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Abstrakt: 

Práce je zaměřena na sumarizaci předpokládaných i prokázaných vazeb mezi osobnostními 

charakteristikami a charakteristikami zdravotního stavu. V teoretické části jsou 

rekapitulovány různé teorie provazující osobnost a zdravotní projevy – osobnost typu A, 

optimismus/pesimismus, pětifaktorový model osobnosti, sebehodnota, vnímaná osobní 

zdatnost a další. Empirická část je věnována vnímání tohoto vztahu u lékařů pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů na téma osobnost a zdraví. Cílem je zjistit, kde lékaři 

nacházejí tuto vazbu u svých pacientů a jak ji využívají ve své lékařské praxi. 
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Abstract: 

This work focuses on summarizing suspected and proven links between personality traits and 

health. First we recapitulate various theories linking personality traits and health - Type A 

personality, optimism, pessimism, five-factor model of personality, self-esteem, self-efficacy 

and more. Next we concentrate on the perception of this connection with doctors through 

interviews on the topic of "personality and health" in the empirical part. In the empirical part 

semi-structured interviews with doctors on the topic of "personality and health" were used to 

observe how doctors themselves percieve this connection. The aim is to find out where the 

doctors find that connection while working with their patients and how they use it in their 

medical practice. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AIDS    - syndrom získaného imunodeficitu (acquired immunodeficiency syndrome) 

HIV      - virus lidské imunodeficience (human imunodeficiency virus) 

CHTA   - chování typu A 

BMI      - index tělesné hmotnosti (Body Mass Index) 

ICHS     - ischemická choroba srdeční 

IS          - interpersonální senzitivita 

LOT      - Life Orientation Test (Test životní orientace) 

LOC      - locus of control (místo či ohnisko kontroly) 

VŠ         - vysoká škola 
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ÚVOD 

V rámci své koterapeutické praxe jsem se setkávala s klienty, jež mají tělesné obtíže, které 

nejsou vysvětlitelné medicínsky, s tím přichází otázka, kde se berou, jak je to možné? A jak 

to, že někteří lidé onemocní a jiní ne? Odpovědi se pak většinou skládají ze sítě příčin, na 

psychické a sociální rovině. Katedrou vypsané téma souvislosti osobnostních charakteristik a 

zdravotního stavu pro mě tedy bylo příležitostí podívat se na tuto problematiku hlouběji. 

Mnoho lidí věří, že existuje spojení mezi osobností a onemocněním. Často můžeme slyšet 

tvrzení, že obavy způsobují žaludeční vředy nebo že se u úzkostných lidí rozvíjí migréna. 

Když někdo dostane infarkt, hledí se na to jako na následek workoholismu. Ale co vlastně je 

opravdu známo a výzkumně doloženo o vztahu mezi osobnostní a nemocí? V této práci tedy 

stojíme před zásadní otázkou, jak vlastně osobnost ovlivňuje zdravotní stav. Cílem je tento 

vztah prozkoumat. Tato práce představuje spíše mapující sondu do existujících více či méně 

prokázaných vztahů, než výzkumem, která by aspirovala na dosažení jednoznačných úsudků.  

Na pomezí 70. a 80. let minulého století vznikla psychologie zdraví jako nová vědecká 

disciplína psychologie. Pozornost se pomalu začala obracet z klasického zaměření na 

odstraňování potíží na způsoby, jak problémům předcházet. Psychologie zdraví se zabývá 

chováním jednotlivců, životním stylem a jejich dopadem na fyzické zdraví člověka, zahrnuje 

některé cenné poznatky o podpoře zdraví, prevenci a léčbě onemocnění, rozpoznání faktorů 

ohrožujících zdraví vedoucí ke zlepšení systému zdravotní péče a utváření veřejného mínění s 

ohledem na zdraví. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části 

uvádíme stručný historický přehled dané problematiky, dále pak přibližujeme, jaké osobnostní 

typologie se pojí se zdravotním stavem, a považujeme také za nezbytné zmínit některé 

koncepty, které hovoří o konkrétních osobnostních charakteristikách. V každé kapitole je 

stručně představen daný typ či charakteristika osobnosti a shrnuty dosavadní poznatky 

spojené se zdravím a nemocí, od těch nejstarších po nenovější. Jako podklad pro empirickou 

