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ÚVOD 

Člověk je součástí přírody. Je do značné míry autonomním subjektem, který sám o sobě 

podává výpovědi. Může tedy sám sebe chápat jako integrovaný systém, jež je zároveň 

subsystémem jiných celků, které jej obsahují i přesahují. Lidská bytost existuje v tomto řádu, 

přičemž její podstata i samotný smysl jejího bytí je pro ni nedostižný. Člověk jistě může 

směřovat k poznání sebe sama, ale dosáhnout definitivního vyrozumění není schopen. 

Univerzální filozofická otázka proto zní: Co je člověk? Další otázky o jedinci a společnosti, 

povšechné i dílčí, teoretické i praktické, nadčasové i aktuální, sakrální i profánní, řeší stále se 

rozvíjející soustava věd a disciplín. 

Aby mohl člověk na světě existovat a realizovat své možnosti, musí být sám života 

schopen. Musí mít soubor předpokladů, jež mu existenci umožní. Jedním z těchto 

předpokladů je určitá míra integrity, určitá míra zdraví. Zdraví, i když se jeho pojetí velice 

různí, je podmínkou sine qua non. Záměrné i bezděčné úsilí člověka o zachování, posílení či 

znovunabytí zdraví je stále přítomnou a klíčovou součástí lidského bytí. Problematika zdraví 

a kvality života vždy patřila mezi nejdůležitější otázky teorie i každodenní praxe. 

Dnes se zdravím člověka zabývá řada vědních oborů, jedná se však převážně o pohledy 

dílčí nebo ryze prakticky orientované. Teoretické otázky o podstatě zdraví nebyly snad 

doposud systematicky řešeny. Jsou to vlastně otázky filozofické, neboť směřují nepokrytě 

k samotné podstatě člověka. Jsou to však i otázky výsostné biologické, už proto, že ten, kdo 

zdraví ztrácí, hledá pomoc lékaře (a ten je dnes spíše biologem než filozofem). 

Disciplínou, která programově integruje poznatky přírodních i společenských věd o člově-

ku je obecná (integrální) antropologie. Je to oblast poměrně mladá, možno říci, že stále hledá 

samu sebe. Přesto se dnes jeví tato věda jako nejvhodnější a nejpřirozenější instrument pro 

studium a zkoumání lidského zdraví. Na poli antropologie se fenoménu zdraví (a nemoci) do-

sud nevěnovala soustředěná pozornost. Přesto řada představitelů jiných věd přispěla k teorii 

zdraví značným dílem. Profesor Jaro Křivohlavý je autorem první česky psané učebnice 

psychologie zdraví (2001). Mnozí další psychologové, lékaři a jiní odborníci, například Jan 

Holčík, Jiří Mareš nebo Bohumila Baštecká, se ve svém díle také významně dotýkají 

teoretických otázek zdraví a nemoci. V anglicky psané literatuře je ovšem k dispozici větší 
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množství monografií přímo věnovaných fenoménu zdraví. Opět pocházejí převážně z pera 

lékařů a psychologů (Tom Heller, Basiro Davey aj.). Nicméně i v zahraničí je předmět zdraví 

pojednáván vždy spíše v kontextu jiného tématu, jako je zdravotní péče, školství apod. 

Zdraví dnešního člověka je v naší společnosti nejvíce poškozováno faktory, které úzce 

souvisejí se životním stylem, jsou to tedy faktory preventabilní - ovlivnitelné výchovou. 

Proto je zdraví (vychovávaného) člověka relevantním tématem také pro pedagogické vědy. 

Především je však zdraví - jak bylo naznačeno - předmětem zájmu té vědy, která aspiruje na 

komplexní poznání člověka v celé jeho složitosti, tedy antropologie. 

Z hlediska antropologie má k vytyčenému problému přistoupit i tato práce. Předkládaný 

text je pokusem o integrální pojetí zdraví člověka, a to s přímou návazností na aplikační 

oblast výchovy a vzdělávání. Cílem bylo zpracovat problematiku zdraví a nemoci ve vztahu 

ke kvalitě života, a to z různých zorných úhlů. Záměrem bylo také ukázat význam cílesměrné 

orientace lidského života a nastínit možnosti podpory zdraví v nej širším smyslu slova. 

Předkládaný text má povahu teoretické statě doplněné orientačním průzkumem. Práce je 

rozčleněna na šest kapitol; pozornost je nejprve věnována měnícímu se pojetí zdraví (a 

nemoci) a problematice kvality a smysluplnosti života ve vztahu ke zdraví. Jsou zde uvedeny 

některé koncepce a definice zdraví, metody měření kvality života apod. Po tomto teoretickém 

vstupu do problematiky následuje pojednání o nemoci ve smyslu porušené bio-psycho-

sociálně spirituální rovnováhy. Těžiště práce spočívá v řešení vybraných otázek prevence, 

podpory zdraví a v návrhu aplikace teorie zdraví ve školní praxi. Celá stať je doplněna 

průzkumem individuální kvality života žáků a studentů. 

Zvolené téma, samo o sobě, se ukázalo jako nesnadné. Pojednávaná problematika je 

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

Práci s tématem neulehčilo ani množství literatury, která se otázek zdraví a nemoci týká. Bylo 

nutné vybrat a zohlednit relevantní publikace starší i nejnovější, a to nejen z oblasti antropo-

logie, ale také medicíny, psychologie, sociologie, pedagogiky a dalších oborů. 

Přes všechny uvedené i nevyslovené těžkosti byla tvorba této práce pro autora přínosem. 

Snad její text rozšíří obzor i případným čtenářům z řad učitelů a vychovatelů. 
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1 ZDRAVÍ JAKO PŘEDMĚT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

živých organizmů a jejich populací) dostáváme se na pole věd o člověku. Zde však otázka 

mezioborového přístupu vystoupí znovu a s plnou naléhavostí. 

1.1 ZDRAVÍ V ANTROPOLOGICKÉM KONTEXTU 

Antropologii lze dnes považovat za obor, který studuje člověka z mnoha různých hledisek, 

a to nejen biologických, ale též sociálních, filozofických a jiných. Někteří autoři považují 

moderní antropologii za soubor věd o člověku, jeho díle a jeho hodnotách. Cílem takto 

chápané antropologie je podle Josefa Wolfa „...nejen poznat co nejlépe biologii člověka, ale 

také ovládnout zákonitosti jeho duševního růstu, kulturního a sociálního vývoje, přispět 

k zajištění zdravého života současných i budoucích pokolení a současně uplatňovat 

antropologické poznatky v praxi a v každodenním životě." (Wolf, 2002). Právě pro takto 

široce pojatou a prakticky zaměřenou antropologii je problém zdraví relevantním tématem. 

Opodstatněnost termínu zdraví člověka je však třeba podložit konkrétnější úvahou. Bez 

ohledu na všeobecnou antropologizaci moderního myšlení, na kterou upozorňuje například 

Naděžda Pelcová1, je patrné, že zdraví neexistuje bez vazby na nějaký subjekt. Lze tedy 

uvažovat o zdraví jedince druhu Homo sapiens stejně jako o zdraví populace Candida 

1 Srov. PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2004, s. 7. 
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albicans žijící na jeho sliznicích. Je zřejmé, že v těchto případech není zdraví srovnatelnou 

kvalitou. Zatímco u člověka má zdraví složku objektivní i subjektivní, důkazem čehož je naše 

každodenní osobní zkušenost, subjektivní zdraví u nižších organizmů je irelevantní kategorie. 

Podobně jednotlivé komponenty zdraví neplatí pro všechny biologické druhy. Reprodukční 

zdraví lze vymezit u člověka i u nižších organizmů, kdežto duševní zdraví nikoli. 

Ve vztahu k člověku je tedy třeba uvažovat o lidském zdraví. Tím se předmět zdraví nejen 

výrazně zúží, ale zároveň se přesune do centra pozornosti antropologie. 

ZDRAVÍ ČLOVĚKA A IDEA INTEGRÁLNÍ ANTROPOLOGIE 

Myšlenka integrace věd o člověku se začala v evropských zemích výrazněji prosazovat 

v šedesátých letech dvacátého století. Do té doby také spadá vznik integrální antropologie 

jako legitimní vědecké disciplíny. Úsilí o řešení tzv. lidského problému dodnes prochází 

poměrně bouřlivým vývojem. Lze však konstatovat, že syntéza přírodních a společenských 

věd při studiu člověka je dnes považována za nezbytnou. Integrální antropologie umožňuje 

pohlédnout na svůj objekt zkoumání s nadhledem a vidět jej v celku, a to je ve vědě zvláště 

cenné. „Vědecké poznávání je dějem, který rozebírá - analyzuje objekty a jevy. Je objektivní, 

ale rozebíráním vědy někdy uniká její podstata. Rozčleněním živého organizmu uniká jeho 

podstatná vlastnost - život." (Suchý, 2002). Zdraví je pevně svázáno se životem, platí pro něj 

tedy stejný předpoklad. Proto se právě integrální antropologie, ve své mnohotvárnosti, jeví 

vhodnou základnou pro studium fenoménu zdraví. 

Úskalí integrální antropologie vyplývají z jejího mezioborového založení i z mimořádné 

šíře problémů, které studuje. Rizika široké interdisciplinarity však provází i příležitost 

postihnout a zodpovědět takové otázky, které by jinak vůbec nevystoupily. Výstižně to 

formuluje například Karel Mácha: „Pokud má tedy vůbec smysl uvažovat předmět integrální 

antropologie, pak budiž jím totalita problémů věd o člověku. (...) ...jde o oblast, v níž se 

konfrontují představitelé různých věd, a kde nové problémy vyvstávají právě díky 

konfrontaci. Integrální antropologie budiž tedy metateorií věd - věd o člověku." (Mácha, 

2002). Teorie lidského zdraví jako taková je de facto výsledkem podobné konfrontace, neboť 

medicína (alespoň ta evropská) se po podstatě zdraví zatím příliš netázala. Jednotlivé 

komponenty zdraví (duševní, sociální aj.) pak přímo odkazují k jiným, non-medicínským 

vědám. 
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Na poli antropologie lze rozlišit celou řadu odvětví, která mají úzký vztah k problematice 

zdraví. Vladimír Vondráček (1895-1978), který byl myšlence integrace věd o člověku velmi 

nakloněn, například zahrnoval do antropologie celé lékařství. Nicméně je třeba upozornit na 

existenci specifické antropologické disciplíny, která má k tématu zdraví velice blízko. Je jí 

medicínská antropologie, která zavádí do medicíny subjekt a požaduje pracovat ne s historií 

nemoci, nýbrž s životní historií nemocného člověka.1 Je to obor spojený se jménem Martina 

Bubera (1878-1965), který je rovněž představitelem antropologie filozofické a pedagogické. 

Zvláště pedagogická antropologie se problematice zdraví (vychovávaného) člověka nemůže 

vyhnout. Jde však o obor u nás doposud nerozvinutý a značně opomíjený. 

Klasickou a historicky patrně nejpůvodnější součástí antropologických věd je ovšem 

fyzická antropologie. Ta studuje lidský organizmus v čase a prostoru, zabývá se mimo jiné 

otázkami biologické přizpůsobivosti člověka, tedy implicitně i jeho zdravím. Tento obor má 

v českých zemích bohatou tradici. Řada biologicky orientovaných antropologů a lékařů 

přispěla k teorii lidského zdraví také díky své erudici v sociálních vědách. Za mnohé lze 

jmenovat například Jiřího Malého (1899-1950) či Josefa Charváta (1897-1983). 

Pro vědecký zájem o zdraví (a jiné podobně složité fenomény) se jeví mimořádně žádoucí 

přístup interdisciplinární, či dokonce transdisciplinární. Zdraví člověka je systém, o jehož 

pochopení je třeba usilovat s využitím existujících akademických disciplín, tedy nebudovat 

disciplínu novou. Je nutné respektovat stávající poznatky přírodních i sociálních věd a reflek-

tovat také to, čím k tématu přispěla a přispívá filozofie. Lze snad, z důvodů určité systemi-

zace, hovořit o antropologii zdraví a nemoci, ale jen ve smyslu tématu, na něž je třeba vždy 

pohlížet z různých úhlů. 

1 Srov. Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s. 28. 
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1.2 POHLEDY NA ZDRAVÍ A NEMOC 

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

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

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

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

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

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

nemoc má jednoznačně negativní konotace. Nemocný ztrácí vládu a moc, někdy i sám nad 

sebou.2 

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

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

medicíny), psychologie, ale také například sociologie nebo sociální práce. Jinak nahlíží na 

zdraví medicína somatická, tzv. konvenční a jinak medicína pastorální. V úvahu je třeba vzít 

širší souvislosti, jak upozorňuje Jaro Křivohlavý: „Setkáme-li se někde s pojmem zdraví, je 

třeba se vždy ptát, v jakém smyslu je tohoto slova použito. Bylo by hrubou chybou 

vysvětlovat tentýž pojem náplní jiného myšlenkového kontextu." (Křivohlavý, 2001). K této 

hrubé chybě ovšem snadno dochází i ve vědecké komunikaci, neboť zejména pro sociální 

vědy je příznačné, že užívají pojmu zdraví jaksi samozřejmě, aniž by definovaly jeho obsah. 

Hovoří se o zdravých mezilidských vztazích, nezdravé sexualitě, ozdravení společnosti atp. 

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

NA OKRAJ PROBLÉMU MEDIALIZACE ZDRAVÍ 

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

dospějeme patrně v naprosté většině k jednoznačné odpovědi. V hromadných sdělovacích 

prostředcích je slovo zdraví frekventováno velice často, pochopitelně zejména v reklamních 

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

pojmu zdraví značně posunut. Bylo by jistě přínosné podrobit kritické analýze reklamy, které 

používají výraz zdraví (zdravý). Zdá se, že v obecném povědomí se vytváří zcela nový obsah 

pojmu zdraví, a ten se navíc dostává do sousedství pojmů dieta, krása, sex atp. 

1 Srov. HOLUB, J.; LYER, S. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha : SPN, 1978, s. 476. 
2 Tamtéž, s. 308. 
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1.3 VYBRANÉ DEFINICE ZDRAVÍ 

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

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

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

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

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

zorném úhlu - ne jen jako normální fungování těla. Shoda je také v mimořádné hodnotě, za 

kterou je třeba zdraví považovat. 

Všeobecně známá a často citovaná je definice navržená Světovou zdravotnickou 

organizací v roce 1946: „Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen 

nepřítomnost nemoci nebo vady."1 V době svého uveřejnění představovala tato definice jistý 

pokrok, protože vymezuje zdraví nejen negativně, ale především pozitivně. Vychází z pojetí 

zdraví jako ideálu a zmiňuje tři složky komplexního pohledu na člověka: tělesnou, duševní a 

sociální. Pro obojí je dnes kritizována. Předně, ideál zdraví se jeví nereálný a prakticky 

nedosažitelný. Definovat takto zdraví může být demotivující. Biopsychosociálnímu modeluje 

dnes mj. vytýkáno, že zcela opomíjí duchovní oblast člověka. Můžeme tedy namítnout, že 

zmíněná definice na jedné straně upírá zdraví člověku s banální fyzickou vadou a na straně 

druhé jej přiznává i osobnosti s vážnou poruchou v oblasti spirituální. Navíc je zde kladen 

důraz na subjektivní pocity člověka, přičemž samotný klíčový pojem pohoda je značně 

neurčitý, na což upozorňuje například Sylva Bártlová2. 

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

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

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

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

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

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

Zcela specifickou koncepcí, jejíž zastánci svou definici účelově tají, je pojetí zdraví jako 

určité směnitelné komodity. Tato koncepce chápe zdraví jako zboží. U nás se tento přístup ve 

větším měřítku začal objevovat až po přechodu k tržnímu hospodářství. Problematika zdraví 

1 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001, s. 37. 
2 BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Brno : NCO NZO, 2003, s. 21. 
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je medializována v souvislosti s různými produkty, které lze zakoupit. Jde nejen o potraviny, 

léky nebo zdravotnické potřeby, ale i o nadstandardní léčebnou péči. Vedle výše zmíněné 

medializace zdraví lze tedy hovořit i o jeho komercionalizaci. Zdraví zde stojí „mimo 

člověka", dá se ztratit, ale v případě potřeby také získat či posílit. Jeho vlastní podstata není 

předmětem zájmu tohoto pojetí, vše vyčerpává již sám termín zboží - něco, oč lidé stojí, co 

má pro ně hodnotu. Zdraví se stává v moderní společnosti nejen předmětem obchodu, ale také 

argumentem pro budování mocenských struktur. Stanislav Komárek hovoří v této souvislosti 

dokonce o medicínsko-průmyslovém komplexu1, který v našem kulturním okruhu do jisté 

míry nahrazuje církev. 

Pro potřeby svého oboru definují zdraví nebo jeho komponenty jednotlivé vědy. Lze tak 

vymezit zdraví duševní, reprodukční a jiné. Naopak antropologie by měla usilovat o uchopení 

tohoto pojmu a předmětu co nejobecněji. Každá definice je ovšem nutným zjednodušením a 

nemůže postihnout řadu přechodných forem. Poukazují na to Pavel Hartl a Helena Hartlová: 

„Žádná z definic nedokáže odlišit osoby nemocné od osob nešťastných, nespokojených, 

vykořeněných, nepřizpůsobivých, negaholiků...." (Hartl, Hartlová, 2000). Tito autoři uvádějí 

jako příklad vězně - není nemocen, ale stěží prožívá duševní a sociální blaho. František 
• 2 • 

Koukolík a Jana Drtilová hovoří o lidech sice ne nemocných, ale narušených v citové a 

hodnotové oblasti. Nazývají je deprivanty. O překonání načrtnutých nedostatků předchozích 

definic se ve svém přístupu ke zdraví a nemoci snaží také nový vědní obor - psychologie 

zdraví. 

VÝCHODISKA PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ 

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

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

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

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

století psychologie zdraví. Navázala na dlouhou tradici tzv. holistické medicíny, která chápe 

člověka jako celek - totus homo3. Cílem psychologie zdraví je vytvářet teorii zdravého 

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

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

1 KOMÁREK, S. Spasení těla: Moc, nemoc a psychosomatika. Praha : Mladá fronta, 2005. 
2 KOUKOLÍK, F.; DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Praha : Makropulos, 1996, s. 21. 
3 Termín holismusje odvozen od řeckého „holos" - celý. „Totus homo" znamená doslova celý člověk. 
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zavedl sociolog Aaron Antonovsky jako protiklad tradičního pojmu patogeneze. Salutogeneze 

vyjadřuje pozitivní orientaci, hledání a zkoumání zdraví, nikoliv nemoci. Změna paradigmatu 

- od nemoci ke zdraví - bývá někdy označována jako demedicinizace. Psychologie zdraví 

ovšem nevytváří alternativu k tradiční medicíně, usiluje však o spolupráci s ní, podobně jako 

to činí sociální práce nebo pastorace. 

Ani biopsychosociální pohled na člověka nevyčerpává všechna relevantní hlediska. Stále 

více odborníků navrhuje ještě čtvrtou složku, a to složku spirituální. Bohumila Baštecká1 pak 

uvádí, že zdraví i nemoc se může projevit ve všech těchto oblastech, protože známe poruchy 

na úrovni těla i jáství i vztahů i smyslu. Člověka lze tedy pojímat jako jednotu bio-psycho-

sociálně-spirituální a uvažovat v souvislostech systémů těla, osobnosti, vztahů a ducha. Tyto 

čtyři oblasti odpovídají základním potřebám člověka, přičemž potřeba sebepřesahu, smyslu 

života a zařazení jedince do vyšších celků (přírody, vesmíru ap.) odpovídá onomu systému 

ducha či spirituality. O tomto přístupu bude podrobněji pojednáno v rámci třetí kapitoly, kde 

je představen bio-psychosociálně-spirituální model nemoci. 

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

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

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

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

2001). Kvalita života je zde chápána jako subjektivní spokojenost jedince se svým životem. 

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

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

význam zejména Franklova logoterapie, podle které by měl být člověk schopen nalézat smysl 

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

dokonce výhodou, nalézá dnes oporu například v evoluční psychologii. 

Výhrady ke Křivohlavého definici zdraví jsou však předjímatelné. Optimální kvalita života 

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

takové kvality úplné tělesné nebo duševní zdraví. Křivohlavého přístup je zajímavý svým 

pozitivním zaměřením a provitální orientací. Lze v něm spatřit myšlenku, že každý člověk má 

svůj svět, a že není naprosto nutné hledat normativní pohled na zdraví. Zdraví zde není 

chápáno jako cíl, ale jako prostředek k dosažení cíle. Cíle mohou být přirozeně různé, stejně 

jako jsou různé hodnoty v jejich pozadí. 

