 

Pojmenoval je tak její psychoterapeut. O celostním přístupu jako takovém se dozvěděla 

později, po přečtení různých populárních publikací. …já si prostě myslím, že to je 

docela zásadní, všechny ty vlivy. A ten doktor by se jako měl určitě ptát, (…) ale ten 

pacient by měl mít taky svůj přístup, to si myslím, že při takovém postupu by měl být 

pacient jakoby tím, který se zajímá, hlavně on. 

Dotazovaná říká: Já považuji léčbu za nedostatečnou. Podle mě se tam řeší 

jenom ty příznaky, a schválně, ale možná i nepřímo, se neřeší ty příčiny, protože to není 

výhodné pro ty farmaceutické firmy, tam je přece nemoc potřeba.  Dle respondentky 

zdravotnictví nesměřuje k psychosomatickému přístupu, ale myslí si, že když se začnou 

pacienti více zajímat, začnou ho vyžadovat u lékaře. A dle jejího názoru se už tak děje. 

Myslí si, že by se psychosomatická péče měla hradit pojišťovnou, ale jen částečně. 

Příčiny současných problémů v praxi vidí ve špatném nastavení hodnocení práce a 

v nedostatku času pro vyšetření. 
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Tab. č. 6  Shrnující přehled poznatků, získaných v rozhovorech 

OKRUHY 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Pohlaví Žena Muž Muž Žena Žena Muž Žena 

Věk 22 23 51 54 77 28 23 

Obtíže Bušení srdce Chronická 

únava 

Kožní problémy Problémy 

s krevním 

tlakem 

Problémy 

s krevním 

tlakem 

Zažívací obtíže Urologické 

obtíže 

Zkušenost 

s chronickými 

nemocemi a 

jejich léčbou 

Bezodkladnost 

v řešení  

ne ne ne ne ano ne ano 

Hledání 

informací ohledně 

nemoci 

konzultace 

s okolím, 

hledání na 

internetu 

konzultace 

s okolím 

ne ne ne konzultace 

s okolím 

konzultace s 

okolím 

Průběh léčby 

 

Moderní 

medicína 

Stanovena 

diagnóza, 

předepsání 

léků, výsledek 

neuspokojivý 

Nejasná 

diagnóza, 

Nenašla se 

příčina, žádný 

výsledek. 

Stanovena 

diagnóza 

nevysvětleny 

příčiny, předpis 

masti, výsledek 

očekávaný 

Stanovena 

diagnóza, 

nevysvětleny 

příčiny, předpis 

léků, výsledek 

neuspokojivý. 

Stanovena 

diagnóza, možné 

příčiny 

vysvětleny, 

předpis léků, 

výsledek 

uspokojivý 

Stanovena 

diagnóza, nenašla 

se příčina, předpis 

léků, výsledek 

neuspokojivý 

Nejasná 

diagnóza, 

možná příčina, 

výsledek 

neuspokojivý 

Další postup Přírodní léčba, 

změna 

návyků, 

výsledek 

pozitivní 

Přírodní léčba 

– žádný 

výsledek, 

postupné 

odeznění 

Přírodní léčba, 

strava – výsledek 

neurčitý 

Přírodní léčba, 

esoterika 

ne Přírodní léčba – 

bylinné čaje, 

homeopatie 

(výsledek není 

schopen posoudit) 

Terapie 

(Pozitivní 

Přírodní léčba 

(výsledek není 

schopna 

posoudit) 

Vztah 

s lékařem 

 

Lidská stránka, 

komunikace s 

lékařem 

chladný, 

neuspokojivá 

komunikace, 

nezájem o 

životní 

souvislosti 

Velmi 

uspokojivá, 

lékař zná 

některé 

souvislosti od 

dětství. 

celkem 

uspokojivá, 

různé od lékaře 

 

neuspokojivá (s 

léčitelem ano), 

odměřenost 

Komunikace 

uspokojivá, 

vstřícnost 

Komunikace 

neuspokojivá, 

odměřenost 

Uspokojivá, 

vstřícnost 

Důvěra 

v odbornost 

ano, ale 

porovnává se 

svým 

úsudkem 

Ano, plně 

důvěřuje. 