část práce tedy slouží přehled výzkumných studií, které se věnují spojení osobnosti a 

zdravotního stavu. Nezabýváme se však tématem psychika a zdraví celistvě, nemapujeme roli 
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genetiky, prostředí, sociální opory, výchovy, soustředím se pouze na vliv osobnostních 

charakteristik a typů. 

Empirická část přináší pohled českých lékařů, zejména těch praktických, na toto propojení. V 

kvalitativní studii vycházíme ze zkušeností lékařů s pacienty. Z polostrukturovaných 

rozhovorů s lékaři pak analyzujeme ty informace, které obsahují propojení osobnosti a zdraví. 

Ve třech podkapitolách – osobnost a zdravotní stav, nemoc a psychika a role psychiky a lékař 

jako psycholog, pak toto propojení popisujeme.  

Hlavním cílem diplomové práce je uvažovat nad problematikou role osobnosti ve zdraví, 

nemoci a léčbě. Výstup této úvahy je zpracováván v rámci empirické části, kde jsou podrobně 

popsány pohledy lékařů. Věříme, že touto prací přispěji k obohacení poznatků týkajících se 

vlivu osobnosti na zdravotní stav.  
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13 
 

V rámci teoretické části této práce se nejprve zaměříme na historický kontext 

souvislosti osobnosti a zdravotního stavu, pak se podíváme jaké osobnosntí typy a 

charakteristiky jsou spojovány se zdravotním stavem dnes. 

Počátky zájmu o propojení osobnosti a zdravotního stavu bychom našli již ve 

starověkém Řecku v podobě humorální teorie, spojené s Hippokratem z Kósu. Ten věřil, že 

tyto čtyři šťávy (humory) – krev, černá žluč, žluč a hlen naplňují tělo. Zdraví podle něj 

vychází z přesné rovnováhy těchto čtyř šťáv a nemoc vzniká, když dojde k nerovnováze. Pět 

tisíc let po Hippokratovi přidal Galen k humorální teorii koncept o temperamentu a propojil 

ho se vznikem nemocí. Například nárůst černé žluče vytvářel melancholickou osobnost, 

případně depresi a spojoval se s fyzickými nemocemi. Dnes by se dalo o humorech uvažovat 

jako o hormonech. Základní typologie praví: beznaděj, deprese = melancholik; vztek, hostilita 

= cholerik; apatie, alexithymie = flegmatik; drzost, optimismus = sangvinik. O propojení 

emocí, osobnosti a zdraví se již psalo před více než dvěma tisíci lety (Friedman, Booth-

Kewley, 1987).  

Hippokratovo pojetí bylo považováno za platné dlouhou dobu, až do 17. století, kdy 

bylo nahrazeno somaticky koncipovanou teorií. V době renesance se dokonce považovali 

myšlenky o propojení psychického a fyziologického za nevědecké. Pojetí duše bylo 

ponecháno teologům a filosofům. Zájem o propojení psychické a fyzického pak s rozvojem 

moderní medicíny ustoupil do pozadí. Starověké východní systémy si však celostní pohled na 

tělo a duši uchovaly dodnes a stále jsou velmi aktuální a čím dál tím více pronikají na Západ. 

Ajurvéda, čínská či tibetská medicína uvažují o člověku celostně, berou v úvahu, jak tělo, tak 

i duši. Ajurvéda hovoří o třech typech vátě, kaphe a pittě. Tibetská medicína také o třech lung 

(vítr), tripa (žluč) a hlen (bekan) (Samelová, 2002).  