1 BAŠTECKÁ, B.; GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie. Praha : Portál, 2001, s. 16. 
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2 ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA 

Pro integrální antropologii je kvalita života klíčovým pojmem. Lze jej užívat v několika 

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

hodnota, opak kvantity. Kvalita života je pojem velice frekventovaný a obtížně uchopitelný, 

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

problematická kategorie. Lze o ní uvažovat a definovat ji z různých aspektů: jmenujme 

alespoň ekonomické, sociální, pracovní." (Haškovcová, 1985). V současné odborné literatuře 

je možné rozeznat minimálně dva na první pohled odlišné přístupy. První vztahuje kvalitu 

života ke zdraví a je reprezentován převážně medicínou, ošetřovatelstvím a klinickou 

psychologií. Druhý přístup chápe kvalitu života obecněji, jako určitý ukazatel blahobytu nebo 

spokojenosti, přičemž je zaměřen spíše na společnost než na jednotlivce. Toto pojetí je 

charakteristické pro sociální vědy, zejména pro sociologii a ekonomii. 

2.1 KVALITA ŽIVOTA V MEDICÍNĚ A PSYCHOLOGII 

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

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

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

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

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

zdravotnická organizace vymezuje kvalitu života jako „dojem jednotlivců nebo skupin, že se 

vychází vstříc jejich potřebám a že se jim neupírají možnosti, aby dosáhli štěstí a naplnění". 

(WHO, 1993, cit. in Holčík, 1996). Štěstí a naplnění jsou však, zejména u těžce nemocných či 

umírajících osob, hodnoty příliš vysoké. Nej důležitěji ší bývá mnohdy omezit bolest a strach 

nemocného. Kvalita života se v posledních letech dostala do středu pozornosti těch oborů 

medicíny a psychologie, které pečují o pacienty v terminálním stadiu jejich onemocnění. Jde 

především o paliativní péči, jejímž cílem již není prodlužovat život za cenu protrahovaného 

utrpení, nýbrž poskytnout úlevu od bolesti a respektovat při tom lidskou důstojnost pacienta. 

U zdravého člověka může být příznakem a mírou kvality života například radost, u chronicky 
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nemocného spokojenost, u invalidního schopnost sebeobsluhy, u umírajícího smíření apod. 

Každá nemoc, i ta nej závažnější, představuje situaci, ve které jsou určité možnosti. Takovou 

možností nemusí být vždy vyléčení. To je také jedna z hlavních myšlenek hospicového hnutí, 

které se v posledních letech rozšiřuje i v České republice.1 

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

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

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

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

politiků a stává se součástí argumentační výbavy mocensky orientovaných a motivovaných 

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

psychologie, je též předmětem zájmu psychologie nemoci, přičemž tuto disciplínu můžeme 

chápat jako součást již zmíněného oboru psychologie zdraví. 

2.2 KVALITA ŽIVOTA V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH 

Poněkud odlišný pohled na kvalitu života představují vědy společenské. Sociální 

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

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

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

kvalita života komplexním kritériem k hodnocení efektivity sociální péče.2 

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

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

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

vnitřní struktura kvality života; jednotlivé ukazatele dávají smysl především a z jistého 

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

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

sociologickém pojetí hodnotou značně individuální. 

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

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

poněkud jiný význam například v křesťanském kontextu. 

1 Srov. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha : Galén, 2002, s. 214. 
2 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha : Portál, 2003, s. 100. 
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2.3 ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA 

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

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

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

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

Někdy se užívá také kombinace obou přístupů. 

KVALITA ŽIVOTA HODNOCENÁ DRUHOU OSOBOU 

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

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

vyjádření pacientova zdravotního stavu, sebeobslužnosti a podobně. Jaro Křivohlavý1 uvádí 

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

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

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

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

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

hodnotitele dotazováním dalších osob, např. příbuzných nemocného. 

KVALITA ŽIVOTA HODNOCENÁ SUBJEKTEM 

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

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

života, kde je hodnocení ponecháno dotyčnému člověku. 

Kritéria a dimenze kvality života se v těchto metodách nestanovují arbitrárně, ale vybírá a 

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

oproti předchozí koncepci poměrně radikálním posunem. „Do popředí vystupuje fenomenální 

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

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

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

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

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

1 KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha : Portál, 2002, s. 166. 
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nikoli pomocí objektivního měření". (Drapela, 1997). Na základě popsaného přístupu vzniklo 

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

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

možné přeložit jako Program hodnocení individuální kvality života. Uvedená metoda byla 

použita také v průzkumu, který je součástí této rigorózní práce, a proto o ní bude zevrubně 

pojednáno v šesté kapitole. 

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

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

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

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

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

fyziologické změny v organizmu a jejich vliv na zdraví se dnes považuje za prokázaný. Četné 

výzkumy, ale i zkušenosti z každodenního života dokazují, že například bolest je lépe 

snášena, má-li člověk dobrou náladu, že se děti v nemocnici rychleji uzdravují, mají-li u sebe 

své rodiče atp. Je zřejmé, že to, co člověk dělá nebo zamýšlí dělat, co prožívá nebo nač se těší, 

případně čeho se obává, má vliv na jeho zdraví. Je proto vhodné se ptát, kam konkrétní člověk 

směřuje, jaké jsou jeho cíle, přání, naděje. Zdraví a kvalita života se tak volně prolíná s další 

důležitou dimenzí, a tou je smysluplnost života. 

2.4 SMYSLUPLNOST ŽIVOTA 

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

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

potom to, co má (hluboký) smysl1. Ve filozofii se pro vyjádření uvedeného používá termín 
• » 2 r • 

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

cíl, k němuž vedou určité prostředky. Smysl lidského života jako filozofický problém stojí 

relativně stranou zájmu antropologie, ne tak ovšem smysluplnost a cílesměrnost života 

konkrétní lidské bytosti. Zdeněk Kratochvíl přímo poznamenává: „Antropologická témata by 

se mohla stát prostorem obnovy filosofie, neboť se v nich setkává vnitřní přirozené prožívání, 

1 Slovník spisovné češtiny. Praha : Academia, 1998, s. 399. 
2 Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelstvf Olomouc, 1998, s. 422. 
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filosofické zkoumání i zkoumání vědecké. Úkolem filosofie by měla být právě péče o taková-

to setkávání." (Kratochvíl, 1994). 

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

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

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

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

určitá činnost.1 Hledání tohoto smyslu je podle mnohých základní lidskou potřebou. Ve svém 

rozsáhlém díle o tom pojednává například Viktor E. Frankl. 

VÜLE KE SMYSLU U VIKTORA E. FRANKLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bytí duchovně zrajícímu a duchovně bojujícímu mladému člověku". (Frankl, 1996). Člověk se 

ovšem nemá ptát po smyslu života přímo. Otázky dává život sám rozmanitými situacemi, 

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

smysl dané situace. Smysl člověk nalézá především uskutečňováním hodnot.2 Zatímco smysl 

je vázán na určitou situaci, hodnota má obecnou platnost. 

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

a roste.3 Svobodu ovšem neztrácí nikdy, vždy se může nějakým způsobem rozhodnout, byť 

1 Srov. ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství. Praha : Portál, 2002, s. 250. 
2 Srov. FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno : Cesta, 1996, s. 45. 
3 Tamtéž, s. 109. 
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jen o postoji, který k dané situaci zaujme. Optimisticky přistupuje Frankl také ke smrti a umí-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jetí určitého řádu, úkolu, závazku atp.). 

Logoterapie jako psychoterapeutický směr nabízí člověku pomoc při hledání hodnot 

především metodou sokratovského rozhovoru, učí jej přijímat život jako úkol. Jinou metodou 

je tzv. paradoxní intence čili aktivní přání obávané události, což snižuje strach a nervozitu, 

nebo technika dereflexe, která pomáhá odvádět pozornost od nadměrného sebepozorování, 

soustředění se na určitý výkon apod. Logoterapie je přístup nedirektivní, klade důraz na úctu 

ke klientovi a nenásilně rozšiřuje jeho obzor pro hodnoty. „Zdůrazňuje, že pocit štěstí se 

snáze dostaví jako vedlejší účinek plnění úkolu, než usiluje-li člověk jen o štěstí samo". (Kra-

tochvíl, 2002). 

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

sílu - humanistickou psychologii. Ta klade důraz na jedinečnost každého člověka, zaměřuje 

se na jeho prožitek, tvořivost a osobnostní rozvoj. 

2.5 CÍLE A HODNOTY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 

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

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

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

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

a ideje realizovat. (...) Aby toho dosáhl, potřebuje být zdráv." (Křivohlavý, 2001). Jen v urči-

tých situacích se zdraví stává cílem samo o sobě, například tehdy, trpí-li člověk silnými 

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

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

může mít pro různé lidi odlišnou hodnotu. Cílem je například chodit do zaměstnání; hodnotou 

za ním je pro někoho výdělek, pro jiného kolektiv spolupracovníků, pro dalšího např. 

společenské uznání. Psychologie zdraví zkoumá, oč lidem jde, co je pro ně těmi hodnotami, a 

získaných poznatků se snaží využít pro podporu zdraví. Opírá se přitom nejen o zmíněnou 

existenciální analýzu a logoterapii, ale také o poznatky všech relevantních disciplín, 

především axiologie. 

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

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

morální, estetické, ekonomické a náboženské. Viktor E. Frankl uvádí tři kategorie hodnot: 

tvůrčí, zážitkové a postojové. Posledně jmenované může člověk uskutečnit vždy. „Možnost 

realizovat takové hodnoty postoje vzniká tehdy, kdykoli je člověk postaven proti osudu, vůči 

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

důstojnost také ještě v záhubě a ztroskotání." (Frankl, 1996). Tento optimistický přístup je 

zvláště blízký právě psychologii zdraví. Potřebám teoretických úvah o lidském zdraví ovšem 

vyhovuje základní rozdělení hodnot na imanentní a transcendentní. 

IMANENTNÍ HODNOTY V POZADÍ ŽIVOTNÍCH CÍLŮ 

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

prostředně dosáhnout. Jsou to hodnoty poměrně běžné, které jsou přímo obsaženy v každo-

denním životě. Vladimír Vondráček uvádí: „vše, co ukojuje naši potřebu má hodnotu. Nižší 

hodnotu má to, co ukojuje základní životní potřebu, jako: jídlo, bydlení, ochrana před 

atmosférickými vlivy atd. Vyšší hodnotu má to, co ukojuje vyšší potřebu, tj. potřebu krásy, 

získání vědomostí, tvoření nových hodnot atd." (Vondráček, 1968). Tzv. nižší hodnoty jsou 

tedy podmínkou pro život i pro nabytí hodnot vyšších. Pro podporu zdraví mají zvláštní 

význam zejména hodnoty spojené s obživou, bydlením, sexem, sociálními kontakty, ale také 

s učením, činnostmi ve volném čase atp. Mezi imanentní hodnoty patří i peníze, resp. 

bohatství, které má také poměrně úzký vztah ke zdraví. Považuje se za prokázané, že hmotná 

bída je rizikovým faktorem pro rozvoj řady onemocnění, přičemž některé choroby jsou přímo 

typické pro pacienty s nízkým ekonomickým statusem. 
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Některé věci a jevy mají pro člověka hodnotu prostředku, jiné jsou přímo cílem. Pavel 

Říčan1 proto dělí hodnoty na instrumentální a finální. Instrumentální hodnotou může být 

právě zdraví, finální například založení rodiny. 

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

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

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

prostor a čas. 

TRANSCENDENTNÍ HODNOTY V POZADÍ ŽIVOTNÍCH CÍLŮ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naděje a veškerého doufání vede nakonec k sebevraždě". (Vondráček, 1948). Někteří autoři, 
2 1•v • r v • 

např. Jan Vymětal , rozlišují u naděje aspekt kognitivní (racionální kalkul) a emocionální 

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

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

překvapivé změny zdravotního stavu pacienta ve směru úzdravy jsou častější, než běžně 

předpokládáme, což překvapuje zvláště u těžce nemocných." (Vymětal, 2003). Naděje má 

tedy značný praktický význam a ocitá se například v centru pozornosti tzv. pozitivní 

psychologie, což je významný proud současné psychologické vědy, charakteristický posunem 

ke studiu pozitivních aspektů lidského života3. Hovoří se dnes dokonce o psychologii naděje 

1 ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství. Praha : Portál, 2002, s. 130. 
2 VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. Praha : Portál, 2003, s. 131. 
3 KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha : Portál, 2004, s. 8. 
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jako nové psychologické disciplíně. „Výchozím jevem psychologie naděje je jednání člověka, 

kterému o něco jde. Jinak řečeno: aktivita člověka, který má určitý cíl, který se rozhodl, že 

chce tohoto cíle dosáhnout a o to se snaží." (Křivohlavý, 2003). Naději lze cílevědomě využí-

vat například v rámci různých forem terapie. 

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

s úvahami o smysluplnosti života opomenout. Jejím náboženství a náboženská víra. 

2.6 NÁBOŽENSTVÍ A VÍRA VE VZTAHU KE ZDRAVÍ 

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

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

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

to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme.1 Víra stabilizuje a zakotvuje. „Ve zlých 

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

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

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

Je mnoho forem víry a řada náboženství. Víru a náboženství však nelze chápat jako 

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

obrací od daného a minulého k budoucí naději, k zaslíbení a konečné záchraně či spáse. Tím 

vzniká nový prvek víry v užším smyslu jako naděje a očekávání něčeho úplně nového, co 

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

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

(Sokol, 2004). Sociální a kulturní antropologie rozlišuje například prastará totemová nábožen-

ství, náboženství zemědělská, založená na kultu předků a mnohá další. Jde nepochybně o vel-

mi odlišné podoby tohoto fenoménu, nicméně s řadou styčných ploch, které umožňují určitou 

definici náboženství formulovat. Pokusil se o to např. Jan Sokol, který chápe náboženství jako 

vděčnost za dar života: „Základní vrstvou náboženství je soustavná, artikulovaná a společná 

lidská odpověď na fakt života a existence, který se zde chápe jako dar. Náboženství vyjadřuje 

vděčnost za život i obavu o něj, biblickou bázeň Boží." (Sokol, 2004). Člověk má tedy určité 

vědomí nesamozřejmosti života, který dostal a může jej také pozbýt. Podobně jako život, lze 

1 Bible. (Židům, 11,1) Ekumenický překlad. Praha : Ekumenická rada církví, 1979, s. 950. 
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za dar považovat analogicky také zdraví, štěstí a ostatní hodnoty. Život a zdraví lze opatrovat, 

děkovat za něj, obávat se o něj, ale také s ním hazardovat. Pojetí náboženství jako vděčnosti 

za dar, nabízí další podobenství. Dar s sebou nese určité nebezpečí závislosti obdarovaného 

na dárci. Od toho se odvíjí schopnost přijmout dar jako projev důvěry. Lidé, kteří vědomě 

poškozují své zdraví (například kouřením cigaret), odvolávají se často na svou volnost a svo-

bodu. Argumentují obvykle tím, že se svým zdravím mohou nakládat podle libosti. Není bez 

zajímavosti, že lidé věřící, kteří přijali život jako nezasloužený dar, daleko méně zneužívají 

návykové látky, prostituují či jinak demonstrují svoji „nezávislost". 

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

Luboš Ďurdiak uvádí: „...zvnitřnělá religiozita podporuje duševní zdraví a náboženství může 

být nejúčinnější zdraví navozující a udržující silou". (Ďurdiak, 2001). Zvnitřnělou religiozitou 

tento autor rozumí zralou víru, při které jsou náboženské hodnoty cílem samy o sobě a dále 

konstatuje, že takové náboženství „...může působit terapeuticky, může potlačovat deviantní 

chování, být útočištěm při každodenním stresu, nebo projevech psychické nerovnováhy...". 

(Ďurdiak, 2001). Na nižší výskyt zdravotně závadného chování u věřících upozorňuje také 

Michal Stríženec: „...věřící lidé mají menší sklon k sebevraždě, méně užívají drogy a alkohol 

a celkově žijí déle. U věřících lidí je menší rozvodovost, nižší depresivita a anxieta". (Stríže-

nec, 1996). Jaro Křivohlavý1 upozorňuje na výzkumy provedené H. G. Koenigem v Severní 

Karolíně. Ukázalo se v nich, že zvnitřnělá víra souvisí mj. s nižším výskytem deprese, 

hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění. 

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

pozoruhodnou myšlenku: „Je příznačné, že v přítomné době zaujímá medicína, či lépe řečeno 

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

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

nemocenských pojišťoven, firem vyrábějících léky a zdravotnickou techniku a dalších 

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

Podle tohoto autora nese medicínský komplex mnohé výrazné rysy ekleziomorfní struktury, 

například představuje určitou expertní autoritu (odvolávající se na ultimátní důvod - zdraví), 

nabízí uzdravení (tj. spasení) těla apod. 

1 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001, s. 159. 

23 



3 ZDRAVÍ A NEMOC 

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

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

nebo nemocen. Zdraví je zde protikladem nemoci, přičemž dochází k redukci na tyto dva 

extrémní stavy. Ve skutečnosti není nikdo trvale naprosto zdráv nebo naprosto nemocen. Jako 

vhodnější se tedy jeví pojetí zdraví a nemoci jako dvou pólů téhož kontinua. Každý člověk se 

v průběhu života neustále pohybuje po pomyslné úsečce od zdraví k nemoci a od nemoci ke 

zdraví. Existuje tedy řada přechodných forem a pro většinu lidí platí, že jsou „zdraví a nemoc-

ní zároveň". 

3.1 NEMOC V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA 

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

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

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

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

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

Jiřího Mareše „...nejen to, co pacient sám považuje za příznaky nemoci, čeho si všímá, ale 

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

problémů, jaký je jeho odhad trvání a proměn zdravotních problémů v čase". (Mareš, 1995). 

Nemoc je proto vhodné nazírat v souvislosti s konkrétním jedincem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zejména těch, u kterých bylo popsáno altruistické chování.1 Zdá se, že nemoc nájdené straně 

člověka infantilizuje, činí jej závislým na pomoci ostatních a na straně druhé mu umožňuje 

ostatní výrazně ovlivňovat. 

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

Proto ne vždy žijí na okraji společenského zájmu. Nasvědčuje tomu například dlouhodobé 

přežívání invalidních jedinců, které je doloženo již u příslušníků druhu Homo neanderthalen-

sis} Sociální a komunikační rozměr nemoci představuje obsáhlé a těžko uchopitelné téma, 

které přesahuje rámec tohoto pojednání. Nicméně je třeba konstatovat, že téměř všechny 

vyspělé společnosti (a univerzalistická náboženství) vždy proklamovaly nutnost péče o své 

nemocné a slabé příslušníky. Na druhé straně lze i v Evropě posledních století vysledovat 

infanticidu a také skutečný postoj majoritní společnosti k invalidním a jinak hendikepovaným 

jedincům byl vždy povětšinou krutý. 

3.2 NEMOC, CHOROBA A ONEMOCNĚNÍ 

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

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

ny. Nemoc (anglicky illness) je subjektivní pocit člověka, který se necítí zdráv. Choroba (an-

glicky disease) je objektivně zjistitelná duševní či tělesná porucha. Onemocnění (anglicky 

sickness) je způsob, jakým na zdravotní stav člověka nahlíží společnost. Oprávněnost tohoto 

rozlišení ilustruje Jan Vymětal: „Zajímavým medicínským fenoménem jsou choroby bez 

nemoci - např. vysoký krevní tlak, asymptomatická vředová choroba, a naopak nemoci bez 

choroby - např. chronická bolest, únavový syndrom." (Vymětal, 2003). Pozoruhodné je také 

to, že problémů tohoto druhu v dnešní době a v naší civilizaci spíše přibývá. Potřeba rozlišit 

jednotlivé nuance výrazů pro stav porušeného zdraví je tedy relativně nová. 

1 Srov. VESELOVSKÝ, Z. Člověk a zvíře. Praha : Academia, 2000, s. 210. 
2 Srov. KOMÁREK, S. Spasení těla : Moc, nemoc apsychosomatika. Praha : Mladá fronta, 2005, s. 90. 
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Často se v odborné literatuře vyskytují i další termíny související s nemocí. Vladimír Pa-

covský a Petr Sucharda1 upozorňují, že se coby synonymum nemoci někdy používá také 

výraz syndrom. Objevují se i termíny neduh, hendikep atp. 