ano, ale 

porovnává se 

svým úsudkem 

ne ano, ale 

porovnává se 

svým úsudkem 

ne ano, ale 

porovnává se 

svým úsudkem 

Podílení se na 

postupu 

ne ne ano ne ano ne ano 
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OKRUHY 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Pohlaví Žena Muž Muž Žena Žena Muž Žena 

Věk 22 23 51 54 77 28 23 

Obtíže Bušení srdce Chronická 

únava 

Kožní 

problémy 

Problémy 

s krevním 

tlakem 

Problémy 

s krevním 

tlakem 

Zažívací 

obtíže 

Urologické 

obtíže 

Alternativní 

medicína 

Využívá 

alternativní 

medicínu? 

Ano (ajurvéda, 

tradiční čínská 

medicína, přírodní 

léčba) 

Jednou využil 

– přírodní 

léčba 

přírodní léčba Ano, esoterika, 

přírodní léčba 

ano, přírodní 

léčbu 

Ano, 

homeopatika, 

přírodní léčba 

Ano, 

homeopatika, 

přírodní léčba 

Pokud ano, proč? Ztotožnění hodnot, 

léčba pomáhá 

pokus Snaha vyléčit 

příčinu 

pomáhá, 

nedůvěra k 

lékařům 

Pomáhá Ze zvyku Pro dobrý 

pocit 

Zkušenosti viditelné výsledky Žádný 

výsledek 

není schopen 

posoudit 

viditelné 

výsledky 

viditelné výsledky není schopen 

posoudit 

není schopna 

posoudit 

Alternativní 

péče a lékaři 

Nabídli možnost 

samotní lékaři? 

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Žádal(a) lékaře o 

radu v oblasti 

alternativních 

přístupů? 

Ano, neuspokojivá 

odpověď 

Ne Ano, nejasná 

odpověď 

 

Ne Ne Ne Ano, 

neuspokojivá 

odpověď 

Psychosomatika, 

její praxe, 

celostní přístup, 

směřování 

Setkal(a) se již 

někdy s pojmem 

psychosomatika? 

Ano, určitě, 

v televizi, na 

internetu 

Ano, matně, 

na internetu 

Ano, určitě, 

v televizi 

Ano, v rádiu Ano, 

v zaměstnání  

Ano, na 

internetu 

Ano, díky 

odborníkovi 

Slyšel(a) o 

celostním 

přístupu? 

Ano, ztotožňuje se 

s ním 

Ano, ale 

nepřemýšlí o 

něm 

Ano Ano, ztotožňuje 

se s ním 

Ano Ano Ano, 

ztotožňuje se 

s ním 

Měl by mít 

praktický lékař 

psychosomatický 

přístup k léčbě? 

Ano, specialisté 

nemusí 

Ano, 

specialisté 

nemusí 

Ano, 

specialisté 

nemusí 

Ano, specialisté 

nemusí 

Ano, (přirovnání 

k rodinnému 

lékaři), specialisté 

nemusí 

Ano, u 

specialistů 

vhodná aspoň 

lepší 

komunikace. 

Ano, 

specialisté 

nemusí 

Současná léčba vliv 

komercialismu, 

propaganda 

konzumu léčiv. 

Málo času na 

pacienta, 

kvůli tomu 

zřejmě i 

špatná 

diagnostika 

Málo času na 

pacienta 

Málo času na 

pacienta, špatná 

komunikace  

Dobrá, dostupná Neúplná nedostatečná 
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Dílčí závěry z rozhovorů 

Zkušenost občanů s praktickými lékaři je různorodá. Vztah s lékařem podmiňuje 

jak jeho odborný postup, tak lidská stránka. Z protokolu můžeme vidět, že většina 

respondentů (R1, R3, R4, R6, R7) nebyla spokojena s výsledky léčby, příznaky přetrvávaly a 

respondenti byli nuceni vyhledávat pomoc mimo zdravotnický systém. Někteří přestali mít 

k lékaři důvěru (z odborného (R2), nebo lidského (R4, R2) hlediska) a obrátili se úspěšně na 

určitou alternativní medicínu. Spoluúčast na rozhodování při léčbě je také různá, pouze 

respondenti R3, R5 a R7 se podíleli na postupu řešení. Myslím si však, že je tato proměnná 

ovlivněná různými faktory, jako posouzení lékaře o vážnosti a výjimečnosti situace, což jsem 

sama nemohla zohledňovat. Na druhou stranu to může ovlivnit faktor časové tísně při 

vyšetření. 