Nemoc lze stručně definovat jako stav, kdy je porušeno zdraví a dále se zabývat již jen 

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

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

zabývají vznikem a podstatou nemoci. 

VYBRANÉ TEORIE NEMOCI 

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

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

trestu za hřích, případně jako posedlosti ďáblem. Toto pojetí přetrvávalo i v Evropě poměrně 

dlouho a v některých mimoevropských kulturách převládá dodnes. Ovšem nelze povšechně 

tvrdit, že vědecké způsoby uvažování o nemocech vystřídaly magické myšlení. Zatímco 

například Galénos uvažoval o nesprávném tvaru dělohy jako o příčině vrozených vad, 

Ambroise Paré (o patnáct století později) byl přesvědčen o tom, že tyto vady vznikají z vůle 

ďábla.2 Řada pověr o vzniku nemocí se váže k těhotenství, většinou postrádají racionální 

jádro, některé jsou ovšem funkční a smysluplné. Například se dlouho tradovalo, že dítě získá 

cheilognathopalatoschisis, pohlédne-li jeho matka v těhotenství na zajíce. Účelnou pověrou 

naopak je, že zatajované těhotenství je příčinou dětského mutismu. 

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

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

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

začaly vznikat komplexní vědecké teorie nemocí. 

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

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

Mastiliaková3. Homeostatické teorie považují nemoc za logický následek narušené rovnová-

hy samoregulačních procesů v organizmu. Onemocnění tedy vzniká při překročení adaptač-

ních možností člověka. Homeostatické rovnováze se věnovala a věnuje řada odborníků, mezi 

1 PACOVSKÝ, V.; SUCHARDA, P. Úvod do medicíny. Praha : Karolinum, 2002, s. 41. 
2 Srov. VONDRÁČEK, V. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha : SZdN, 1968, s. 285. 
3 MASTILIAKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno : IDVPZ, 1999. 
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jinými například Claude Bernard, Walter Cannon či Hans Selye. Bernard roku 1857 jako 

první zpracoval koncepci adaptace, kterou se udržuje homeostáza. Na zdraví a nemoc pohlí-

žel do té doby neobvyklým způsobem. Nemoc popsal jako adaptační pokus organizmu 

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

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

K nápravě tohoto deficitu podle Bernarda produkuje kostní dřeň zvýšené množství erytrocytů, 

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

selhání.1 Reakce je to tedy principiálně vhodná, ovšem v kontextu celého organizmu zhoubná. 

Psychosociální teorie spatřují vznik nemoci na pozadí fyziologických, psychických a so-

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

Harolda Wolfa a Stewarta Wolfa,2 kteří vyvinuli systém studující korelaci mezi měřitelnými 

sociálními i fyziologickými faktory a výslednou nemocí. Populární se stala teorie životních 

změn jedince, jež se odrážejí na jeho zdravotním stavu. Rozpracovali ji T. H. Holmes a R. H. 

Rahe. Životní události, a to i ty, které většina lidí vnímá příznivě, zvyšují nároky na adaptační 

schopnosti člověka. Pokud dojde k souběhu několika vysoce náročných situací (např. svatba, 

změna zaměstnání, úmrtí v rodině), člověk je vystaven značnému riziku onemocnění. 

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

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

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

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

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

a R. H. Roseman již v šedesátých letech dvacátého století rozlišili dva behaviorální typy lidí, 

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

signifikantně větší náchylnost ke kardiovaskulárním onemocněním. Typ B (lidé klidní, 

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

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

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

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

zdravím a nemocí hojně užívané, avšak poněkud problematické. 

Srov. MASTILI AKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Praha : IDVPZ, 1999, s. 40. 
2 Tamtéž, s. 50. 
3 FRIEDMAN, M.; ROSEMAN, R. H. Type A behavior and your heart. Greenwich : Facett Publications, 1974. 
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3.3 NORMÁLNOST A NORMALITA 

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

funkční a ideální norma. Někteří autoři, například Marie Vágnerová1, uvádějí i tzv. mediální 

normu, která představuje vzor toho, co je opakovaně prezentováno jako standardní nebo 

žádoucí (např. krása, zdraví, úspěch). Všeobecně je rozšířené a zakořeněné pojetí normálnosti 

jako pravidla a nenormálnosti jako výjimky; „...ještě i dnes mezi lékaři běžná interpretace 

normálního rozmezí vychází z alternativního modelu zdraví a nemoci a z předpokladu o nutné 

souvislosti mezi extrémností a patologií". (Vácha, 1980). Přitom mnohdy může být odchylka 

od normy pozitivní nebo neutrální. Stanislav Komárek uvádí, že každá kvantifikovatelná 

vlastnost je v populaci distribuována zhruba podle rozložení Gaussovy křivky, kdy 

extrémních hodnot v obou směrech je málo a většina případů se kupí v oblasti středních, tedy 

normálních hodnot a upozorňuje: „Někdy bývá zvykem tradovat jako patologické oba konce 

gaussovského rozložení (extrémní tloušťíky i extrémně vychrtlé,'trpaslíky i obry), jindy 

jenom jeden (slepce a slabozraké, jedince s abnormálně ostrým zrakem ale už ne)". (Komá-

rek, 2005). 

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

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

platnost. Například tolerance vůči nikotinismu ve vyspělých západních zemích v posledních 

dekádách klesá a tento jev se stává patologií. Opačným příkladem může být egosyntonická 

homosexualita, která se dnes za nemoc nepovažuje. Je ovšem zřejmé, že prevalence kuřáctví 

je několikanásobně vyšší než „prevalence" egosyntonické homosexuality. V našem kulturním 

okruhu je ale obojí více či méně tolerováno, a to i na legislativní úrovni. Lze ovšem uvést 

další příklad: „to, co se považuje u kulturních národů za těžkou perverzi (např. nekrofilie -

erotický vztah k mrtvole), je u afrických Basutů národním zvykem." (Syřišťová, 1972). Je 

tedy evidentní, že při úvahách o normalitě je vždy třeba zvažovat i aspekty prostoru a času. 

Nicméně i interindividuální variabilita lidí jedné populace je mimořádně velká. 

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

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

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

1 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999, s. 21. 
2 Srov. Tamtéž, s. 23. 
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snižují kvalitu života svých nositelů. Na druhou stranu jsou to jevy pro daný věk naprosto 

charakteristické a běžné. Nelze ovšem směšovat statistické hledisko normality s hlediskem 

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

prohlásit například patřičně klenuté chodidlo za ortopedickou abnormalitu. Dovedeno ad 

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

normalizovat. 

Přílišné lpění na představě učebnicového normočlověka, jak připomíná Komárek, může 

mít neblahé následky: „...nejdrastičtější, ale ne zcela ojedinělý byl přístup sovětské 

psychiatrie soudící, že ten, kdo nenahlédá přednosti socialismu před kapitalismem, musí být 

duševně chorý". (Komárek, 2005). Pro pojetí normality je příznačné, že zatímco dnes se 

takováto myšlenka může jevit komickou a výstřední, na jiném místě a v jiné době byla brána 

vážně a měla pro mnohé fatální důsledky. 

Otázka psychické normálnosti je v mnoha ohledech komplikovanější než problematika 

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

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

není otázka normality relevantní, protože každý člověk je nějakým způsobem podivínský, 

nevyrovnaný, zvláštní je sice do značné míry opodstatněný, ale také nebezpečný1. Dostatečně 

známé jsou důsledky, které mělo rozšíření antipsychiatrického hnutí v polovině dvacátého 

století. Přes obtížnost kategorie normálnosti v lékařství (a zvláště v psychiatrii) je tedy třeba 

na ni nerezignovat. 

Jiří Vácha ovšem upozorňuje, že normálnost, která v jednom pojmu spojuje aspekt 

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

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

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

obvyklost, průměrnost, modálnost apod.2 

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

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

významových vrstev, není třeba jej zavrhovat. 

1 Srov. SYŘIŠŤOVÁ, E. a kol. Normalita osobnosti. Praha : Avicenum, 1972, s. 131. 
2 Srov. VÁCHA, J. Problém normálnosti v biologii a lékařství. Praha : Avicenum, 1980, s. 168. 
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3.4 TĚLESNÁ A DUŠEVNÍ NEMOC 

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

ho předpokladu, že skutečnost je redukovatelná na dva, zpravidla protikladné, principy. Jde 

však o velmi zjednodušující pojetí, které se již dlouho jeví jako neudržitelné. „Rozdělování 

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

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

tělesnou." (Vondráček, 1948). Je tedy třeba vycházet z předpokladu, že nemocí je zasažen 

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

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

tvrzení ovšem ostře kontrastuje s přetrvávající klinickou praxí, kdy si řada pacientů stěžuje na 

absenci individuálního přístupu a dostatečné komunikace. Stále se lze setkat s lékaři, kteří léčí 

například jen astma, nikoliv astmatika. Bohužel u nás stále neexistují relevantní výzkumy, 

které by tuto nepříznivou situaci a diskrepanci mezi proklamovanou teorií a skutečnou praxí 

dokladovaly. 

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

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

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

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

příčin mívá důsledky v oblasti tělesné. 

K PROBLEMATICE PSYCHOSOMATIKY 

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

ných funkcí. Roman Jirák1 rozděluje psychosomatiku do dvou hlavních skupin. Hlubinná 

psychosomatika vychází zejména z psychoanalytického učení a její základní postulát říká, že 

somatické poruchy mají určitý symbolický význam nebo že se vyskytují pouze u určitého 

typu osobností. Druhým směrem je psychosomatika nespecifická, která pokládá choroby za 

důsledek působení konfliktogenních a stresogenních situací. 

Psychosomatická onemocnění neboli psychosomatózy jsou charakteristická somatizací, 

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

1 JIRÁK, R. Psychosomatika. In Speciální psychiatrie. Praha : Karolinum, 2001, s. 133. 
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chosomatické nemoci řadí Jan Poněšický1 například některé poruchy štítné žlázy, průduškové 

astma, poruchy srdečního rytmu, žaludeční a dvanácterníkové vředy, některé revmatické 

kloubní choroby, kožní ekzémy, nízký a vysoký krevní tlak či generalizované bolestivé stavy. 

Kategorie psychosomatického onemocnění byla vypuštěna již v sedmdesátých letech 

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

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

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

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

esenciální hypertenze oproti moru". (Komárek, 2005). To je ovšem zavádějící formulace, 

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

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

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

některé další. 

Psychosomatika jako vlivný proud medicínského myšlení jistě přispěla k rozvoji 

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

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

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

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

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

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

3.5 BIO-PSYCHOSOCIÁLNĚ-SPIRITUÁLNÍ MODEL NEMOCI 

Člověk může být pojímán, jak bylo naznačeno v prvé kapitole, jako jednota bio-psycho-

sociálně spirituální. O zdraví a nemoci, stejně jako o našich zásazích do zdraví a nemoci je 

potom třeba uvažovat v souvislostech těchto čtyř systémů. Nemoc, která se projeví v některé 

z těchto oblastí ovšem může mít následně vliv i na oblasti ostatní. A naopak, intervencí do 

nemocí zdánlivě nezasažené oblasti lze ovlivnit i nemoc samu. 

1 PONĚŠICKÝ, J. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha : Triton, 2002, s. 15. 
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PORUCHY ZDRAVÍ V OBLASTI BIOLOGICKÉ ROVNOVÁHY 

Tělo člověka je mimořádně komplikovaný systém. Skládá se z hierarchicky uspořádaných 

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

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

principem na všech těchto úrovních je tendence k udržování rovnovážného stavu. Nejsou-li 

regulační mechanizmy příslušného systému schopny rovnováhu udržovat, dochází k ohrožení 

jeho existence. 

Za poruchy biologické rovnováhy můžeme považovat ta onemocnění, která mají organický 

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

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

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

chorob, například demence1. Prvotní příčinou organicky podmíněných poruch mohou být 

ovšem i psychické zážitky. 

Mezi nej závažnější organická onemocnění současné doby patří v první řadě kardiovasku-

lární nemoci. Z hlediska příčin úmrtí v zemích Evropské unie zaujímají první místo2. Na 

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

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

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

věku jsou nejčastější příčinou smrti úrazy a otravy. 

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

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

Poměrně hojná onemocnění, ovšem většinou bez fatálních následků, jsou různé respirační 

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

představují alergie, které zpravidla výrazně negativně ovlivňují kvalitu života. Do výčtu 

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

také diabetes mellitus a některá další onemocnění. 

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

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

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

vhodné pohybové aktivity. 

1 RAHN, E.; MAHNKOPF, A. Psychiatrie : učebnice pro studium a praxi. Praha : Grada, 2000, s. 164. 
2 Srov. WASSERBAUER, S. a kol. Výchova ke zdraví. Praha : SZÚ, 1999, s. 20. 

32 



PORUCHY ZDRAVÍ V OBLASTI PSYCHOLOGICKÉ ROVNOVÁHY 

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

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

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

ním rozhraní a přístup k nim i jejich nositelům by to měl respektovat." (Baštecká, 2003). Na 

problematičnost teoretického uchopení duševní nemoci poukázal například již Michel Fouca-

ult: „...mentální patologie vyžaduje jiné analytické metody než patologie organická ... jen 

jazykový úskok umožňuje podkládat chorobám tělesným a chorobám duševním týž smysl." 

(Foucault, 1971). To lze také ilustrovat na postavení psychiatrie mezi ostatními lékařskými 

obory; Cyril Höschl1 připomíná, že až do počátku 19. století nebyla vlastně medicínskou 

disciplínou a i dnes je její pozice problematická. 

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

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

psychologic hledá vztah mezi chováním a mozkem2. Psychopatólogie se věnuje přímo 

chorobným duševním jevům, klasifikuje je a zkoumá jejich projevy. 

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

poruchy. Podle Jiřího Rabocha a Pavla Pavlovského3 postihují až jednu čtvrtinu populace 
r # # 

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

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

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

Charvát4. Je nasnadě, že u tzv. přírodních národů může tento „smrtonosný strach" způsobit 

například šaman svým zaříkáváním a pod. Duševní stres může být příčinou řady vnitřních 

chorob, protože vysoké a nespotřebované dodávky hormonů organizmus poškozují. 

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

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

snižuje věk při první depresivní epizodě5. Deprese je příkladem duševní nemoci s výraznou 

odezvou v oblasti tělesné (zácpa, bolesti hlavy, nespavost) i sociální (někdy až neschopnost 

docházet do zaměstnání a udržovat mezilidské vztahy). 

1 HÖSCHL, C. Kde bydlí liské duše. Praha : Portál, 2004, s. 122. 
2 PREISS, M. Klinická neuropsychologic. In Klinická sychologie v praxi. Praha : Portál, 2003, s. 295. 
3 RABOCH, J.; PAVLOVSKÝ, P. Psychiatrie : minimum pro praxi. Praha : Triton, 2001, s. 115. 
4 CHARVÁT, J. Život, adaptace a stress. Praha : SZdN, 1969, s. 76. 
5 Srov. RAHN, E.; MAHNKOPF, A. Psychiatrie : učebnice pro studium a praxi. Praha : Grada, 2000, s. 227. 
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Poruchy osobnosti neboli psychopatie jsou rovněž časté. „Odhaduje se, že deseti až osm-

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

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

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

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

všeobecného psychiatrizování. Pro posledních několik desetiletí je skutečně typický určitý 

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

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

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

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

mnoha pacientů. 

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

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

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

neuróz je narušení subjektivního prožívání, tedy změna emocí1. Uvádí se, že neurózy jsou 

jednou z nej častěji ších příčin návštěv u praktického lékaře. Ten však začasté nedokáže na 

neurotické projevy pacienta adekvátně reagovat, odesílá jej na vyšetření k různým 

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

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

příběh. Takový nadhled mohl mít dříve obvyklý rodinný lékař (což se ovšem netýkalo ekono-

micky slabších skupin obyvatelstva), ale jen stěží si jej udrží dnešní obvodní praktik. 

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

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

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

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

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

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

mentální anorexie má prokazatelný vliv aktuální mediální norma a nápodoba sociálních 

vzorů, tedy faktory společenské. 

1 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999, s. 201. 
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PORUCHY ZDRAVÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍ ROVNOVÁHY 

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

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

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

klad rozvod, svatba nebo odchod do důchodu, patří knejvětším stresorům1. Do této oblasti 

patří také rozsáhlá zdravotní problematika sociální patologie. 

Zatímco v raných společnostech bylo jediným myslitelným zločinem porušení tradice, 

naše dnešní společnost má podstatně širší a komplikovanější chápání sociálně nežádoucích 

jevů2. Mezi takové jevy je možné zařadit například kriminalitu, sebevražednost, zneužívání 

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

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

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

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

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

označuje jako deviantní, deviantní jedince sama plodí." (Křížová, 1992). S tímto přístupem 

úzce souvisí teorie labelingu, tj. pokrývání společenských jevů diagnostickou nálepkou. Jde o 

jakousi medicinizaci společnosti, která byla již zmíněna v souvislosti s psychopatologií. 

Z hlediska kulturní antropologie je podstatné, že normativní přístup je zřejmě historicky starší 

a je typický pro silně integrované skupiny. V našem kulturním okruhu se prolínají oba 

zmíněné přístupy. 

Do skupiny zdravotních problémů sociální patologie lze zařadit následky nevhodného 

působení rodiny, ale i širší společnosti. Patří sem například syndrom týraného a zneužívaného 

dítěte, citová deprivace, zdravotní následky šikany a mobbingu, nezaměstnanosti, bezdomo-

vectví, užívání návykových látek aj. Sociální vlivy se výrazně uplatňují u řady duševních 

chorob, přičemž významnou roli hraje zejména komunikace. Patologická komunikace může 

být projevem, ale i příčinou řady duševních chorob. Velice zajímavý názor vyslovila 

například paloaltská komunikační škola na schizofrenii, která prý není „mysteriózní duševní 

onemocnění" jednotlivce, nýbrž specifický komunikační vzorec3. Nevhodné způsoby 

komunikace mohou zcela nepochybně poškodit pacienta (psychogenní iatropatogenie), žáka 

1 Srov. MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha : SPN, 1984, s. 36. 
2 KŘÍŽOVÁ, E. Úvod k sociologii medicíny a zdravotnictví. Praha : Univerzita Karlova, 1992, s. 74. 
3 Srov. WATZLAW1CK, P.; BAVELASOVÁ, J.B.; JACKSON, D.D. Pragmatika lidské komunikace. 

Hradec Králové : Konfrontace, 1999, s. 186. 
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(didaktogenie) apod. S problematikou sociálního zdraví souvisí také sebevražedné jednání. 

Suicidium je složitý jev a jeho příčiny mohou být různé, ne vždy musí být jeho aktér duševně 

nemocný. „Ve většině případů není motiv znám, druhé místo zaujímají somatická 

onemocnění a na třetím místě jsou problémy rodinné a erotické." (Zemek, 2001). Bilanční 

sebevražda, například po zjištění infaustní diagnózy, bývá (sekularizovanou) společností 

v zásadě tolerována. I taková má ovšem sociální rozměr a nezanedbatelný vliv na okolí 

zemřelého. Sebevražda je prakticky vždy určitým obviněním a stigmatizací pozůstalých. I zde 

je nezbytné uvážit kulturní rozměr. Například římská a japonská kultura chápala tradičně 

sebevraždu jako adekvátní a přijatelné řešení společenské potupy1. Od sebevraždy, ať patické 

nebo biické, je třeba odlišit sebeobětování (obětování života v zájmu určité vyšší hodnoty) 

a sebezabití (zničení vlastního života bez úmyslu zemřít). 

PORUCHY ZDRAVÍ V OBLASTI SPIRITUÁLNÍ ROVNOVÁHY 

Duchovní neboli spirituální dimenze není totéž, co duševní. Přesto se někdy pojmem duše 

míní spíše duch. „Víra v nesmrtelnou duši patří k základům evropské civilizace (a žádné jiné). 

Vyjadřuje zároveň přesvědčení i rozhodnutí, že každý člověk je jedinečná bytost, která nutně 

potřebuje svobodu, protože nese nekončící odpovědnost za všechno, co kdy udělala. 

Vyjadřuje také úctu k těm, kteří si něčeho cenili víc než vlastního života." (Sokol, 2001). To 

souvisí například se zmíněným sebeobětováním, které bývá někdy vykládáno jako suicidium. 

A přestože je v evropském kontextu sebevražda vnímána jako nepřípustná, čin Jana Palacha 

z roku 1969 řada lidí chápe jako úctyhodný; naopak v Asii (i když je tam sebevražda vnímána 

jako přípustná) by nebyl takový čin vůbec pochopen - právě pro absenci víry v nesmrtelnou 

duši. Ačkoli tento příklad hrubě zjednodušuje spletitou skutečnost, ilustruje praktické 

důsledky odlišnosti kultur. 

Potřeba smyslu, sebepřesahu, zařazení se do celku světa je člověku vlastní právě tak jako 

potřeby biologické, psychické a sociální. Bylo by hrubou chybou domnívat se, že spiritualita 

se dotýká pouze lidí tzv. věřících. Je-li člověk krácen ve svém právu hledat a nalézat smysl, 

pravdu, svobodu, víru atp., může nejen onemocnět, ale i zemřít. Vyhroceným příkladem může 

být nárůst sebevražednosti u nás po roce 1968.2 

1 Srov. KOMÁREK, S. Spasení těla : Moc, nemoc a psychosomatika. Praha : Mladá fronta, 2005, s. 101. 
2 Srov. MOŽNÝ, I. Česká společnost: Nej důležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha : Portál, 2002, s. 68. 
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Do oblasti poruch duchovního zakotvení patří například tzv. noogenní a nedělní neurózy, 

jež se projevují pochybováním o hodnotě bytí, o smyslu života, depresemi až sebevražednými 

tendencemi. Je zcela přirozené, že takovéto poruchy se mohou objevit pouze u lidí, kteří 

nejsou plně vytíženi péčí o zachování života. Noogenní neuróza je tedy spojena s fenoménem 

volného času. Zajímavým problémem duchovního zakotvení je také psychospirituální krize, 

kterou Michael Vančura definuje jako „...epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny 

vědomí a změny percepčních, emocionálních, kognitivních a psychosomatických funkcí, ve 

kterých je patrný přesah obvyklých hranic definice vlastního já, tj. posun k transpersonálním 

zážitkům." (Vančura, 2002). Taková duchovní zkušenost je pro člověka velice obtížná a proto 

se hovoří o krizi. Odlišit psychospirituální krizi od psychotického onemocnění je nesnadné. 

Únik z problémů současného (zmaterializovaného) světa se může dít nejen útěkem do 

nemoci, ale také konverzí k náboženské sektě. Sekty se vyznačují především negativním 

postojem k majoritní kultuře, pevnou ideologií a totalitním řízením. Nabízejí většinou trans-

cendentní zakotvení, jistotu, řád, autoritu, skupinovou identitu atd: Jedinec, který se stane 

závislý na sektě, který přijme její učení za vlastní, je zpravidla silně ohrožen na zdraví, a to 

nejprve v oblasti spirituální, záhy však i ve všech ostatních. Obdobně tomu bývá i u ostatních 

kultů a ideologií, které mají ve svém programu zakotvenu nenávist ke skupině obyvatel, které 

vyznávají vůdcovský princip, proklamují násilí atp. 

Často se vyskytuje názor, že lidé, kteří se dobrovolně stali řadovými členy nějaké sekty či 

lidé kteří trpí následky noogenní neurózy nebo psychospirituální krize nejsou duševně zdraví. 

Tím by kategorie spirituálního zdraví ztrácela smysl, protože každá spirituální porucha by 

byla zároveň poruchou duševní. Kdo je však ochoten připustit, že hledání smyslu individuální 

existence může i psychicky integrovaného jedince přivést k zoufalým a život ohrožujícím 

krokům, tento názor nesdílí. 

V současné době lze v některých evropských zemích vypozorovat zvýšené praktikování 

exorcizmu. S oficiálním pověřením příslušného biskupa jej mohou provozovat proškolení 

církevní „terapeuti", přičemž je údajně garantováno, že takto nebudou „léčeni" psychicky 

nemocní lidé jako v minulosti (například epileptici), nýbrž pouze ti skutečně posedlí ďáblem. 

To je ostatně výmluvným svědectvím o tom, že je problematika spirituality aktuální i ve 

značně sekularizované společnosti. 
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Spirituální pohodu a zdraví moderního člověka ohrožuje také strach ze smrti a z toho, co 

s ní souvisí. Smrti byl v naší společnosti podle Heleny Haškovcové upřen charakter sociálního 

aktu. „Dnes si kolem umírání a smrti nejsme jisti ničím, a proto nás zahltil strach tak velký, že 

zabraňuje střízlivému pohledu a konstruktivnímu počínání, tedy tomu procesu, který je 

nazýván ritualizací umírání a smrti." (Haškovcová, 2002). Neschopnost dnešního Evropana či 

Američana přijmout smrt jako přirozenou a smysluplnou součást života způsobuje mnohá 

další utrpení. Člověk, který se již nesetkává s fakticitou smrti v každodenním životě (nevidí 

ani umírat své blízké), si ovšem smrt připomíná možná podvědomě jinak, například 

v počítačových hrách. Tím se ale smrt ještě více relativizuje a odlidšťuje. Jedním z mnoha 

důsledků tohoto rozpačitého vztahu ke smrti je deformace a komercionalizace pohřebních 

rituálů, kterou můžeme pozorovat v našich velkých městech. 

Někteří lidé trpí také následky svého magického myšlení a chování. Takové chování obnáší 

provozování magických rituálů či jejich reliktů, jednání podřízené pověrám nebo věštbám atp. 

Podle Vladimíra Vondráčka1 je v lidech vůle k magickému a magické bude patrně ještě 

dlouho ovlivňovat naše myšlení a chování. Zdroje a příčiny magických tendencí a obsahů vidí 

Vondráček v touze po nadpřirozeném, v přání znát budoucnost, ve strachu, v tendenci chovat 

naděje na mimořádné řešení, ve sklonech udržovat pověsti a fabule atd. 

3.6 CIVILIZAČNÍ CHOROBY 

Pro nemoci, jejichž vznik a rozvoj je výrazně ovlivněn způsobem života, znečištěním 

životního prostředí, urbanizací atp. se vžil název civilizační choroby. Někteří autoři, například 

Jan Kálal2, poukazují na to, že jde o nesprávné označení, protože příčinou těchto nemocí není 

civilizace, ale pouze člověk a jím způsobená poškození prostředí i sebe sama. Naopak Josef 

Charvát3 hovoří přímo o civilizačním stresu a zně j vznikajících chorobách. Vratislav 

Schreiber4 užívá dva synonymní názvy - stresové nemoci a nemoci z adaptace. 

Mezi choroby tohoto typu patří především artérioskleróza a s ní související ischemická 

1 VONDRÁČEK, V. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha : SZdN, 1968, s. 293. 
2 KÁLAL, J. Aplikovaná medicína : kapitoly lékaře pro pedagogy. Praha : UK PedF, 2000, s. 7. 
3 CHARVÁT, J. Civilizační stres. In Stres. Praha : Avicenum, 1985, s. 370. 
4 SCHREIBER, V. a kol. Stres -.patofyziologie, endokrinologie, klinika. Praha : Avicenum, 1985, s. 129. 
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choroba srdeční a infarkt myokardu. Dále sem bývá řazena esenciální hypertenze, peptický 

vřed, inzulin non-dependentní diabetes mellitus, některé alergické nemoci, chronická 

bronchitída, mnoho psychických poruch a ovšem také nádorová onemocnění. Řada z těchto 

chorob se ještě před několika desetiletími nemohla vůbec projevit, protože lidé umírali 

předčasně na jiné, zejména infekční, nemoci. Dnes jsou však ve vyspělých zemích závažným 

celospolečenským problémem s výrazným ekonomickým dopadem. Jená se o nemoci jejichž 

příčiny jsou většinou multifaktoriální, významnou úlohu hrají i dědičné dispozice. Nicméně 

vliv životního styluje zde naprosto zásadní. Některé jsou již v populaci natolik rozšířeny, že 

jsou ze statistického hlediska de facto normální. Výčet civilizačních chorob není pochopitelně 

úplný a je pravděpodobné, že s rozvojem medicínského poznání bude doznávat určitých 

změn. 

Člověk je do určité míry schopen přizpůsobovat se změnám prostředí, jsou-li však jeho 

adaptační možnosti vyčerpány, onemocní. Tento přechod ze stádia rezistence do stádia 

exhausce závisí především na intenzitě a době trvání konkrétního stresoru. Není v silách 

člověka plně se adaptovat na dlouho trvající mentální stres, na nekompenzovaný sedavý 

způsob života, trvale znečištěné ovzduší nebo nevyváženou stravu. Možností, jak tyto 

rizikové faktory omezit a zmírnit jejich zdravotní následky, je důsledná aplikace 

preventivních přístupů. Cílesměrná a systematická podpora zdraví se tedy stává nezbytnou 

podmínkou nejen pro zajištění vyhovující kvality života, ale pro zachování lidského života 

vůbec. 
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4 STRATEGIE PODPORY ZDRAVÍ 

Postupů, jak udržovat, posilovat a znovunabývat zdraví je mnoho. Antropologie se musí 

orientovat na ty, které se opírají o empiricky a experimentálně zjištěné skutečnosti, tedy na 

postupy vědecké. Systematicky a přesně, řadou výzkumů, bylo například zjištěno, že určité 

faktory zdraví poškozují a jiné naopak posilují. Bylo dokázáno, že žádná nemoc nevzniká bez 

příčiny, a že variabilita těchto příčin může být značná. Faktory, které vyvolávají nemoc 

působí zpravidla ve složitých souborech a v různých podmínkách. Organizmus člověka se jim 

brání neméně komplikovanými mechanismy. 

4.1 ÚLOHA PREVENCE V PÉČI O ZDRAVÍ 

Vědy, které se dnes zabývají teorií lidského zdraví, chápou zpravidla prevenci šířeji než 

medicína nebo klinická psychologie. Například psychologie zdraví se intenzivně „...zabývá 

psychologickým aspektem prevence, a nejde jí jen o prevenci té či oné nemoci. Jde jí o pre-

venci v co nejširším slova smyslu. O to, co máme na mysli, když mluvíme o zdravém 

způsobu života a máme na mysli celou jeho šíři. O to, co je možno zkráceně vyjádřit slovy 

zdravě žít." (Křivohlavý, 2001). Takto pojatá prevence se stává jedním z hlavních cílů psy-

chologie zdraví. 

Prevenci neboli předcházení (lat. praevenire = předcházet1) lze v oblasti péče o zdraví 

vymezit také například jako „...činnost, která vede k upevnění zdraví, zabránění vzniku 

nemoci, jejímu rozvoji, šíření, komplikacím a k prodloužení pracovní schopnosti a délky 

aktivního života". (Pýchová; Šamánková, 1996). Od prevence se někdy odlišuje profylaxe, 

která je specifickou ochranou proti konkrétnímu nebezpečí (řec. profylassein = střežit se před 

něčím2). Někteří autoři prevenci dále dělí na globální, selektivní a indikovanou3. Za tradiční 

lze považovat rozlišování tří úrovní prevence, které se běžně používá ve zdravotnických 

oborech. Toto pojetí člení prevenci na primární, sekundární a terciární. 

1 Srov. KÁBRT, J.; KÁBRT, J. Lexicon medicum. Praha : Avicenum, 1988, s. 494. 
2 Tamtéž, s. 498. 
3 Srov. BAŠTECKÁ, B. a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha : Portál, 2003, s. 21. 
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PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Veškeré zásahy, jejichž cílem je zamezení vzniku nemocí a zdravotních problémů spadají 

do sféry primární prevence. Někdy bývá tento typ prevence ztotožňován s podporou zdraví 

Různým způsobem se na ni podílejí všichni členové společnosti, jde do značné míry o záleži-

tost komunitní. Činnosti primární prevence mohou být specifické, tedy orientované ke 

konkrétnímu cíli (například jodizace kuchyňské soli) anebo nespecifické, zaměřené k podpoře 

zdraví výchovou, rozvojem vhodných forem aktivit ve volném čase atp. Někdy se užívá také 

termín prevence protektivní, která v zásadě odpovídá specifickému přístupu a prevence 

sanogenní, která má nespecifický charakter. 

Zatímco specifická primární prevence je předmětem zájmu specializovaných oborů, 

převážně medicíny, prevence nespecifická je podstatnou součástí řady oborů lidské činnosti. 

Podpora dobrého zdravotního stavu obyvatelstva a jeho vedení ke zdravému (nebo alespoň 

méně destruktivnímu) životnímu stylu předpokládá propracované metody. Ty jsou však 

účinné pouze tehdy, jsou-li prováděny soustavně a dlouhodobě a jsóu-li nenásilně začleněny 

do života společnosti. 

Výchova ke zdraví. Ovlivňování životního stylu lidí je možné prostřednictvím působení 

na jejich hodnotovou orientci a na jejich postoje. Přirozeně se tak děje socializací, vrůstáním 

člověka do společnosti. Výchova a učení je nej efektivnější v dětství a proto má i z hlediska 

podpory zdraví nej důležitější roli primární socializační skupina, kterou je zpravidla rodina. 

Výchova v rodině, případně ve skupině, která ji má nahradit, poskytuje člověku vzory k napo-

dobení a základní informace nutné pro formování vztahu k vlastnímu zdraví. 

Komplexní a promyšlená výchova ke zdraví je dnes již samozřejmou součástí vzdělávání 

v rámci povinné školní docházky. Vzdělávání a výchova v oblasti zdravého životního stylu na 

základní škole má vytvářet nezbytný základ, který by měl být rozvíjen a udržován v dalších 

etapách vzdělávání a života každého žáka2. 

Účinnou formou podpory zdraví u dětí a mládeže může být tzv. peer výchova, která bývá 

mnohdy součástí mimoškolních činností. „Principem peer programů je aktivní zapojení 

předem připravených vrstevníků. Význam anglického slova peer je ovšem širší nežli jen 

vrstevník. Je to někdo, s kým se cílová populace může ztotožnit." (Nešpor a kol., 1996). Tato 

' Srov. BAŠTECKÁ, B. a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha : Portál, 2003, s. 21. 
2 Standard základního vzdělávání. Praha : Fortuna, 1999, s. 30. 
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Tato metoda se používá zejména v programech zaměřených na prevenci zneužívání 

návykových látek. Využívá se zejména výhoda neformálního vztahu, který vzniká mezi 

dobrovolníkem a cílovou skupinou. 

Závažným, ale často podceňovaným, úkolem výchovy ke zdraví je výchova dětí i dospě-

lých k poskytování první pomoci. Její organizační náročnost vyplývá především z toho, že 

teoretická instruktáž obvykle nepostačuje, důležitý je praktický nácvik. Dopady všeobecně 

spíše opomíjené výuky první pomoci na našich školách mohou být rozsáhlé. Ukazuje se to 

zejména v souvislosti s rostoucí oblibou nebezpečných sportů, dlouhodobým rozmachem 

motorismu atd. 

Sociální marketing. Metoda sociálního marketingu bývá označována jako velmi efektivní 

postup v prosazování různých iniciativ v oblasti péče o zdraví. „Sociální marketing můžeme 

charakterizovat jako souhrn metod a prostředků, které umožňují cíleně působit na vybrané 

skupiny obyvatel se záměrem propagovat, ovlivňovat a měnit postoje občanů k sociálním 

hodnotám, zejména ke zdravotnímu chování." (Pýchová; Šamánková, 1996). Cílem je tedy 

učinit některé ideje nebo praktiky pro cílovou skupinu přijatelnými nebo alespoň přijatelněj-

šími. Konečným cílem těchto aktivit je změna v chování lidí. Sociální marketing využívá 

širokou škálu prostředků, zejména televizi, rozhlas, tisk, letáky, reklamní předměty. 

Příkladem sociálně marketingové akce mohou být například aktivity Ligy proti rakovině, 

která mj. občanům rozesílá své informační materiály obsahující kalendáře nebo obrázky 

s osvětovou tematikou. 

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE 

Cílem sekundární prevence je včas rozpoznat nemoc a potlačit ji pokud možno ještě ve 

stadiu latence, před propuknutím klinických příznaků. Tato úroveň prevence zahrnuje veškerá 

opatření a postupy zabraňující zhoršování již vzniklé nemoci, zamezující komplikacím nebo 

dokonce smrti. Spočívá ve včasné diagnostice a účinné léčbě. 

Diagnostická složka sekundární prevence. Včasné rozpoznávání chorob se zaměřuje 

zejména na jedince a skupiny obyvatel, u nichž lze určité onemocnění s větší či menší mírou 

pravděpodobnosti očekávat. Odehrává se v rámci preventivních, screeningových a dispenzár-

ních prohlídek. 



Preventivní prohlídky provádějí především lékaři tzv. první linie kontaktu, tedy nejčastěji 

praktičtí lékaři a stomatologové. Jsou určeny veškeré dětské i dospělé populaci a jejich cílem 

je odhalit případné choroby či dispozice k nim a také získávat informace o zdravotním stavu 

obyvatelstva. V této souvislosti je důležitým demografickým údajem dostupnost lékařské 

péče. Na deset tisíc obyvatel připadalo v roce 2000 v České republice 37 lékařů a 105 střed-

ních zdravotnických pracovníků1. Je naprosto zřejmé, že podstatná část obyvatel planety má 

přístup k lékařské péči značně ztížený. O preventivních prohlídkách má proto význam hovořit 

pouze v kontextu vyspělých zemí. Zajímavou otázkou, kterou si klade například psychologie 

zdraví, je, proč někteří lidé chodí pravidleně na preventivní prohlídky a jiní nikoliv. 

Dispenzární prohlídky jsou prováděny rovněž zejména praktickými lékaři a jejich cílem je 

vyhledávání osob nemocných nebo ohrožených na zdraví. Do této kategorie patří například 

zaměstnanci rizikových pracovišť, diabetici, těhotné ženy nebo děti a dospělí v tíživé sociální 

situaci. Tito lidé jsou pak pravidelně sledováni. 

Screeningová vyšetření zajišťují odborní i praktičtí lékaři za účelém hromadného vyhledá-

vání osob v časném stadiu nemoci. Používají se zejména jednoduché laboratorní testy, 

například orientační chemické vyšetření moči. Cílem je rychle rozlišit osoby pravděpodobně 

zdravé a pravděpodobně nemocné či ohrožené a ty pak dále vyšetřit a v případě potřeby léčit. 

Terapeutická složka sekundární prevence. Ve zdravotnictví se rozlišuje několik druhů 

léčby. Terapie kauzální se soustředí na vlastní příčinu chorobného stavu, terapie symptoma-

tická se zaměřuje pouze na příznaky. Paliativní léčba poskytuje jen úlevu od bolesti tam, kde 

je nemoc neléčitelná. Dále lze rozlišit terapii konvenční nebo alternativní (což má ovšem 

důležitý kulturní a časový aspekt), konzervativní nebo radikální, elektivní nebo neelektivní 

atd.2 Jednotlivé způsoby terapie se mohou často navzájem doplňovat a ovlivňovat. 

Má-li být jakákoliv terapie účinná, musí se na ni aktivně podílet i sám pacient a jeho okolí. 

„Lékaři a psychologové sami na léčbu nestačí. Potřebují pomoc pacientů. Zdravotníci i paci-

enti potřebují pomoc systému. A zdravotnický systém potřebuje pomoc zdravotníků a pacien-

tů" (Baštecká a kol., 2003). Teorie zdraví, a zvláště psychologie zdraví, se v oblasti terapie 

zabývá například problematikou kompliance, tedy dodržováním lékařových pokynů 

pacientem. 

1 Srov. MOŽNÝ, I. Česká společnost: Nej důležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha : Portál, 2002, s. 62. 
2 PACOVSKÝ, V.; SUCHARDA, P. Úvod do medicíny. Praha : Karolinum, 2002, s. 80. 