Všichni respondenti užívají doplňkově určitý způsob alternativní medicíny, a to 

přírodní léčbu, bylinky, dva respondenti se více a aktivně zabývají alternativními způsoby, 

jako je ajurvéda (R1) a ezoterika (R4). Pasivně se k alternativní medicíně dostali dva 

respondenti, R2 a R6. Pro respondenty nebylo snadné zodpovědět účinky těchto postupů, jsou 

oproti moderní medicíně viditelné až po delším, čase, jak uvedli a zohledňovali i obecně vliv 

delšího časového období na postupné vyřešení problému. Viditelné výsledky mohou potvrdit 

jen R4 a R5. Homeopatii vyzkoušeli respondenti R6 a R7. Zkušenost alternativních forem 

léčby u doktora je celkově minimální. 

Respondenti znají pojem psychosomatika, osobně se s ním nesetkávají, ale někteří se 

s ním ztotožňují.R1, R4, R7 . Podle všech respondentů zdravotnictví nesměřuje 

k psychosomatickému přístupu a překážky vidí někteří časové tísni při vyšetření (R2, R3, R4), 

ale i současné situaci, která více nahrává konzumu léčiv (R1). Respondent R6 vystihuje 

současnou medicínu jako neúplnou, R7 jako nedostatečnou. Celkem pozitivní ohlas byl u 

respondenta R5, u kterého je třeba vzít také jeho dlouholeté zkušenosti se zdravotnictvím a 

vnímání závislosti na něm v posledních letech. Všichni respondenti by uvítali 

psychosomatický přístup u praktického lékaře. 

 

Pro shrnutí, k polostrukturovaným rozhovorům bylo vybráno 7 osob se zdravotními potížemi, 

které víceméně odpovídají skupině somatoformních poruch nebo nevysvětlitelných 

zdravotních symptomů. Tato malá skupinka modeluje v rámci omezených možností 

bakalářské práce současnou situaci psychosomatiky v ČR. Ze shrnujícího celkového přehledu 

poznatků vyplývá, že jednání pacientů z hlediska aktivnosti řešení svých zdravotních 
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problémů je různé. Avšak zde můžeme naleznout výraznou shodu ve zkušenostech s moderní 

medicínou – jejich výsledek je neuspokojivý. Hledají doplňkové nebo alternativní cesty léčby. 

Všichni dotazovaní, ať už více či méně, kriticky posuzují průběh komunikace se svými lékaři. 

Nedůvěru a kritický přístup respondentů zmiňuje například i Bauerová (2012) Informovanost 

o existenci psychosomatiky a o možnostech alternativní medicíny je u této malé skupinky 

dotázaných poměrně značná, stejně jako se shodují v kritické reflexi současného českého 

zdravotnictví – ať už kritizují medicínu řízenou penězi, se které souvisí stejně zmiňovaná 

časová tíseň, nebo poukazují na nedostatečnost biomedicínského modelu.  

 

Diskuze závěrů 

Vývoj českého odborného diskurzu psychosomatiky po roce 1990 je podobně jako 

v zahraničí poměrně komplikovanou záležitostí. Přestože se v ČR daří publikovat potřebné 

knižní a další publikace včetně užitečné popularizace této veřejně významné skupiny nemocí, 

nedaří se dostatečně odstranit existující bariéry, spočívající v odlišnostech metodických a 

teoretických východisek v rámci jednotlivých disciplín (rozdíly mezi psychoterapeuty spolu s 

dalšími sociálně vědními obory na jedné straně a reprezentanty medicínských oborů, které 

jsou v ČR dlouhodobě převážně biologicky orientováni). To jistě neplatí pro všechny 

zúčastněné aktéry, ale jde zjevně o významnou situaci a tím i problém. Obdobné problémy 

existují v ČR také, pokud jde o různé etapy vývoje politiky podpory zdraví (Zdraví pro 