TERCIÁRNÍ PREVENCE 

Třetí rovina prevence má za cíl minimalizovat škody na zdraví způsobené již vzniklým 

onemocněním. Spočívá nejen v terapii, ale i v zapojování nemocného člověka, v rámci jeho 

možností, do aktivního života společnosti. Terciární prevence plynule navazuje na sekundární 

a je její úspěšností do značné míry ovlivněna. Je orientována například na oběti sexuálního 

zneužívání, chronicky nemocné, smyslově či tělesně postižené, umírající, závislé na návyko-

vých látkách. Někdy je obtížné odlišit tyto aktivity od prevence primární. „Oba typy prevence 

se dějí více na úrovni společenské než zdravotnické, aba někdy používají stejné metody a oba 

do sebe přecházejí. Na úrovni terciární prevence se sociální podstata postižení a nemoci pro-

jevuje nejvýrazněji." (Baštecká a kol., 2003). Na úrovni sil a zdrojů jedince i společnosti 

závisí, jaké důsledky nemoc či postižení člověku přinese. Pro dnešní vyspělou medicínu je 

například typické, že dokáže snadno pomocí farmak a složitých přístrojů prodlužovat život 

umírajícího člověka extrémním způsobem. To je příkladem paradoxně úspěšné terciární 

prevence, která však nebere v úvahu kvalitu pacientova života. 

Rehabilitace a resocializace. Termíny rehabilitace, resocializace a podobné (reintegrace, 

reedukace...) jsou v literatuře poměrně frekventované, ale jejich význam není ustálen. Hovoří 

se o rehabilitaci fyzioterapeutické, ale i psychické a sociální1. Cílem je vždy návrat do stavu 

před nemocí či jiným problémem. Resocializace se překrývá s ucelenou rehabilitací, obě mají 

za cíl začlenění člověka do plnohodnotného života společnosti. Reedukací, kterou lze považo-

vat za součást rehabilitace, je například situace, kdy se člověk po cévní mozkové příhodě 

znovu učí mluvit. 

Sociální opora. Problematika sociální opory je v současné době intenzivně studována, a to 

nejen v psychologických oborech. „Sociální oporou v širším slova smyslu se rozumí pomoc, 

která je poskytována druhými lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci." (Křivohla-

vý, 2001). Taková pomoc může být materiální, informační, emocionální či jiná. Velký 

význam má sociální opora u hospitalizovaných dětí, u lidí osamělých, umírajících apod. 

Sociální opora může však své poskytovatele, ale i příjemce, též silně poškozovat, stát se pro 

ně stresorem. Příkladem může být negativní vliv pečování o postiženého člověka na opatřující 

osobu. Taková osoba pak sama vyžaduje pomoc, například formou respitní péče. 

1 Srov. MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha : Portál, 2003, s. 219. 
2 Srov. BAŠTECKÁ, B. a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha : Portál, 2003, s. 52. 
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Děti a dospívající potřebují zažít sociální oporu nejen v rodině, nejen mezi nejbližšími 

kamarády, ale také ve škole, protože v ní tráví podstatnou část dne1. Význam a mimořádná 

důležitost sociální opory je vlastně odrazem společenského založení člověka, jeho sociální 

podstaty. Zařazení sociální opory do sféry terciární prevence samozřejmě neznamená, že se 

tato forma pomoci neuplatňuje také v prevenci primární a sekundární. 

Psychohygicna. Duševní hygienu lze považovat za relativně samostatný vědní obor, který 

se po dlouhou dobu vyvíjel na pomezí jiných, tradičních disciplín (medicíny, pedagogiky, 

psychologie, filozofie aj.). Jedná se o obor, který prošel a stále prochází pozoruhodným 

vývojem. U nás byla v padesátých letech dvacátého století považována za tzv. buržoázni 

(pa)vědu, v době normalizace byla ve své vulgarizované a ideologizované podobě rozvíjena 

v rámci mnoha oborů lidské činnosti. Dnes si duševní hygiena jen obtížně získává ztracenou 

důvěru, což ještě komplikuje záplava populárně naučných psychohygienických publikací 

problematické úrovně. 

Psychohygienu je také třeba chápat siřeji než jen jako složku terciární prevence, do které 

bývá řazena z historických důvodů. Daniel Bartko uvádí, že psychohygiena „...zahrnuje 

značnou část lidských problémů, od dětství až do stáří, lidí zdravých i nemocných. 

Samozřejmě, u nemocných jsou zásady duševní hygieny modifikovány chorobou, některé 

požadavky odpadají, jiné zase přibývají". (Bartko, 1976). Podle Libora Míčka2 je duševní 

hygiena určena zdravým, nemocným i těm, kdo jsou na hranici zdraví a nemoci. Ve všech 

těchto případech vede dodržování psychohygienických zásad k upevnění duševní rovnováhy, 

a tím i k podpoře zdraví. Klasická psychohygiena vlastně obsahuje i doporučení stran úpravy 

fyzikálních podmínek, výživová doporučení a pod. I zde se tedy ukazuje název duševní 

hygiena, resp. psychohygiena jako překonaný - jedná se v podstatě o podporu zdraví ve 

smyslu holistickém, nejen o zdraví duševní. 

Témata a poznatky takto široce chápané psychohygieny přesahují i samotnou problematiku 

prevence a jsou proto podrobněji pojednávána v dalších kapitolách. 

' MAREŠ, J. a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících II. Hradec Králové : Nucleus, 2002, s. 165. 
2 MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha : SPN, 1984, s. 13. 
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4.2 PATOGENEZE A SALUTOGENEZE 

Tradiční otázkou v lékařských vědách j e, jak vzniká určitá choroba. Tímto problémem se 

zabývá patogeneze, nauka o vzniku a vývoji nemocí. Otázku proč, tedy otázku po příčinách 

choroby, řeší etiologie. Pro popis příčiny i vývoje nemoci se užívá termín etiopatogeneze1. 

Patogeny jsou choroboplodní činitelé, například mikroorganizmy, hluk, nevhodné společen-

ské prostředí atp. a lze je relativně dobře rozpoznávat a zkoumat. 

Obráceně, tedy po okolnostech vzniku a rozvoje zdraví, se začal tázat v osmdesátých 

letech dvacátého století americký sociolog Aaron Antonovsky. Jeho termín salutogeneze, 

který lze přeložit jako zrod zdraví, se v psychologii a medicíně vžil. Ústředním pojmem salu-

togenetické teorie je sense of coherence, což Křivohlavý2 překládá jako smysl pro integritu. 

Jde o pocit nebo vědomí, že svět je smysluplný, srozumitelný, události v něm jsou 

předvídatelné a případné problémy zvládnutelné. To mimo jiné pozoruhodně koresponduje 

s jednou ze základních potřeb dítěte - potřebou smysluplného světa - podle Zdeňka Matějčka 

a Josefa Langmeiera. Lidé, kteří mají vysoký smysl pro integritu vykazují pevné zdraví 

dokonce i navzdory objektivně nepříznivým podmínkám3. Sense of coherence může být 

odpovědí na otázku, co drží některé lidi při životě a při relativně dobrém zdraví v naprosto 

neúnosných podmínkách koncentračních táborů a některých věznic. Chápání světa jako 

smysluplného celku a určitý optimismus má tedy podle této teorie salutogenní, zdraví 

podporující účinky. 

Už samo pozitivní vymezení zdraví (například ve známé a výše citované definici WHO) 

naznačuje, že člověk by měl nejen potlačovat patogeny (protože zdraví není jen nepřítomnost 

nemoci), ale také podporovat salutory, tedy usilovat o pochopení podstaty věcí, důvěřovat 

sobě i druhým, snažit se ovlivňovat svět kolem sebe atp. Mohutným a patrně hlavním zdrojem 

salutorů (a ovšem také patogenů) jsou mezilidské vztahy. Vedoucí postavení ve skupině je 

téměř vždy spojeno s pevnějším zdravím, a to samozřejmě nejen u člověka. Vyvstává 

pochopitelně otázka fázování sledu událostí - co je příčina a co následek? Nicméně lze před-

pokládat, že dobrá sociální pozice má i určité dopady na endokrinní aktivitu a tím i na imu-

nitní procesy apod. 

1 VOKURKA, M. Praktický slovník medicíny. Praha : Maxdorf, 1995, s. 107. 
2 KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001, s. 34. 
3 Srov. VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. Praha : Portál, 2003, s. 98. 
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4.3 PSYCHONEUROIMUNOLOGIE 

Organismus člověka má v optimálním případě mimořádně velké možnosti a schopnosti 

komplexní obrany proti působení různých nepříznivých faktorů. Nej důležitější úlohu má při 

tom imunitní systém, jehož hlavní funkcí je „...udržovat makromolekulovou homeostázu, tj. 

zejména lokalizovat, neutralizovat a odstraňovat z těla všechny cizorodé makromolekuly 

a struktury, jejichž součástí tyto makromolekuly jsou (např. viry, mikroorganismy, cizí buňky, 

transplantované tkáně), včetně produktů jejich rozpadu". (Hruška, 1994). Dříve spíše jen 

tušené vztahy mezi imunitní a nervovou soustavou se všemi z toho plynoucími následky se 

dnes považují za prokázané; hovoří se dokonce o integrujících soustavách člověka (imunitní, 

endokrinní a nervové), které vzájemně komunikují a spolupracují1. Imunitní systém může hrát 

úlohu senzorického orgánu, který předává informace, a zároveň je zdrojem látek, které 

ovlivňují soustavu nervovou i hormonální. 

Imunitní systém je prokazatelně ovlivňován také psychickými procesy. Na základě tohoto 

poznatku se v posledních desetiletích intenzivně rozvíjí nový obor - psychoneuroimunologie -

a jeho význam v psychologii a medicíně stále roste. „Psychoneuroimunologie je interdiscipli-

nární obor, který zkoumá vzájemné vztahy mezi psychikou, nervovým, endokrinním a imunit-

ním systémem." (Vymětal, 2003). Studuje se například, jaký vliv na imunitní činnost mají 

emoce, tíživá prosociální aktivita (tj. například péče o postiženého člena rodiny), chronický 

stres, sociální opora, rozvod atp. Bylo příkladně zjištěno, že deprese a zármutek výrazně 

oslabují imunitní systém, stejně tak jej oslabuje celkové vypětí studentů během zkouškového 

období. Naopak třeba vojákům vítězící armády se rychleji hojí rány než vojákům armády 
• 2 ' 

ustupující . Tyto a podobné postřehy nejsou pochopitelně nové, jejich vědecké zdůvodnění 

však umožňují až nejmodernější poznatky neurověd. 

Ukazuje se zde, jak zásadní význam pro zdraví má psychický stav každého jedince. 

Naprosto zřetelně se to projevuje zvláště u nemocných a starých lidí. Ztratí-li například 

osamělý starý člověk smysl svého života (přesněji to, co sám pokládal za smysl svého života), 

nemá-li pro co či pro koho dál žít a na co se těšit, dostaví se u něj pozvolná a dlouhodobá 

imunosuprese. Tento stav umožní vznik a rozvoj choroby, která se může stát - vlastně až 

1 Srov. ŠMARDA, J. a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha : Portál, 2004, s. 359. 
2 Srov. BAŠTECKÁ, B. a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha : Portál, 2003, s. 218. 
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druhotnou - příčinou jeho smrti. Pokles imunity se při tom děje zcela určitými a exaktně 

měřitelnými mechanismy, ve kterých hrají klíčovou roli zejména katecholaminy a glukokor-

tikoidy. Vždy je ovšem důležitý postoj jedince ke vzniklé nepříznivé situaci. Tak například 

Jan Vymětal1 uvádí, že u některých zvířat dochází k letálně končící stresové reakci vyvolané 

imunosupresí, jsou-li vystavena stálé a těsné přítomnosti nadřazeného jedince. Ale u těch 

jedinců, kteří situaci aktivně čelí imunosuprese nenastane. 

Psychoneuroimunologické poznatky přinášejí naději na úspěšné ovlivňování zdraví 

psychologickými prostředky. Pozornost je však třeba zaměřit na celý soubor faktorů. 

4.4 FAKTORY VÝZNAMNÉ PRO PODPORU ZDRAVÍ 

Zdravotní stav člověka je určován množstvím činitelů, které je možné rozdělit do čtyř 

základních skupin. Jedná se o vrozené předpoklady, životní prostředí, zdravotní péči a styl 

života. Uvádí se, že právě životním stylem může být zdravotní stav z největší části ovlivněn, 

proto je vhodné věnovat faktorům z tohoto okruhu prvořadou pozornost. Je třeba ovšem 

zdůraznit, že jednotlivé pojednávané faktory jsou ovlivňovány také například životním 

prostředím nebo zdravotní péčí a vzájemně se mohou posilovat nebo oslabovat2. Nepůsobí 

tedy na člověka izolovaně, nýbrž ve složité vzájemné interakci. 

STRES 

V obecném povědomí je stres chápán převážně negativně, jako rizikový faktor pro řadu 

chorob a subjektivně nepříjemně pociťovaný stav úzkosti, frustrace nebo konfliktu. Termín 

zavedl kanadský lékař Hans Bruno Selye, původně jen pro způsob odpovědi organismu na 

zátěž3. Dnes pod pojmem stres zpravidla rozumíme nejen tuto reakci, ale i samu zátěž neboli 

stresor. Stresorem může být v podstatě cokoliv, ale různé stresory mají různou emociogenní, 

resp. afektogenní hodnotu, jak upozorňuje Milan Nakonečný4. Do výčtu každodenních 

obecných stresorů tento autor řadí například dehumanizovanou byrokracii, odosobněná sídliš-

1 VYMĚTAL, J. Lékařská psychologie. Praha : Portál, 2003, s. 333. 
2 Srov. WASSERBAUER, S. a kol. Výchova ke zdraví. Praha : SZÚ, 1999, s. 12. 
3 SCHREIBER, V. a kol. Stres : patofyziologie, endokrinologie a klinika. Praha : Avicenum, 1985, s. 10. 
4 NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha : Academia, 1998, s. 545. 
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tě nebo boj o společenské postavení. Život člověka si lze jen těžko představit bez velkého 

množství každodenních starostí, nutných rozhodnutí i nevyhnutelného nebezpečí (například 

při přecházení vozovky). V anglicky psané literatuře se pro tyto malé stresory vžil název 

hassles. Někteří autoři, například Jan Vymětal1, navíc rozlišují distres, který je prožíván 

negativně a eustres, jež je subjektem vnímán pozitivně. Fyziologické pochody v organismu 

jsou při distresu a eustresu kvalitativně odlišné, eustres například zvyšuje imunitu, avšak 

může nastat situace, kdy oba druhy stresu probíhají současně2. Neuroendokrinní a imunitní 

reakce organismu potom závisí mimo jiné na vzájemném poměru obou složek stresu. 

Vyhýbat se zcela stresu je neúčelné a především prakticky nemožné. Člověk by si měl 

osvojit a rozvíjet strategie zvládání, pro které se v literatuře běžně používá anglický termín 

coping. Akutní silný stres lze zvládnout s pomocí psychoterapeutického zásahu, dlouhodobý 

mírnější stres pak uplatňováním správné životosprávy. Byly však vypracovány i specifické 

antistresové programy pro pracovníky určitých profesí, kurzy zvládání stresu atp. Zajímavou 

skutečností je, že pro mnoho osob, které se rozhodnou praktikovat nějaký antistresový 

program se potom on sám stává významným stresorem (úzkost ze změny životního stylu, 

obavy ze selhání a nedodržení předepsaných pravidel atp.). 

Základní podmínkou úspěšnosti všech strategií směřujících k podpoře zdraví nicméně 

zůstává vhodná úprava životosprávy. 

SPÁNEK 

Základní biologickou potřebou člověka je spánek - periodicky se opakující útlum kůry 

mozkové, který je provázen snížením intenzity většiny životních pochodů. Ve spánku nastává 

úplné přeladění organismu, parasympatikus získává převahu nad sympatikem a dochází k od-

počinku. Dostatečně dlouhý a hluboký spánek je podmínkou fyzického i psychického zdraví 

a naopak řada chorob se projevuje nejprve poruchami spánku. 

Hygiena spánku spočívá především v dodržování nkolika zásad. Spát by měl člověk 

v čisté, vyvětrané místnosti na pohodlném lůžku, teplota by měla být oproti pokojové 

poněkud snížena, asi na 18°C. Předpokládá se ticho a tma. Optimální je dodržovat 

pravidelnou hodinu usínání i probouzení, délka spánku je ovšem značně individuální. Člověk 

1 VYMETAL, J. Lékařská psychologie. Praha : Portál, 2003, s. 333. 
2 Tamtéž, s. 337. 
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je tvor s monofáziekým spánkem, někteří lidé dodržují spánek bifázický. Důležité je před 

spánkem navodit celkové uklidnění, nevystavovat se zbytečnému stresu (práce do pozdních 

večerních hodin, promýšlení problémů, sledování napínavých televizních pořadů atp.). Dosta-

tečnou dobu před usnutím by se nemělo jíst ani příliš pít. Usínání podporuje případný 

individuální předspánkový rituál, relaxace, uklidňující četba atp. Spánku a předspánkovým 

činnostem by měla být vyhrazena vkusně upravená ložnice. Je-li člověk nucen spát 

v místnosti, která slouží zároveň jako obytná, a ještě k tomu pro více lidí (pokoj na internátě 

nebo koleji, v nemocnici), může to značně ztížit nebo znemožnit dodržování výše popsaných 

zásad. Nespavost způsobená nevhodným životním stylem je také prostřednictvím změny 

životosprávy poměrně snadno odstranitelná. Hypnotika, ke kterým se lidé často upínají, však 

většinou neřeší primární příčinu poruch spánku a řada z nich má významné nežádoucí účinky. 

Pro duševní život člověka mají význam také sny, které jsou součástí spánku, a ve kterých 

se zpracovávají různé zážitky. Sny mají i ochranný význam. Například ani velké psychické 

utrpení dlouho neproniká do snů. Brání tomu zajímavý mechanismus, pro který Vladimír 

Vondráček1 navrhl název snová bariéra. Pro určité choroby jsou některé sny natolik typické, 

že mohou mít i diagnostický význam. 

OSOBNÍ HYGIENA A PÉČE O VZHLED 

Péče o čistotu těla a úprava zevnějšku má pro objektivní i subjektivní zdraví nemalý 

význam. Duševní rovnováhu podporuje také nepsychogenní přeladění, které může mít napří-

klad podobu koupele. Ján Praško a Hana Prášková2 publikovali rozsáhlý seznam příjemných 

aktivit, který obsahuje i řadu položek z oblasti hygieny a péče o vzhled: čistit si zuby, holit se, 

dát si práci s účesem, dát si sprchu, obléknout si hezký oděv atd. Souvisí to nepochybně 

s komfortním chováním, které je rozvinuto nejen u ostatních savců, ale i u ptáků. K tomuto 

chování dochází až tehdy, jsou-li naplněny základní životní potřeby - je tedy výrazem určité 

spokojenosti a bývá i u zvířat spojeno s příjemnými pocity. 

Problematika oděvu a zdobení těla je také významným tématem kulturní antropologie. Ve 

všech známých lidských kulturách má oděv a oděvní doplňky nezastupitelný význam praktic-

ký i symbolický. 

1 VONDRÁČEK, V. Úvahypsychologicko-psychiatrické. Praha : Avicenum, 1975, s. 151. 
2 PRAŠKO, J.; PRÁŠKOVÁ, H. Proti stresu krok za krokem. Praha : Grada, 2001, s. 99. 
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Problematika oděvu jako součásti životního stylu je již značně specifická, nicméně má pro 

zdraví velký význam. Šaty lidé, vědomě i podvědomě, spojují s celou svou osobností a zaned-

bávání zevnějšku bývá často příznakem porušeného zdraví. 

VÝŽIVA 

Příjem potravy zdaleka nesouvisí jen s uspokojováním biologické potřeby. Výživa a stra-

vování má také sociální, psychický i duchovní rozměr. S jedením souvisejí ty největší lidské 

hodnoty, jako je například láska a víra. Nejintimnější formou sexuálního kontaktuje v našem 

kulturním okruhu patrně orální erotika, říká se také „sníst někoho láskou". Věřící pojídají 

svého boha, symbolem čehož je například u křesťanů přijímání svaté hostie1. Pozřením nebo 

políbením dochází k nejtěsnějšímu spojení s danou věcí, proto má potrava značný symbolický 

význam. 

Správnou výživou můžeme posilovat tělesné i duševní zdraví, zlepšit pracovní výkonnost 

a prodloužit život. Základní doporučení pro racionální výživu se týkají pestrosti stravy, 

snižování spotřeby tuků, cukrů, alkoholu a kuchyňské soli a naopak zvyšování podílu syrové 

zeleniny a ovoce spolu s dostatečným příjmem vhodných tekutin2. Tato doporučení jsou 

všeobecně známá. Otázkou, kterou v této souvislosti řeší například psychologie zdraví je, 

proč se jimi lidé příliš neřídí. 