všechny do roku 2000, Zdraví 21 (MZ ČR 2006), Zdraví 2020 (MZ ČR 2014)). Otázkou do 

diskuze je možný zhoršující faktor v organizačních a ekonomických změnách, které postupně 

proběhly uvnitř českého zdravotnického systému po roce 1990, spíše podporující 

individualismus než potřebnou interdisciplinaritu a spolupráci. Jednotlivé odborné společnosti 

tak často soupeří o finanční zdroje nejen v oblasti poskytování zdravotní péče, ale také ve 

výzkumu. V české republice zřejmě i proto chybí potřebný odborný diskurs o prioritách 

výzkumu. 

Otevřeným oknem výjimečné příležitosti se staly Evropské strukturální fondy pro 

období 2014-2020 a v jejich rámci pak naplánovaná Strategie reformy psychiatrické péče 

(2013). V této reformní strategii sehrálo zcela výjimečně MZ ČR aktivní roli, ale chybí mu 

v dostatečné míře potřebný potenciál, takže plánovaná reforma v sobě může obsahovat skrytá 

rizika nevyváženého a nedostatečně kooperativního vývoje, jak můžeme vidět na stavbě výše 

zmíněných pilířů – tento vývoj může být zatížen spíše pragmaticky formulovanými cíli než 

dostačujícími a současné úrovni poznání odpovídajícími poznatkovými východisky.  
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Jestliže porovnáme přístup mezinárodních organizací, WHO a EU, se situací v ČR, 

pak je na první pohled zřejmý rozdíl v základním přístupu: v zahraničí je modernizace péče o 

duševní zdraví pojata primárně ve vztahu k duševnímu zdraví a k lidským právům se vztahem 

ke zdraví. V souvisejícím rámci strategie Zdraví 2020 jsou pak vážně brány na zřetel také 

sociálně-ekonomické determinanty zdraví. V české republice jde spíše o pragmatický přístup, 

zaměřený na otázky financování, prakticky bez ohledu na určitou odpovědnost pacienta za 

duševní zdraví, spolupodílení se a spolupráci. I přesto, že se strategie ohrazuje prosazováním 

lidských práv se vztahem ke zdraví, na některé aspekty se neohlíží. Strategie (MZ ČR 2013) 

je oproti mezinárodnímu směřování stále orientovaná mimo současné hlavní záležitosti 

duševního zdraví, kam patří zaměření se na nejvíce rozšířené duševními poruchy mírného 

rázu, implementace duševní péče do primárního sektoru, zejména k praktickým lékařům. 

Strategie nesplňuje tyto náležitosti. 

Česká odborná společnost kritizuje přístup vlády ke zdravotní politice, zejména 

z hlediska finančních záležitostí. V této diskuzi je hlavním tématem budoucí vývoj české 

zdravotní politiky, zejména kritizovaný zakořeněný silně biologicky orientovaný přístup na 

léčbu. Sociální kontext somatoformních poruch a obecné nedůvěřivosti ke zdravotnictví je 

vnímán i z hlediska korupčního jednání jak ze strany politických představitelů, tak i 

zdravotnických, doktory nevyjímaje. Tento obraz vytváří nedůvěru pacientů jak v politiku, tak 

i ve zdravotnictví a roste tendence vyhledávat alternativní formy léčby (léčitelé), nad kterými 

stát nemá takovou kontrolu, aby mohl pacienta ochránit před podvody.  

V komunikaci s lékařem pokulhává lidský přístup, který je mnoha respondenty spojen 

s časovou tísní při vyšetření. Nejčastějším popisem byla slova odměřenost, chlad, nezájem. 

Těmito slovy byla doprovázena i negativní odpověď, co se týká spolupodílení se na léčebném 

postupu. Komunikace s lékařem byla ve většině neuspokojivá ba minimální, což je pro 

problematicky vysvětlitelné zdravotní obtíže nedostatečné a výsledkem může být právě 

špatná, neefektivní, dokonce někdy pro pacienta i škodlivá léčba. Můžeme na respondentech 

vidět i časté uchýlení se k alternativním formám. Je vidět, že jsou pacienti seznámeni 

s celostním pohledem na zdraví a uvítali by jeho realizaci v ordinacích praktických lékařů. 