Psychohygienická doporučení k optimalizaci stravování upozorňují zejména na význam 

estetické úpravy jídla i okolního prostředí a na nutnost klidné atmosféry při jídle. Lidé často 

kvůli spěchu odbývají nebo vynechávají snídani a vystavují se tak během dopoledne hypogly-

kémii. To má za následek snížení pracovní výkonnosti, podrážděnost, výkyvy nálady atp. 

Podobně se projevuje také dehydratace tkání způsobená nedostatečným příjmem tekutin. 

Výživou lze působit terapeuticky na řadu onemocnění. Nejde však při tom jen o výživu 

léčebnou; poznatky o výživě se využívají také v psychoterapii. „Pomocí jídla můžeme 

ovlivňovat prožívání, modifikovat hladinu aktivace. U pacientů můžeme harmonizovat denní 

rytmus, výživou můžeme upravit cyklus bdění a spánku, práce a odpočinku". (Fraňková, 

1996). Další uplatnění nacházejí poznatky o terapeutických možnostech výživy ve výchov-

ném a rodinném poradenství3. Podobně jako odívání má také výživa pro člověka značný 

sociální a sdělný význam. 

1 Srov. VONDRÁČEK, V. Úvahy psychologicko-psychiatrické. Praha : Avicenum, 1975, s. 205. 
2 BENCKO, V. a kol. Hygiena. Praha : Karolinum, 2002, s. 96. 
3 FRAŇKOVÁ, S. Výživa a psychické zdraví. Praha : ISV, 1996, s. 12. 
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PRÁCE A ODPOČINEK 

Dospělý zdravý člověk tráví svůj čas převážně prací a odpočinkem, na ostatní činnosti 

připadá relativně malá část dne. Povolání má zásadní vliv na zdraví, může být zdrojem životní 

spokojenosti i frustrace. Člověk se jím ovšem nemá nechat pohltit, musí umět odpočívat 

a oddělovat své pracovní záležitosti od věcí osobních nebo rodinných. Investuje-li veškeré své 

síly a city jen do zaměstnání, vystavuje se riziku, že s jeho případnou ztrátou pozbyde vše, 

i zdraví. 

Hospodaření s časem i režim práce a odpočinku patří mezi základní problémy duševní 

hygieny. Absolutní množství volného času v posledních desetiletích vzrostlo, ale řada lidí jej 

nedokáže vhodným způsobem využít; hovoří se dokonce o patologii volného času. Efektivní 

trávení volného času je značně individuální a předpokládá jisté znalosti a dovednosti. 

„Úspěšná autoregulace vlastního života, životního způsobu a slohu na podkladě solidního 

sebepoznání a sebeocenění, pěstování a stimulace vlastní osobnosti, adekvátní seberealizace 

v různých sférách a úsecích, jakož i jejich rovnováha je totiž pro umění odpočívat tou nejjis-

tější základnou." (Bakalář, 1978). 

Optimalizace pracovních podmínek a trávení volného času skýtá značné terapeutické 

možnosti. Vedle psychohygieny se těmito otázkami zabývá například psychologie práce a pe-

dagogika volného času. 

POHYBOVÁ AKTIVITA 

Aktivní pohyb, který může mít formu cvičení, sportu či tělesné práce, je pro udržování 

zdraví nezbytný. Jeho nedostatek vede ke snížené tělesné výkonnosti a je považován za 

významný rizikový faktor. Každý člověk by měl dosáhnout takové míry zdravé tělesné 

aktivity, která by tento rizikový faktor vyloučila. V poslední době se stále častěji hovoří o tzv. 

zdravotně orientované zdatnosti. Pohyb nemá jedince poškozovat, proto je z hlediska zdraví 

problematická řada sportovních aktivit. Při výběru cvičení nebo sportu hrají roli především 

individuální preference a zdravotní stav každého jedince. 

Nejpřirozenější formou pohybuje pro člověka chůze. Turistika je proto vhodnou aktivitou 

pro většinu lidí, její výhodou je pobyt v přírodě. Téměř každému lze doporučit také plavání, 

izometrická cvičení, posilování svalů atp. Samozřejmou podmínkou provozování veškerých 
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sportovních aktivit je odpovídající zdravotní stav, případné kontraindikace dané aktivity je 

třeba konzultovat s lékařem. 

S tělesnou, ale i duševní, prací souvisí další důležité téma psychohygieny, a to správné 

dýchání. Práce závisí mj. na přívodu kyslíku ke tkáním; jeho nedostatek zhoršuje fungování 

smyslů, paměti, omezuje pohyby částí těla atd. Je důležité naučit se správně dýchat a provádět 

dechová cvičení. Na transport kyslíku a oxidu uhličitého v těle mají příznivý vliv záporné 

ionty, které jsou součástí atmosféry. Více jich je v horách nebo u moře, méně ve městech. 

Záporné ionty vyvolávají pocit svěžesti a předpokládá se jejich kladný vliv na řadu chorob1. 

Uvedený výčet zdravotně závažných prvků životosprávy není úplný, stranou zůstala 

například problematika kouření, alkoholu a jiných návykových látek, otázky sexuálního 

chování aj. Kouření, zneužívání drog a nadměrná konzumace alkoholu jsou aktivity 

neslučitelné se zdravím, nemají kladnou dimenzi jako ostatní pojednávané faktory, proto 

nebyly do výčtu zahrnuty. 

4.5 EFEKTIVNÍ CESTY K EMOČNÍMU ZAKOTVENÍ - CESTY KE ZDRAVÍ 

Zmíněné faktory životosprávy mohou významně ovlivnit zdraví, ale k dosažení životní 

spokojenosti nepostačují. Je třeba aktivně podporovat a posilovat pozitivní emoce, které - jak 

bylo řečeno výše - mají prokazatelný salutogenní efekt. Předpokladem je určitá úroveň sebe-

poznání, která umožní autoregulaci myšlení a emocí. To je také podstatou sebevýchovy. Tato 

oblast psychohygieny vychází z přesvědčení, že „...je možné a nutné, aby jedinec svým 

individuálním úsilím podstatně zdokonalil svůj osobní život, aby si udržel duševní zdraví, 

jehož znakem je to, co lze nazvat spokojeností nebo dokonce štěstím". (Míček, 1976). Právě 

štěstí či spokojenost může být pro mnohé životním cílem. Dnes se pro tyto a podobné 

kategorie používá anglický termín well-being, který Vladimír Kebza a Iva Šolcová2 překláda-

jí slovy osobní pohoda. 

Člověk, který touží po emočním zakotvení a následné osobní pohodě, by měl naplnit 

následující pětici položek. 

1 BENCKO, V. a kol. Hygiena. Praha : Karolinum, 2002, s. 37. 
2 KEBZA, V.; ŠOLCOVA, I. Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem. 

Československá psychologie, 2003, č. 4, s. 333. 
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MÍT RÁD 

Mít pozitivní vztah sám k sobě je předpokladem k tomu mít rád i někoho jiného. Emočně 

pevně zakotvený člověk má kromě sebe velmi rád ještě alespoň jednoho člověka a určitou 

náklonnost projevuje většímu počtu dalších lidí. Mít rád nebo milovat lze také přírodu, vlast 

a různé jiné věci či jevy. Láska je složitý citový vztah a zážitkový fenomén, který může mít 

řadu naprosto odlišných podob. V zásadě lze rozlišit lásku erotickou a neerotickou. Ve většině 

případů se ovšem jedná o cit stenický, který podněcuje, dodává energii a radost ze života. 

Láska jako cit (z psychologického hlediska) i láska jako vztah (ze sociálního hlediska) má 

pro zdraví člověka mimořádný význam. I zde se však projevují značné sociokulturní rozdíly. 

V Polynésii údajně existuje kmen, jehož příslušníci vůbec nemají ve svém jazyce slovo pro 

označení lásky jako citu a v erotických vztazích je nahrazuje slovem, které znamená přímé 

vybídnutí k pohlavnímu styku1. 

TVOŘIT 

Kreativita, jako proces vznikání něčeho nového, je pro člověka přitažlivá. „Zdá se, že není 

daleko doba, kdy bude postulováno obecné lidské právo na tvořivost, její projevy a možnost 

jejího rozvíjení (například ve smyslu práva na neotupující, nemonotónní práci). Tvořivost 

jako hodnota vyzdvihovaná stále větším počtem oborů studia nebo profesí zase naznačuje, že 

se tu blížíme pojetí povinnosti být tvořivý." (Blažek; Olmrová, 1985). Obě tato pojetí tvoři-

vosti lze dnes spatřit například v návrzích normativních školských dokumentů. 

Typickým rysem pro tvořivost je otevřenost vůči budoucnosti; lidé mají vědomí 

budoucnosti a tvořivost je pro ně příznačná. Člověk tvoří také sám sebe, je autopoietickým 

systémem2. Tvorba, která přináší uspokojení, může mít rozličnou podobu, může být 

realizována nejen v umění nebo řemeslech, ale také například ve výchově dětí či v oblasti 

duchovní. 

BYDLET 

Mít vlastní prostor, obývat nějaké území, někam patřit - to jsou hodnoty často podceňo-

vané. Souvisí s láskou i tvorbou, domov je dán emoční vazbou na lidi, věci, místo atp. a musí 

1 Srov. NAKONEČNÝ, M. Lidské emoce. Praha : Academia, 2000, s. 311. 
2 Srov. Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998, s. 40. 
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být vytvářen. „Domek, byt je přístav, kam se lidé uchylují před vlnobitím života, do klidné 

zátoky, pohody. Byt ukazuje vkus svého majitele. Pěkný, útulný, pohodlný byt je polovičním 

štěstím člověka". (Vondráček, 1968). V euroamerické kultuře je v posledních desetiletích pa-

trný trend cestování za prací; z toho plynoucí časté stěhování je bezpochyby překážkou při 

tvorbě domova. 

VZTAHOVAT SE 

Vytvářet si vztahy k okolnímu světu, k lidem, zaujímat stanoviska k událostem a jevům, 

aktivně se podílet na životě společnosti posiluje identitu. Pocit, že je člověk platným členem 

společnosti a že sám má na ni určitý vliv je pro jeho zdraví nutný. Žít mezi lidmi znamená 

komunikovat s nimi, proto je žádoucí ovládnout umění přiměřené, tzv. zdravé komunikace. 

UČIT SE 

Celoživotní učení jako aktivní a tvořivý proces, jako činorodost intelektu je velice účinný 

způsob rozvoje osobnosti, zpomalování stárnutí a zvyšování pocitu spokojenosti. Osvojené 

a dále rozvíjené znalosti a dovednosti umožňují člověku vyrovnávat se s nároky prostředí, 

zvládat náročné situace. Souvisí to se zmíněnou sebevýchovou, která má vést také k odstra-

nění případných zlozvyků (například nevýběrové sledování televize) a k vytvoření efektivních 

návyků (například otužování). Cílevědomé učení usnadňuje adaptaci, tedy proces vedoucí ke 

zdraví. 

Od učení v tomto smyslu je třeba oddělit poznání, které má ke zdraví rovněž pozoruhodný, 

avšak poněkud nejednoznačný vztah. Přiléhavě to komentuje Zdeněk Kratochvíl: „Že život 

a poznání jdou kupodivu špatně dohromady, to patří už k tradiční moudrosti lidstva. Síly 

poznání nesvědčí vždycky životu a naopak. Studium ani zkoumání moc nepřispívá ke zdraví 

a mnoho životních tužeb zase koliduje se studiem a zkoumáním." (Kratochvíl, 1994). Na tuto 

myšlenku pak lze navázat otázkou, zda moderní a žádaná učící se společnost nebude brzy 

společností bezdětnou, tedy vymírající. 
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5 TEORIE ZDRAVÍ JAKO PEDAGOGICKÝ PROBLÉM 

Zdraví v naznačeném systémovém pojetí je rovněž fenoménem, který nelze pouštět ze 

zřetele při formování člověka, tedy při výchově. Edukace, ve smyslu celkového a celoživotní-

ho rozvíjení osobnosti, nemůže ke zdraví jen přihlížet, brát na něj ohledy a vnímat jej jako 

limitu formativního působení. Zdraví zasahuje do oblasti výchovy a vzdělávání hned v několi-

ka rovinách. Předně se jedná o hygienu pedagogického procesu, kterou se vědci i praktici 

zabývali odedávna. Podle Josefa Meisnera1 lze systematický zájem o otázky tělesného i du-

ševního zdraví žáků a učitelů sledovat již v díle Jana Amose Komenského. 

Dnes se touto problematikou soustavně zabývá řada pedagogů a psychologů, např. E. Ře-

hulka, E. Pavlíková, V. Břicháček nebo M. Havlínová, která je mj. koordinátorkou rozsáhlého 

komunitního projektu Zdravá škola. Otázky pracovní hygieny a ergonomie jsou pochopitelně 

stále aktuální, ale lze je poměrně snadno řešit. Naléhavější se zdají být otázky psychické i fy-

zické zátěže žáků a učitelů a také problémy interakce školy a rodiny. 

Další rovinou, ve které zdraví člověka vstupuje do edukační reality, je vlastní obsah učiva. 

Zdraví jako předmět, jako téma bylo doposud spíše na okraji zájmu. Zdravovědné učivo bylo 

a je tradičně součástí výuky přírodopisu a biologie. V minulosti bylo často platformou pro 

ideologicky motivovanou výchovu k tzv. vědeckému světovému názoru. Počátkem devadesá-

tých let dvacátého století přibyl do učebního plánu základní školy povinný předmět rodinná 

výchova a v jeho intencích i výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Rámcové vzdělá-

vací programy pro všechny stupně škol také počítají se zařazením učiva o lidském zdraví do 

výuky, např. na druhém stupni základní školy je předepsána vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

a vjejím rámci výchova ke zdraví a tělesná výchova. I když se ovšem konkrétní škola 

rozhodne ustavit samostatný vyučovací předmět na toto téma, vždy bude zdraví problémem 

mezipředmětovým. Klade to značné nároky na učitele všech předmětů, neboť bude-li 

teoretické učivo o zdraví a životním stylu v příkrém rozporu s každodenní školní realitou, 

nebudou deklarované cíle vzdělávání naplněny. 

Poznatky a metody věd, které se zabývají zdravím člověka, je přirozeně nutné aplikovat 

nejen ve škole, ale také v jiných oblastech života, především v rodině a v pracovním prostředí. 

1 MEISNER, J. Škola duševního zdraví. Praha : SPN, 1976, s. 17. 
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5.1 ZDRAVÍ JAKO SOUČÁST EDUKAČNÍ REALITY 

Školní prostředí se v mnohém liší od rodinného i praeovníh a klade na žáky i učitele 

značné nároky. Luboš Ďurdiak1 řadí mezi faktory, které nejvíce působí na zdraví žáků samot-

ného žáka, učitele, vnější podmínky školní práce, organizaci vyučování a školní klima. 

ŽÁK 

Člověk v roli vyučovaného a vychovávaného je vždy vystaven určitému tlaku, je jistým 

způsobem omezován a v neposlední řadě velmi často hodnocen. Osobnost žáka má zásadní 

vliv na to, jak bude uvedené nároky snášet, jak bude reagovat na vznikající stresory. Nemocní 

žáci nebo žáci s poruchou učení nebo chování, méně přizpůsobiví, ale také například 

mimořádně nadaní jsou vystaveni větší zátěži. Velmi častým problémem v dětském věku jsou 

zejména neurózy, které se projevují zvýšenou úzkostí a unavitelností. S odlišností jedince 

souvisí i problematika šikanování, která má rozsáhlé zdravotní souvislosti. Šikana je často 

sama o sobě projevem individuálního i skupinového selhání, určité sociální patologie. Její 

následky pro oběť mohou být v mnoha případech fatální. 

Každý žák je jedinečná bytost vyžadující individuální přístup. Maladaptace jednoho žáka 

na školní prostředí působí i na ostatní žáky a ovlivňuje tak zpětně dané prostředí. Kolektiv 

žáků vytváří malou sociální skupinu, která má svou dynamiku a zákonitosti, a která výrazně 

ovlivňuje zdraví a spokojenost svých členů. 

UČITEL 

Také učitel je při výkonu své práce vystaven značné psychické i fyzické zátěži. Svým 

působením však ovlivňuje i zdraví žáků. Může nejen spoluvytvářet podmínky pro jejich 

všestranný rozvoj, ale také tomuto rozvoji bránit. Škodlivé působení učitele, didaktogenie, 

spočívá často například v devalvujícím hodnocení a může být příčinou žákova onemocnění. 

Poruchy duševního zdraví žáků může zapříčiňovat také „...nízká didaktická úroveň učitele, 

chyby a nedostatky v jeho didaktické práci, a to zejména při vysvětlování a nerespektování 

psychologických zákonitostí učení žáků". (Ďurdiak, 2001). 

1 ĎURDIAK, Ľ. Psychohygiena mladého člověka. Nitra : Enigma, 2001, s. 63. 
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Radoslav Goldmann1 například upozorňuje přímo na nedostatky v osobnosti učitele. 

Pedagog, který postrádá určité vlastnosti klíčové pro výkon své profese, se podle Goldmanna 

stává zdrojem závažných psychosomatických poruch žáků. Sám pochopitelně trpí také, neboť 

je často osobností kvalitní a schopnou sebereflexe, která pouze selhává v roli učitele. 

Učitelovo působení na zdraví žáků je podmiňováno jeho vlastním zdravotním stavem. Ten 

je mimo jiné zhoršován pracovní zátěží, která má podle Jana Průchy2 řadu příčin a projevů: 

pracovní nespokojenost, konfliktnost a nejistota role, špatné chování žáků, nízké společenské 

hodnocení, nedostatek času pro odpočinek a relaxaci atp. Zdravotní stav českého učitelstva 

byl v posledních letech předmětem několika průzkumů. Ukázalo se například, že prevalence 

kuřáctví je u žen-učitelek signifikantně vyšší než u ostatní ženské populace3. To může 

souviset mimo jiné s tím, že asi čtvrtina českých učitelů pociťuje při výkonu své profese 
' * 4 

výrazný stres . 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY ŠKOLNÍ PRÁCE 

Mezi tyto podmínky patří zejména materiální vybavení školy, mikroklimatické, fyzikální 

a chemické vlivy. Pokud nejsou vyhovující, vede to ke snižování práceschopnosti žáků i uči-

telů a může to vyvolat změnu jejich zdravotního stavu. 

Prostředí a vybavení školy do značné míry určuje úroveň hlučnosti a prašnosti jejích 

pracoven. Je například prokázané, že „...hluk ruší pracovní pohodu a snižuje kvalitu 

pracovního výkonu, ovlivňuje celkové zdraví tím, že vede k předrážděnosti, bolestem hlavy, 

celkové psychické přecitlivělosti, poruchám spánku a mnohým neurovegetativním funkčním 

poruchám a symptomům". (Fišer, 1982). Velkou roli hrají dále světelné a tepelné podmínky, 

vlhkost vzduchu, exhalace, případně některé druhy záření. Nábytek a jiné vybavení by mělo 

splňovat hygienické, ergonomické i estetické požadavky. Pro konstrukci školního nábytku 

jsou zvláště důležité poznatky získané antropologickým měřením. Rozměry nábytku by měly 

mimo jiné reflektovat změny vyvolané sekulárním trendem. Důležitý je dostatek prostoru pro 

práci i odpočinek. 

1 GOLDMANN, R. Zdraví učitelů a žáků. In Proměny učitele a žáka na přelomu tisíciletí: protokol ze sjezdu 
učitelů. Brno : Konvoj, 2001, s. 44-46. 

2 PRŮCHA, J. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha : Portál, 2002, s. 68. 
3 Srov. KÁLAL, J. Aplikovaná medicína : kapitoly lékaře pro pedagogy. Praha : UK PedF, 2000, s. 49. 
4 Srov. KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno : CERM, 2002, s. 352. 
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ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 

Do této oblasti patří zejména způsob uspořádání činností učitelů a žáků v čase a prostoru. 

Mezi nejdůležitělší faktory patří dodržování didaktických zásad, respektování individuálního 

pracovního tempa žáků, střídání činností, vhodný režim práce a odpočinku atd. Značný výz-

nam má organizace vyučovacích jednotek a přestávek. „Brněnský hygienik J. Kotulán zjistil, 

že úměrně se zkracováním školních přestávek vzrůstala (na pozorovaných školách) také 

nemocnost žactva." (Míček, 1984). Význam má dále možnost dodržovat pitný a stravovací 

režim, sestavování rozvrhu hodin s ohledem na denní biorytmus žáků, promyšlené zařazování 

volných dnů a prázdnin aj. 

Na organizaci vyučování se kromě učitelů a žáků podílí především vedení příslušné školy 

a některé otázky jsou ovšem v kompetenci nadřízených orgánů, proto je optimalizace vyučo-

vání relativně složitá a dlouhodobá záležitost. 

ŠKOLNÍ KLIMA 

Klimatem školy můžeme označovat specifické projevy školního života, které konkrétní 

školu odlišují od ostatních. Jedná se o komplex ekologických, sociálních, kulturních a jiných 

vlivů, které působí ve složité souhře všech ostatních faktorů a spoluvytvářejí jedinečnou 

atmosféru školy. Na tvorbě školního klimatu se podílejí největší mírou lidé, tedy především 

žáci a pedagogové a toto klima je zpětně samo ovlivňuje. Může zvyšovat jejich výkony, pocit 

spokojenosti, motivaci, ale na druhé straně může působit i patogenně, neurotizovat. 

K nej závažnějším negativním formám školního klimatu patří atmosféra napětí, strachu, 

úzkosti nebo naopak rezignace a lhostejnosti. V pozadí takové situace může být například 

šikana, konflikty v učitelském sboru nebo nevhodně prováděné hodnocení a klasifikace žáků. 

Klima třídy i školy je dáno do značné míry tím, jak probíhá interakce učitelů, žáků a jejich 

rodičů, jak spolu tito lidé komunikují. 

Ovlivňování školního klimatu komplikuje složitost školy jako instituce, množství úrovní, 

na kterých je třeba změnu provést a především to, že změny klimatu školy „...jsou v zásadě 

změnami cílů, které si lidé kladou, postojů lidí k učení, vyučování i sobě navzájem a změnami 

jejich každodenní činnosti a chování". (Mareš, 2001). Přesto je možné a potřebné o pozitivní 

změny nejen školního klimatu, ale i ostatních zmíněných faktorů, usilovat. Teorie zdraví, 

a v jejím rámci zejména duševní hygiena, k tomu nabízí určité postupy. 
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5 . 2 APLIKACE POZNATKŮ TEORIE ZDRA VÍ VE ŠKOLE 

Uvedené faktory, které ovlivňují zdraví žáků a učitelů, lze v různé míře a různými meto-

dami usměrňovat. Některé okolnosti jsou sice dané a nelze je zásadně ovlivnit, ale jejich 

případný negativní vliv může být alespoň částečně kompenzován. 

Předpokladem využívání poznatků a metod teorie zdraví je jejich znalost. Znalosti a do-

vednosti z tohoto oboru by měli být nedílnou součástí základního vzdělání, žáci a ovšem také 

učitelé, by měli být motivováni k jejich získávání, prohlubování a aplikaci. Důležité je neod-

dělovat teorii od praxe. Poznatky o lidském zdraví jsou interdisciplinární, mají tedy 

prostupovat různými vyučovacími předměty. 

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD DUŠEVNÍ HYGIENY 

Základních psychohygienických zásad není mnoho a jsou snadno uplatnitelné, přesto se 

obvykle podceňují. Ve škole je třeba dbát zejména na dostatečné větrání a vhodné osvětlení, 

na střídání činností, zařazování aktivního i pasivního odpočinku, dodržování pitného a stravo-

vacího režimu. Žáci nesmí být přetěžováni, a to ani mimoškolními a zájmovými činnostmi, je 

třeba respektovat jejich individuální zvláštnosti a tzv. výkonnostní křivku1. Specifickou 

problematikou je duševní hygiena zkoušky, učitel by se v ní měl orientovat a snažit se mini-

malizovat zkouškový stres žáků. 

ZDRAVÁ KOMUNIKACE 

Funkční neboli zdravou komunikací rozumíme takovou komunikační výměnu, která 

neobsahuje dvoj vazebné či agresivní promluvy, lhaní, která naplňuje funkci informovat, 

pobavit apod. Zdravou komunikaci lze označit také jako kvalitní. „Kvalitní komunikace 

spoluvytváří kvalitu našeho života." (Vybíral, 2000). Taková komunikace kladně ovlivňuje 

zdravotní stav a u řady onemocnění má dokonce přímý terapeutický efekt. 

V komunikaci mezi žáky a učiteli (a dalšími zúčastněnými - např. rodiči) by měl být 

vždy přítomen zájem o druhého, kognitivní přizpůsobování, adekvátní humor, princip vzá-

jemnosti. Komunikace by měla být flexibilní, otevřená, pozitivní.3 Učitel by měl co nejlépe 

ovládat umění zdravé, efektivní komunikace a předávat ho i svým žákům. 

1 Srov. MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha : SPN, 1984, s. 79. 
2 Srov. VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000, s. 213. 
3 Tamtéž, s. 218. 
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Na komunikačních dovednostech jsou založeny také některé specifické metody, které lze 

využít pro podporu zdraví, při prevenci sociálně patologických jevů atp. Jedná se například 

o výuku s prvky dramatické výchovy, nácvik asertivní komunikace, vyprávění příběhů nebo 

výchovné využití literární tvorby. 

VYUŽÍVÁNÍ RELAXAČNÍCH TECHNIK 

Do každodenní školní práce lze s úspěchem zařadit také některé relaxační techniky a me-

tody přelaďování. Velice efektivní je zejména autogenní trénink, ale jeho nácvik a správné 

provádění je poměrně náročné a dlouhodobé. Je však možné využít některé jeho prvky. Také 

metoda střídavého napínání a uvolňování některých svalových skupin je účinná pro rychlé 

zotavení z duševní únavy. Vychází z Jacobsonovy techniky progresívni' svalové relaxace. 

Emočního přeladění, a tím i osvěžení mysli, lze dosáhnout například koncentrací pozor-

nosti na pěkný objekt nebo hudbu, vzpomínáním na příjemné zážitky apod. Dále je možné 

využít metody imaginace, tedy představování si obrazů se zavřenýma očima za současné 

svalové relaxace. Přeladění lze ovšem dosáhnout i nepsychogenně, např. krátkou rozcvičkou. 

Ve škole je vhodné provozovat izometrické cviky, dechová cvičení atp. 

INFORMACE, PORADENSTVÍ A VČASNÁ INTERVENCE 

V oblasti péče o zdraví jsou kvalitní a aktuální informace nezbytnou podmínkou úspěšné 

prevence. Učitelé, a jejich prostřednictvím i žáci, by měli získávat a neustále doplňovat určité 

základní povědomí o zdravotních a sociálních otázkách. Ve škole je možné k tomuto účelu 

využít různé prostředky: besedy, nástěnky, školní časopis i jiná média. Důležité je zejména 

znát a umět využívat kontakty na poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb, vědět, 

kde lze nalézt odbornou pomoc. Včasnou intervenci i dlouhodobou sociální oporu v případě 

nemoci, úrazu, závislosti aj. musí poskytnout ten, kdo je postiženému člověku nejblíže, tedy 

velmi často právě žák nebo učitel. Zde je důležité zdůraznit nutnost umět poskytnout první 

pomoc. 

Mnoho otázek podpory zdraví a prevence sociálně patologických jevů ve školách spadá 

do působnosti výchovných poradců a metodiků prevence, příp. také školních psychologů. Je 

důležité, aby tyto funkce zastávali kvalifikovaní lidé, kteří jsou schopni a ochotni spolupraco-

vat nejen s učiteli v dané škole, ale i s různými odborníky, rodiči a širší veřejností. 
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5 . 3 TEORIE ZDRAVÍ JAKO AKTUÁLNÍ DIMENZE PŘÍPRAVY UČITELŮ 

Předpokladem úspěšné aplikace poznatků a metod věd o zdraví ve školní praxi je mj. 

začlenění této problematiky do vzdělávání učitelů. „Péče o zdraví žáků a studentů, před-

cházení nemocem a chorobným stavům, péče o zdravé životní prostředí (materiální, psychické 

a sociální) je součástí profilu učitele, součástí jeho odborné kvalifikace a kompetence." (Ko-

houtek, 2002). Profesní kompetence učitele má řadu složek, např. odborně předmětovou, 

psychodidaktickou, komunikativní, diagnostickou a intervenční aj.1 Je zřejmé, že teorie zdraví 

zasahuje v různé míře do všech těchto dílčích kompetencí. U plně profesně vybaveného 

učitele se předpokládá určitá pedagogicko-psychologická erudice, zdravotní stav a osob-

nostní kvality, jež mu umožňují obstát v jeho roli. Některé výzkumy2 však. ukázaly, že mnoho 

našich učitelů trpí vysokou mírou neuroticismu i jiných zdravotních problémů a nemalá část 

se cítí být ohorožena syndromem vyhoření. Tito učitelé jsou samozřejmě v posilování zdraví 

svých žáků znevýhodněni. 

Požadavek, aby učitelé soustavně realizovali výchovu ke zdraví a jiným hodnotám, aby 

působili na žáky v duchu široké zdravotní prevence a zároveň sami odolávali zátěži a posilo-

vali vlastní zdraví, na ně klade další nároky. Pro tuto oblast své činnosti by měli být nejen 

pregraduálně připraveni, ale zejména dále systematicky doškolováni a vzděláváni v rámci 

celoživotního učení. 

PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

V pregraduální přípravě budoucích učitelů základních a středních škol jsou zastoupeny 

kurzy pedagogických, psychologických, biologických a jiných disciplín. Jejich cílem je 

poskytnout všem studentům učitelství znalosti a dovednosti potřebné pro výkon pedagogické 

práce. Jsou v nich frekventována i některá témata a problémy teorie zdraví (například základy 

duševní hygieny, sebevýchovy, zdravovědy atp.). Je však patrné, že systematická příprava 

z oblasti teorie zdraví dosud chybí, což ale není jen problém učitelského vzdělávání. „U nás 

neexistuje jeden jediný ústav, který by se uvedenými otázkami souborně zabýval. Neexistuje 

ani jediná katedra psychologie zdraví. Pronikání těchto poznatků do povědomí studentů 

a učitelů je v plenkách." (Křivohlavý, 2001). Příznivější je snad situace u těch studijních 

1 Srov. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997, s. 217. 
2 PRŮCHA, J. Učitel: Současné poznatky o profesi. Praha : Portál, 2002, s. 66. 
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oborů, které poskytují aprobaci pro výuku psychologie nebo předmětů zaměřených na 

výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Do jejich učebních plánů již byly na řadě 

fakult zařazeny např. přednášky z psychologie zdraví. Studenti jiných učitelských specializací 

však zatím nemají dostatek příležitostí seznámit se s tímto oborem. Bylo by vhodné začlenit 

do jejich studia zejména problematiku rizikových faktorů, zdravotně závažného jednání, 

zvládání zátěže, salutogeneze, sebepoznání a sebeřízení. S problematikou psychologie zdraví 

a zvláště výchovy ke zdraví souvisí také výchova k poskytování první pomoci, která bývá při 

přípravě učitelů a vychovatelů rovněž podceňována. 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Charakter poznatků teorie zdraví naznačuje, že jimi nelze vybavit učitele na celou jeho 

profesní dráhu, poskytnout mu ucelené penzum znalostí a dovedností, které by již nebylo 

třeba měnit a doplňovat. Těžiště vzdělávání v oborech o lidském zdraví leží tedy především 

v celoživotním učení. Jeho součástí je i další vzdělávání učitelů, které .má několik forem. 

Všichni učitelé by měli v průběhu své praxe procházet dalším vzděláváním, které by 

napomáhalo k prohlubování a obnově profesních kompetencí, mj. i takových, které se týkají 

teorie zdraví. Především učitelé po mnoha letech praxe jsou ohroženi například syndromem 

vyhoření. V každém případě by však měli mít všichni učitelé povědomí v oblasti zdraví a pre-

ventivních aktivit, a to na úrovni současného poznání. 

Pro rozvoj školy a zkvalitnění pedagogické práce je významné další vzdělávání zaměřené 

na specifické a diferencované funkce a činnosti. K těmto funkcím patří podle Jany Kohnové1 

např. výchovný poradce, předseda předmětové komise, školní logopéd a řada dalších. Právě 

výchovný poradce, resp. metodik prevence sociálně patologických jevů by mohl být tím, kdo 

ve škole zprostředkovává poznatky psychologie zdraví a příbuzných disciplín. Předpokládá to 

však rozšíření vzdělávání výchovných poradců o tyto otázky. 

1 KOHNOVÁ, J. Současný stav a nový model dalšího vzdělávání učitelů. Pedagogická orientace, 2003, 1, s. 57. 
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6 ORIENTAČNÍ PRŮZKUM KVALITY ŽIVOTA METODOU SEIQOL 

Subjektivně hodnocená kvalita života je například v psychologii zdraví považována za 

stěžejní kritérium pro posouzení úrovně zdraví. Rozšířeným způsobem jejího zjišťování je 

metoda SEIQoL1, j iž zmíněná ve druhé kapitole. Jedná se o program hodnocení individuální 

kvality života, který vytvořili výzkumníci z lékařské fakulty v Dublinu (0 'Boyle, McGee, 

Joyce) na počátku devadesátých let dvacátého století2. Kvalita života je zde hodnocena 

subjektem, který zaznamenává do dotazníku své životní cíle, hodnotí jejich plnění a určuje 

jejich důležitost. Vyhodnocení dotazníku spočívá v propočítání respondentem zadaných 

číselných údajů. Výsledná hodnota kvality života je vyjádřena procentuálně. 

Cílem tohoto průzkumu bylo vyzkoušet v praxi uvedenou metodu, ověřit její použitelnost 

ve školním prostředí a s její pomocí orientačně porovnat dvě skupiny respondentů - žáky 9. 

tříd základní školy a studentky vyšší zdravotnické školy. Výchozí doměnky byly formulovány 

takto: 1. Metoda SEIQoL je vhodná pro použití ve školní praxi, protože je pro žáky příležitostí 

k zamyšlení nad vlastními životními cíly a hodnotami a vyplňování dotazníku je samo o sobě 

zpestřením a ozvláštněním školní činnosti. 2. Zjištěná hodnota kvality života žáků a žákyň 9. 

tříd nebude významně odlišná. 3. Zjištěná hodnota kvality života studentek vyšší zdravotnické 

školy bude významně vyšší, než v případě žáků a žákyň 9. tříd. Uvedené hypotézy vycházejí 

z posouzení povahy dotazníku a z předpokladu, že žáci v 9. třídě jsou vzhledem ke svému 

věku a sociální situaci pravděpodobně vystaveni větší zátěži a nejistotě než dospělé, profesně 

relativně vyhraněné studentky vyšší odborné školy. Je možné předpokládat, že se tyto 

skutečnosti projeví v míře subjektivně hodnocené kvality života. 

6 . 1 METODIKA 

Průzkum byl uskutečněn v rozmezí jednoho týdne v listopadu 2004 na jedné základní 

a jedné vyšší odborné škole v Praze. Účastníkům byl během výuky (v rámci pedagogické 

praxe autora) administrován dotazník SEIQoL, byli však předem požádáni o souhlas, účast 

všech byla dobrovolná a anonymní. 

1 SEIQoL = Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (program hodnocení kvality života). 
2 Srov. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001, s. 243. 
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ÚČASTNÍCI 

Výběr účastníků průzkumu, tedy zkoumaných subjektů, byl dán složením příslušných tříd 

a podmíněn souhlasem jednotlivých žáků. První skupinu tvořili žáci (chlapci i dívky) tří 

9. tříd základní školy sedmého pražského obvodu. Devátý ročník byl vybrán proto, že jeho 

žáci jsou již dostatečně intelektově vyspělí, aby mohli vyplňovat dotazník zkonstruovaný pro 

dospělou populaci a navíc se nacházejí ve specifické životní situaci (vstupují do období 

adolescence, opouštějí základní školu a (spolu)rozhodují o své další studijní nebo pracovní 

dráze, čekají je značné životní změny). Druhou skupinu tvořily studentky (tj. pouze ženy) 

vyšší zdravotnické školy ve čtvrtém pražském obvodu, které studují druhým rokem obor 

diplomovaná dietní sestra. Jde o ženy, které nastoupily určitou studijní a profesní dráhu, 

vstupují do období mladé dospělosti a oproti žákům základní školy představují relativně 

homogenní (intelektově, sociálně, zájmově atp.) skupinu. 

Tab. 1: Počet a věkový průměr účastníků průzkumu . 

účastníci počet věkový průměr (roky) 

ŽÁCI 

CHLAPCI 15 15 

ŽÁCI DlVKY 17 

15 

STUDENTKY 49 20 

Ze zpracování výsledků bylo vyřazeno 11 dotazníků (9 od žáků, 2 od studentek) chybně 

nebo neúplně vyplněných. Údaje o osobách, které odevzdaly takový dotazník nejsou v tabulce 

zahrnuty. 

Všichni oslovení s účastí na průzkumu souhlasili a řada z nich projevovala hlubší zájem 

o zkoumanou problematiku. Tento zájem byl zvláště patrný ve skupině studentek vyšší 

zdravotnické školy, což je však s ohledem na jejich profesní orientaci pochopitelné. 

DOTAZNÍK 

Nástrojem metody SEIQoL je dotazník, který se skládá z formuláře (srov. obr. 1, s. 66) 

a instruktážního textu (srov. obr. 2, s. 67). Dotazník obsahuje tabulku, do které respondent 

uvede pět svých životních témat, cílů, o něž mu jde. Ke každému tématu přiřadí míru spokoje-

nosti s jeho plněním v procentech. Dále mezi těchto pět témat rozdělí 100 % podle toho, jak 

jsou pro něj jednotlivé cíle důležité. Dotazník dále obsahuje viditelnou analogovou škálu 

(Visual Analogous Scale, VAS), která má podobu vodorovné úsečky o délce 10 cm. Na této 

úsečce má respondent vyznačit místo mezi póly extrémní spokojenosti a extrémní 

nespokojenosti, na kterém se podle něj nalézá bod jeho osobní spokojenosti se životem. 
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Obr. 1: Formulář pro zjišťování kvality života metodou SEIQoL (zmenšeno) 

FORMULÁŘ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA METODOU SEIQoL 

ČÍSLO Z.O.: DNEŠNÍ DATUM: 

POHLAVÍ Z.O.: ROK NAROZENI Z.O.: 

Důležitost 
daného tématu 

v % 

i/ 
Životní téma -

- oč Vám v životě jde a oč Vám jde 
především (nejvíce) ? 

Míra 
spokojenosti 
v % (v každé 
řádce 0-100) 

• 

Součet procent ve všech pěti řádcích v levém sloupci musí být 100. 

MIRA SPOKOJENOSTI SE ŽIVOTEM 

Je to tak špatné, Je to tak dobré, 
jak jen to je možné. jak jen to je možné. 

MÍRA SPOKOJENOSTI CELKOVÁ HODNOTA QoL 
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Obr. 2: Instrukce k dotazníku SEIQoL (zmenšeno) 

Instrukce k dotazníku SEIQoL 

Vážení, chceme se Vás prostřednictvím předloženého dotazníku zeptat na kvalitu Vašeho vlastního života. 
Úkol, který je pro Vás připraven není žádným testem inteligence, znalostí nebo schopností. 

Před Vámi stojí celkem čtyři kroky: 
V prvé řadě bychom si přáli, abyste se zamysleli nad tím, oč Vám v životě jde. Jde o to, co má pro Vás 

v životě cenu, co se stává cílem Vašeho života, oč se v životě snažíte, co Vás k něčemu vybízí, ba žene, co je ve 
Vašem životě motivační (hnací) silou. Jde nám o vystižení a vytypování těch oblastí života, které jsou pro Vás 
osobně podstatně důležité. Jde nám o sdělení Vašich vlastních životních úkolů a cílů, Vašeho životního zaměření. 
Jde nám o zjištění Vaší odpovědi na otázku „Pro co žijete?". Nechceme úplný výčet Vašich životních cílů, ale jen 
uvedení pěti životních cílů, které jsou pro Vás osobně nejdůležitější. K záznamu těchto pěti životních cílů slouží 
pět na formuláři vyznačených kolonek. 