Sami však situaci nevidí pozitivně, co se týká směřování budoucího zdravotnictví. 

Je třeba se psychosomatickému oboru věnovat, aby byla rozvinuta sofistikovanější 

léčba pro stále rostoucí počet mírných duševních chorob, majících vliv na ekonomickou i 

sociální stránku společnosti. Dle mého názoru je psychosomatika podmínkou pro zdravou a 

spokojenou společnost.  
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5. Závěr 
 

Výzkumným problémem práce je současný stav léčby českých pacientů se somatoformními 

poruchami. Tyto poruchy jsou jedněmi z nejčastěji se vyskytujících duševních poruch v 

populaci a vyznačují se problematikou diagnostiky z biomedicínského pohledu nemoci, což 

způsobuje vysoké výdaje na zdravotnictví a absenci vyřešení obtíží. Multifaktorialita těchto 

poruch si vyžaduje celostní, bio-psycho-sociální pohled – psychosomatickou medicínu. Cílem 

práce je vyhodnotit související stav českého odborného diskurzu psychosomatiky v porovnání 

s mezinárodním stavem jako možného východiska dalších institucionálních změn. Kritická 

diskurzivní analýza a polostrukturovaný rozhovor poskytly pro práci dva různé pohledy na 

řešenou problematiku.  

Mezinárodní stav se rozvíjí převážně v rámci WHO, EU nebo také v posledních letech 

u OECD. Organizace poskytují značnou poznatkovou základnu a tak efektivní řešení 

problému na úrovni každého členského stádu. Jedním z hlavních poznatků je nutnost vzdělání 

praktických lékařů pro rozpoznání duševních poruch, kompetence určitého rozsahu pro 

psychoterapii, a úzká spolupráce s psychiatrickými odborníky a psychoterapeuty. 

 V České republice můžeme najít poměrně široký diskurz psychosomatické medicíny, 

pokud se zaměříme na publikační činnost. Ta se rozvíjela především v posledních deseti 

letech, stejně jako její zázemí, které psychosomatiku nasměrovalo k jejímu právnímu 

ustanovení jako doplňkového oboru pro lékaře, uznaného v roce 2013. Problém je však vidět 

v nedostatečné spolupráci napříč obory, tak charakteristické pro multidisciplinární obor, jako 

je psychosomatika. Česká republika navíc nedostatečně využívá širokých poznatků 

z mezinárodní úrovně v oblasti politiky duševního zdraví. Nelze se spolehnout, že Strategie 

reformy psychiatrické péče pomůže k řešení problematiky somatoformních poruch, paradoxně 

možná směřuje i proti realizaci navrhovaných změn mezinárodních strategií, když požaduje 

ponechat psychoterapii jen v kompetenci klinických psychologů a psychiatrů.  

Jedním problémů, který je v rámci problematiky také řešen, je nedůvěra pacienta 

k moderní léčbě a tedy ztráta určité legitimity moderního lékařství a následná inklinace 

k alternativním přístupům mimo zdravotnický systém. Respondenti dávají důraz na 

neuspokojivou komunikaci, která vede k neuspokojivému výsledku. Znají psychosomatiku, 

uvědomují si absenci celostního přístupu ve zdravotnictví a uvítali by psychosomatický 

přístup při vyšetření u praktického lékaře.  
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6.Summary 
 

The research problem in this thesis is the current state of treatment of Czech patients suffering 

from somatoform disorder. These disorders are one of the most common mental health issues 

in the population and are characterized by problematical diagnostics of the biomedicine model 

of illness which causes high costs on health care and the lack of resolve the difficulties. The 

multifactoriality of these disorders requires a holistic, bio-psycho-social approach – 

psychosomatic medicine. The aim of the thesis is to evaluate the scientific discourse of Czech 

specialists in Psychosomatics, compared with the international status as a potential basis of 

further institutional changes. Critical discourse analysis and semi-structured interview 

provided for the work two different views on the issue being researched. 

International situation develops within WHO, EU, or also in recent years by the 

OECD. Organizations provide considerable knowledge base and thus an effective solution to 

the problem at the level of each member state. One of the major findings of their studies is the 

need to train the practitioners to help them identify mental disorders within their 

competencies, and close cooperation with psychiatrists and psychotherapists.  