Druhým krokem je u každého životního cíle vyznačení toho, jak moc se Vám daří Vámi uvedeného cíle 
dosahovat či jak moc jste spokojeni s dosahováním tohoto cíle. Míru uspokojení s daným cílem máte vyjádřit 
v procentech, tj. číslem od nuly do sta, kde nula říká, že nejste vůbec spokojeni s tím, oč se snažíte v dané oblasti, 
a sto naopak říká, že jste naprosto spokojeni s tím, jak se Vám to daří. Tento číselný údaj zapište napravo do 
rubriky označené nápisem „míra spokojenosti". 

Třetím krokem je vyjádření důležitosti daného životního cíle - v rámci souboru všech Vašich životních cílů -
přesněji v rámci Vámi uvedených pěti životních cílů. Představte si, že těchto pět úkolů tvoří dohromady 100 % 
Vašich snah. Těchto 100 % snah máte rozdělit na uvedených pět životních cílů tak, aby celek dal dohromady 
stovku. Procenta pro jednotlivé životní cíle máte vepsat do levé kolonky u každé z pěti rubrik pro jednotlivé 
životní úkoly. Nakonec byste měli zkontrolovat, zda těchto pět číslic (v pěti řádcích v levém sloupečku pod sebou) 
skutečně dává dohromady sto. 

To poslední, oč Vás požádáme, je označení příslušného místa na úsečce, která se nachází ve spodní části 
formuláře. Můžete si představit, že jde o jakýsi teploměr, který měří Vaši spokojenost s vlastním životem. Mezi 
vyznačenými póly (extrémy) udělejte čárku tam, kde se domníváte, že asi leží výše Vaší spokojenosti. 

Co tedy máte udělat? 
1. Vyjmenujte a napište celkem pět pro Vás osobně a ve Vašem vlastním životě nejdůležitějších témat, tj. 

oblastí Vašich základních životních zájmů - cílů. Každou oblast zájmů napište do jedné kolonky (na pořadí 
nezáleží). Ne více ani méně, jen přesně pět. Napište nejprve heslovitě téma, např. „rodina", a potom toto téma 
rozveďte konkrétněji - oč Vám speciálně jde. 

2. Uveďte u každé oblasti (tématu), jak se Vám podle Vašeho zdání daří naplňovat to, čeho jste chtěli v dané 
oblasti zájmu dosáhnout, tj. jak jste s daným tématem spokojeni. Uveďte to v procentech od nuly do sta, kde 0 % 
je nejnižší míra spokojenosti (vůbec se to nedaří) a 100 % je maximum (daří se to dokonale). 

3. Uveďte u každé oblasti zájmu, jak moc je tato oblast pro Vás důležitá. To vepište nalevo - opět 
v procentech. K dispozici máte 100 %, která musíte mezi těchto pět oblastí rozdělit podle toho, jak moc je to či 
ono téma pro Vás důležité. Součet všech pěti čísel v levém sloupečku musí dávat dohromady 100 %. 

4. Nakonec udělejte čárku na „čáře Vaší spokojenosti se životem". 

Děkujeme Vám. 

Dotazník byl vytvořen podle Křivohlavého1, přičemž formulář byl graficky pozměněn 

a instruktážní text na několika místech stylisticky upraven. Záhlaví dotazníku bylo změněno 

tak, aby obsahovalo jen kolonky pro pohlaví a rok narození respondenta, nikoliv pro jméno 

a datum narození. Formulář a text byly natisknuty najeden arch papíru formátu A4 a bylo 

pořízeno příslušné množství kopií. 

1 KŘ1VOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001, s. 248. 
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POSTUP ZÍSKÁVÁNÍ A VYHODNOCENÍ DAT 

Popsaný dotazník byl administrován osobně při výuce. Přítomní byli nejprve stručně 

seznámeni s problematikou kvality života a jejím vztahem ke zdraví. Cílem tohoto úvodu bylo 

motivovat je pro další spolupráci. Poté byli požádáni o účast na průzkumu a bylo jim 

umožněno, aby si, mají-li zájem, přesedli do samostatné lavice. Byla tedy zajištěna nejen 

anonymita respondentů, ale i jejich soukromí při vyplňování dotazníku. 

Po rozdání blanketů s dotazníky následovala ještě slovní instruktáž (podrobná u žáků, 

stručná u studentek), po které měli respondenti přibližně 5 až 10 minut času na přečtení 

písemné instrukce. Poté byli vyzváni k vyplnění dotazníku. Během práce mohl každý 

respondent zvednutím ruky požádat o další vysvětlení, konzultovat případné nejasnosti atp. 

Žáci potřebují k vyplnění dotazníku přibližně dvacet minut, studentky zhruba o polovinu 

méně. Dotazníky byly průběžně vybírány tak, jak respondenti ukončovali jejich vyplňování. 

Poté, co všichni dokončili práci následovala krátká diskuze, během které mohli účastníci 

pohovořit o svých dojmech, vznést případné dotazy apod. V závěru jim bylo vysloveno podě-

kování za účast na průzkumu. 

Vyhodnocení dotazníků se provádí tak, že se u každého z pěti cílů (témat) násobí jeho 

důležitost mírou spokojenosti. Tyto součiny se sečtou a výsledek se vydělí stem. Výsledek se 

potom pohybuje v rozmezí 0 až 100. Pro vyhodnocování většího množství dotazníků je 

vhodné použít počítačový program, který po zadání příslušných dat tyto početní operace 

provede. Výsledná hodnota se označuje jako QoL (quality of life, kvalita života) a vyjadřuje 

se v procentech. Orientačně se tento údaj porovnává s hodnotou vyznačenou na 

stomilimetrové vizuální analogové škále (odečítá se měřítkem - jeden milimetr = 1 procentní 

bod). Tato hodnota se označuje jako MS (míra spokojenosti). 

Dotazníky, které byly chybně (součet procent v levém sloupci nečinil sto) nebo neúplně 

(chyběl údaj na škále, data o respondentovi atp.) vyplněny, byly vyřazeny. Ostatní 

vyhodnocené dotazníky byly dále zpracovány podle jednotlivých skupin a pohlaví 

respondentů tak, že byly vypočítány aritmetické průměry hodnot QoL a MS. Předmětem 

tohoto průzkumu však byly pouze údaje QoL, resp. MS, nikoliv analýza uvedených životních 

cílů. Hlubší rozbor slovních výpovědí je časově i odborně velice náročný a nebyl proto cílem 

tohoto průzkumu. Takový rozbor, označovaný jako judgment analysis, by bylo vhodné 

provádět za účasti respondenta, např. pomocí řízeného interview. 

1 Angl .judgment analysis = analýza postojů a přesvědčení, srov. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 
Praha: Portál, 2001, s. 247. 
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6 . 2 VÝSLEDKY A INTERPRETACE 

A. V první skupině respondentů, tj. u 32 žáků 9. tříd základní školy, byla zjištěna prů-

měrná hodnota QoL 56,51 %. Míra spokojenosti uváděná na vizuální analogové škále dosáhla 

v průměru 69,04 % (viz obr. 3). Ze zkušeností autora této práce vyplývá, že hodnota MS bývá 

oproti QoL přibližně o 10 procentních bodů vyšší. Je to zřejmě způsobeno tím, že v případě 

analogové škály respondent přímo vidí, jakou hodnotu zvolil, kdežto v případě tabulky pro 

zjišťování úrovně QoL může výsledek jen zhruba odhadovat. Na VAS se tedy pravděpodobně 

projevuje respondentovo „shovívavější" hodnocení spokojenosti s vlastním životem. 

Obr. 3: Hodnoty QoL a MS u žáků 9. tříd (v procentech) 

u 
Žáci celkem 

• QoL 56,51 

• MS 69,04 

• QoL 

• MS 

Legenda: QoL = kvalita života; MS = míra spokojenosti 

Rozdíl mezi chlapci a dívkami v dosažených hodnotách QoL je poměrně značný, chlapci 

mají průměrnou hodnotu QoL 59,08 % a dívky jen 54,24 %. Průměrná úroveň MS je jen 

mírně rozdílná - 69,73 % u chapců a 68,35 % u dívek (srov. obr. 4, s. 54). Příčiny je obtížné 

odhadovat, lze uvažovat např. o rozdílech v mužské a ženské psychice, ale vzhledem k velice 

nízké reprezentativnosti vzorku by bylo jakékoli vysvětlení problematické. 

Individuálně se ve skupině žáků objevily hodnoty QoL relativně nízké (nejméně 14,5 %) 

i značně vysoké (100 %), v těchto případech však vyvstává otázka, nakolik tyto výsledky 

odrážejí skutečnost, a zda respondent správně pochopil princip dotazníku. 
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Obr. 4: Srovnání hodnot QoL a MS u žáků 9. tříd - chlapci a dívky (v procentech) 

• QoL 

• MS 

u-
Chlapci Dívky 

• QoL 59,08 54,24 

• MS 69,73 68,35 

Legenda: QoL = kvalita života; MS = míra spokojenosti 

B. Ve druhé skupině respondentů, tj. u 49 studentek vyšší zdravotnické školy, byla 

zjištěna průměrná hodnota QoL 64,06 % a průměrná hodnota MS 68,47 % (viz obr. 5). 

Úroveň QoL u studentek je tedy téměř o 8 procentních bodů vyšší než u žáků. Ve výši MS se 

žádný podstatný rozdíl mezi oběma skupinami neprojevil (srov. obr. 6, s. 55). 

Obr. 5: Hodnoty QoL a MS u studentek VZŠ (v procentech) 

• QoL 
• MS 

Studentky 

• QoL 64,06 

• MS 68,47 

Legenda: QoL = kvalita života; MS = míra spokojenosti 

70 



Obr. 6: Srovnání hodnot QoL a MS u žáků (chlapců i dívek) a studentek (v procentech) 

U-
Žáci Studentky 

• QoL 56,51 64,06 

• MS 69,04 68,47 

Legenda: QoL = kvalita života; MS = míra spokojenosti 

Rovněž ve skupině studentek se ojediněle vyskytly extrémní hodnoty QoL (nejnižší 

18, 85 % a nejvyšší 99, 6 %). Lze však konstatovat, že tato skupina byla v porovnání se žáky 

poněkud vyrovnanější, pokud jde o rozptyl zjišťovaných hodnot. 

Rozbor v dotaznících uvedených životních témat a cílů není předmětem tohoto průzku-

mu, ale některé často frekventované či jinak pozoruhodné výpovědi je vhodné vzít na vědomí 

(viz tab. 2). Texty nejsou, kvůli zachování původnosti, pravopisně ani stylisticky upraveny. 

Tab. 2: Vybrané životní cíle účastníků průzkumu 

pohlaví skupina životní cíl (o co v životě jde) 

dívka žáci 9. tř. Nezklamat rodinu, která ve mě věří (6) 

dívka žáci 9. tř. Být dobře vdaná (4) 

dívka žáci 9. tř. Rodina. Moji rodiče abych se s nimi nepohádala a nehádali se (11) 

dívka žáci 9. tř. Žit spokojený život se svým adoptovaným dítětem 

chlapec žáci 9. tř. Chtěl bych mýt pěknou holku 

chlapec žáci 9. tř. Být bohatý (14) 

žena studentky Zažit opravdový vztah, který by mě bavil delší dobu než jen pár měsíců 

žena studentky Vzpomínky 

Poznámka: číslo v závorce udává, kolikrát se stejná nebo obdobná odpověď vyskytla v příslušné skupině úěastníků. 
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Hypotéza o použitelnosti a přínosu metody SEIQoL pro školní praxi byla potvrzena. 

Průzkum se setkal se zájmem respondentů obou skupin, vyplňování dotazníků nečinilo žákům 

potíže a lze předpokládat, že pro ně bylo příležitostí k hlubšímu zamyšlení nad problematikou 

kvality života. Ve skupině studentek následovala po vybrání dotazníků živá diskuze na téma 

životní cíle ve vztahu ke zdraví. Lze konstatovat, že školní prostředí je vhodným místem pro 

administraci dotazníků tohoto typu a bylo by možné touto formou provést i rozsáhlejší 

výzkum SEIQoL. 

Doměnka, že výsledná hodnota QoL ve skupině žáků 9. tříd nebude u chlapců významně 

odlišná od hodnoty u dívek, se nepotvrdila. Ze zjištěných rozdílů však nelze vyvozovat 

jakékoli obecně platné závěry, neboť vzorek 15 chlapců a 17 dívek není dostatečně 

reprezentativní. 

Poslední předpoklad - o vyšší hodnotě QoL u studentek VZŠ než u žáků 9. tříd - se 

potvrdil. Příčiny jsou zřejmě komplexní povahy, je možné uvést např. relativně větší míru 

nezávislosti na rodičích, stabilnější citové vztahy k druhým lidem, vyhraněnější zájmy i pro-

fesní orientaci atp. 

Z orientačního posouzení často uváděných životních cílů vyplývá, že pro žáky 9. tříd jsou 

důležité zejména otázky soužití s rodiči a problematika spojená s další vzdělávací dráhou. 

Často se však objevují i přání vlastnit dostatek peněz nebo nějakou konkrétní věc či zvíře. 

Studentky VZŠ uváděly ponejvíce cíle zaměřené k partnerství a rodičovství a také k získání 

zajímavé a dobře placené práce. 

Závěrem je možné konstatovat, že vyzkoušená metoda SEIQoL je pro svou jednoduchost 

a snadné zpracovávání široce uplatnitelná nejen ve zdravotnictví (pro které byla původně 

vyvinuta), ale také ve školství. S její pomocí by bylo možné zjišťovat úroveň průměrné 

subjektivní kvality života žáků a studentů různých ročníků a typů škol, ale i úroveň kvality 

života jednotlivců. Výsledky by přispěly především k hlubšímu poznání žáků. Zajímavým, 

a patrně v českém prostředí zatím nerealizovaným, výzkumem by mohlo být použití metody 

SEIQoL u různých skupin učitelů. 

Provedený průzkum také naznačil cesty k jeho případné další validizaci, která by mohla 

spočívat zejména v propracovanější instruktáži respondentů. Metoda SEIQoL je u nás stále 

poměrně nová a málo známá, chybí publikované zkušenosti s tímto dotazníkem. Lze ovšem 

předpokládat, že se jedná o perspektivní výzkumnou a aplikační oblast psychologie zdraví, 

která může nalézt uplatnění i ve školství. 
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ZÁVĚR 

Záměrem této práce bylo pohlédnout netradičním způsobem na věčně aktuální a ke 

každému člověku se vztahující problematiku zdraví a nemoci. Integrální antropologie, mladá 

vědecká disciplína, která byla zvolena jako východisko tohoto pohledu, je zde zároveň 

představena coby pedagogické téma hodné pozornosti. 

První kapitola se zabývá obecně fenoménem zdraví a nemoci v kontextu antropologických 

věd, přináší základní přehled několika tradičních i nových koncepcí zdraví. Jeden z přístupů -

pojetí zdraví a nemoci jako dvou pólů téhož kontinua - poté ústí v představení Křivohlavého 

definice zdraví, která se stala inspirací následných úvah. 

Plynule navazující druhá kapitola, nazvaná Zdraví a kvalita života, dále a podrobněji 

zpracovává teoretické otázky zdraví ve vztahu ke kvalitě a smysluplnosti života. Chce 

naznačit, že člověk žije (a ne jen přežívá) tehdy, má-li pro co žít, má-li nějaký cíl či smysl 

vlastní existence.V tomto duchu je zde také prezentována Franklova logoterapie a zmíněna 

otázka vztahu mezi zdravím a vírou. Zvláštní pozornost je věnována způsobům zjišťování 

kvality života. 

Kapitola třetí, Zdraví a nemoc, probírá základní teoretické aspekty nemoci, zmiňuje 

problém normálnosti a psychosomatických vztahů a vrcholí náčrtem bio-psychosociálně 

spirituálního modelu nemoci. Tento přístup je v našem prostředí poměrně nový, provokuje 

četné otázky a ovšem také námitky. Kapitolu uzavírá stať věnovaná tzv. civilizačním choro-

bám, palčivému problému moderní doby. 

Strategie podpory zdraví je čtvrtá kapitola, která komplexně pojednává o jednotlivých 

typech preventivních přístupů a jejich významu. Zařazeny jsou také pasáže o patogenezi a sa-

lutogenezi, o psychoneuroimunologii a především o faktorech významných pro podporu 

zdraví. Hlavním přínosem této kapitoly má být ovšem nabídka cest k emočnímu zakotvení, 

která obsahuje patero autorem navržených způsobů, jak lze posílit zdraví a pocit pohody. 

Pátá kapitola zasazuje výše pojednávanou problematiku do školního prostředí a snaží se 

o stručné zhodnocení faktorů, které ve škole působí na zdraví žáků a učitelů. Podává také 

přehled oblastí, ve kterých je možná aplikace poznatků teorie zdraví. Důraz je kladen na 

úpravu psychohygienických podmínek, rozvoj zdravé komunikace a uplatňování vybraných 
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relaxačních technik. Součástí této kapitoly je úvaha o teorii zdraví jako o aktuální dimenzi 

vzdělávání učitelů. Je v ní zdůrazněn význam poznatků o lidském zdraví v souboru profesních 

kompetencí učitele. 

Na pátou kapitolu navazuje závěrečný Orientační průzkum kvality života metodou SEIQoL, 

který je příkladem aplikace psychologie zdraví ve školní praxi a zároveň rámuje celou práci 

návratem k úvodní problematice kvality a smysluplnosti života vztažené ke zdraví. 

Úmyslem všech těchto kapitol je ukázat zdraví člověka v moderním antropologickém 

pojetí, tedy jako systém mnohovrstevný a složitý, který umožňuje člověku žít, a to pokud 

možno zdravě, naplno a tak, aby byl se svým životem spokojen. Přijme-li čtenář autorův 

názor, že člověk je bio-psychosociálně-spirituální jednotou, nechť v tom smyslu chápe intence 

celého textu. Nepřijme-li jej, ať uvažuje nadále jen o zdraví tělesném a duševním. Smysl textu 

se tím nemění, neboť jistě platí, že in natura existují různé stavy či jevy, ať již je nazýváme 

a klasifikujeme jakkoli. Platí to i o nemocech a chorobách tělesných, duševních či jiných. 

Problematika lidského zdraví je značně složitá a mnohá její úskalí spočívají právě v mezi-

oborovém založení tématu. Nebylo však cílem této práce pojednat o vytyčené otázce souborně 

a vyčerpávajícím způsobem, nýbrž právě jen tak, aby byla odkryta naléhavost a složitost 

tématu. Inspirací pro další studium nebo i výzkumné aktivity by mohly být četné, v práci 

třeba jen okrajově zmíněné otázky a načrtnuté myšlenky. Nadmíru aktuální jsou například 

praktické problémy výzkumu zdraví v souvislostech výchovy a vzdělávání. V každém případě 

je však studium fenoménu zdraví cestou k hlubšímu poznání člověka. A takové poznání je 

nejen vědeckým zájmem antropologa, ale i každodenní starostí učitele. 
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SUMMARY 

The presented thesis, Human Health from the Perspective of Integral Anthropology, 

comprises six chapters. The introductory chapter is focused on theoretical questions of health 

and illness. Special focus is given to subject matter in the context of biological as well as 

social anthropology. These two disciplines are established in Europe as Integral 

Anthropology. Chapter further contains selected definitions of health. Next chapter is focused 

on health in relation to quality of life and meaningfulness of life. This chapter refers to the 

measurement of quality of life, cues and life targets, intrinsic faith and V. E. Frankl's logo 

therapy. The topic of the third chapter is illness of human life. This chapter discusses the 

concept of illness, disease and sickness, as well as bio-psychosocial and spiritual model of 

illness and civilization diseases. Chapter four makes up fundamental part of the work. This 

chapter's main focus is on primary, secondary and tertiary plane of health prevention. 

Furthermore various strategies for improvement of health are discussed in this chapter. Fifth 

chapter is dedicated to application of theory of human health in everyday school life. The 

issues of pathogenesis and salutogenesis as well as psycho-neuro-immunology are covered. 

Focus is given to practical questions of mental hygiene especially in the school environment. 

Matter of health psychology as part of teacher training is noted. Last part, chapter six, Survey 

of quality of life using the SEIQoL method (Schedule for the Evaluation of Individual Quality 

of Life) has been conducted on several students. This method has proven to be successful in 

studying the health quality in the school environment. 

The aim of thesis is to show importance and complexity of the health anthropology. 

Thesis can be useful to anyone interested in foundations of this new and exciting scientific 

issue and its utilization in school routine. It also can be an inspiration to further studies and or 

investigations. 
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