In regards to publishing we can find quite a wide discourse of psychosomatic medicine 

in Czech Republic. It was largely developed in the last decade, as well as its foundation basis 

which led psychosomatics to its legal establishment as an additional field for physicians, 

applied in 2013. The problem, is however seen, in the lack of collaboration across disciplines, 

as characteristic for the multidisciplinary field as for Psychosomatics. Moreover, Czech 

Republic insufficiently uses international knowledge in the field of mental health policy. The 

strategy of the Czech reform of psychiatric care is not reliable enough to help to cope with 

somatoform disorders, paradoxically it seems to be oriented against the implementation of the 

proposed changes to international strategies since it is requiring to leave the responsibility of 

psychotherapy only on clinical psychologists and psychiatrists.  

Other problem is the actual disbelief of the modern patient to the treatment efficiency 

and thus a loss of legitimacy of modern medicine and the consequent inclination towards 

alternative approaches outside the health system. Respondents emphasize to the unsatisfactory 

communication, which leads to unsatisfactory results. They are aware of  psychosomatics and 

the absence of a holistic approach in health care and they would welcome the psychosomatic 

approach during examinations by a general practitioner. 
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zdraví těla i duše. Praha: Portál. ISBN 8071784567  9788071784562.  
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10. Seznam příloh 

Příloha č. 1: Seznam symptomů vytvořených dle DCPR a PHQ-15 (tabulka) 

Příloha č. 2: Četnost výskytu duševních poruch v ČR (graf) 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Seznam symptomů pro orientaci respondenta (uzpůsobeno podle vlastních 

potřeb a možností dle DCPR a PHQ-15) (tabulka) 

Symptomy 

 bolesti 
o žaludku 
o zad, v končetinách, kloubech 
o hlavu, hrudníku 
o během pohlavního styku 

 závrať, točení hlavy, mdloby 

 rychlé bušení srdce 

 mělké dýchání 

 zácpa, řídká stolice, průjem 

 nevolnost, plynatost, zažívací potíže 

 pocit únavy, nedostatku energie 

 potíže se spánkem 

 strach 
o úzkost o zdraví 
o Nevysvětlitelný strach z určité nemoci (rakovina, AIDS), panické ataky, strachy 
o strach ze smrti i přesto, že není žádný zdravotní důvod, vyhýbání se zpráv o smrti, 

úzkostná předvídavost 

 Popírání nemoci 
o Neustálé odmítání fyzické nemoci a potřeby být léčen 

 pocení, zrychlené bušení, červenání se, chvění 

 dráždivý tračník, svalová bolest, ztuhlost, obtíže se srdcem, krevním oběhem 

 pocit nebezpečí, tísně 

 ztuhlost svalů, únava, ztuhlost jícnu, nevředové trávící obtíže, syndromy močové trubice, 
tělesná slabost - způsobuje tíseň, opakovanou zdravotní péči, zhoršuje kvalitu života 

 Chování typu A 
o Přehnané zapojení v práci 
o Neustálý pocit naléhavosti, netrpělivost 
o Smysl být stále pod tlakem času (rychlá a výbušná mluva, prudké pohyby těla, napjaté 

obličejové svaly, gesta rukama) 
o Nepřátelství a cynismus 
o Podrážděnost 
o Tendence zrychlovat fyzické a duševní aktivity 
o Vysoká intenzita žádosti dosáhnout cílu, poznání 
o Vysoká soutěživost 
o Chování vyvolává fyziologické odpovědi spojené se stresem 

 Podrážděná nálada 

 Demoralizace (pocitový stav by měl trvat min. 1 měsíc) 
o Pocitový stav charakterizován pacientovým vědomím, že člověk selhal ve svých 

očekáváních (nebo druhých), neschopný se vypořádat s nějakým tíživým 
problémem, pacient cítí beznadějnost, nemožnost pomoci, vzdaní 

o Chování vyvolává fyzické projevy obtíží 

 Jiné chronické obtíže 
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Příloha č. 2: Struktura duševních onemocnění v ČR (Gustavsson et al. 2011) (graf) 

 