Nové objevy – například objev krevního oběhu vedly k zaměření na tělo. Zájem se 

soustředil výhradně na biologickou problematiku a došlo k tomu, co dnes nazýváme 

biologickým redukcionismem. Toto pojetí kodifikované René Descartem bylo považováno za 

jedinou pravdu a tento přístup trval až do dvacátého století. Psychologie, která se tehdy 

ustanovila jako odborné studium psychických jevů a podnítila tak změnu. Volala po širším 

pojetí člověka (Faleide, Lian, Faleide, 2010). Západní medicína pod praporem přírodních věd 

dosáhla netušených břehů exaktního vědění a obdivuhodných úspěchu v léčení. Pacienti a 

jejich osudy byli stále více a více redukování na míru a počet. Tato redukce pak zaměstnávala 

hlubinnou psychologii, zejména psychoanalýzu a další odborníci z řad antropologie a filozofie 
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se pak pokoušeli formulovat v první polovině 20. století rozličné modely a teorie celostní 

medicíny. Z prvotních teoretických modelů psychosomatiky – člověk jako bio-psycho-

sociální jednotka, jako bytost s vědomými a nevědomými částmi (hlubinná struktura) 

vyplynuly diagnosticko-terapeutické koncepty – biografická medicína, psychoterapie, „léčení 

skrz ducha“ (Danzer, 2001). 

Zejména díky Freudovi se vztah osobnost-nemoc dočkal větší pozornosti. Použítím 

hypnózy a odpovídajících psychodynamických technik byl schopen léčit hysterickou 

paralýzu. Na Freuda navázal jeho žák Otto Fenichel, který uvažoval o pojmu psychosomatika 

kriticky, považoval ho za dualistický, neboť vnímal, že každé onemocnění je 

psychosomatické, není onemocnění, které by bylo jen somatické, bez psychických vlivů. 

Tvrdil, že také k nehodě může dojít vlivem psychiky. Dnes se díváme na bio-psycho-sociální 

jednotu člověka, už nehovoříme pouze o psychickém a tělesném, ale bereme v potaz i vliv 

sociálního prostředí (Danzer, 2001). Friedman, Booth-Kewley (1987) popisují některé nemoci 

u nichž jsou patrné psychické komponenty – dle přehledoé studie autorů například impotence, 

pramení ze strachu z infarktu, funkční paralýza je spojená s psychologickými traumaty či 

anorexie s depresí. V takových případech není podmínkou, aby se nemoc projevila organicky, 

stačí eliminovat psychické problémy a nemoc je vyléčena. Avšak složitější je určit, zda 

opravdu psychická rovina vede k problémům na tělesné úrovni či je to naopak.  

Nicméně, až rozvoj psychosomatické medicíny rozvedl myšlenku, že osobnost má vliv 

na vznik nemoci. Dunbarová (1943 Psychosomatic diagnosis) popsala osobnostní profily, 

které spojila se vznikem určitých nemocí. Například pacienti trpící kardiovaskulárními 

chorobami měli tendenci k přesčasům v práci, brali si méně dovolenou, v komunikaci 

s druhými se chovali dominantně a agresivitě. Typické pro ně bylo také braní stimulantů, aby 

mohli pracovat déle, nevěnovali se sportu či jiným zájmům a obecně byli skeptičtí ohledně 

spirituality. V pozdějším věku se u nich rozvinuly deprese. Dunbarová si však také všimla, že 

u mnoha jedinců odpovídajících tomuto popisu se kardiovaskulární onemocnění nerozvinula. 

Tyto charakteristiky měly diagnostickou hodnotu spíše v případech, kdy se vyskytovaly 

souběžně/dohromady (Capitanio, 2008). 

Alexander v tomto kontextu považoval za podstatné soustředit se na mechanismy, 

kterými osobnost ovlivňuje proces onemocnění – emocionální stavy, přizpůsobení se 

prostředí, spíše než na obecné typy osobnosti. Domníval se, že příčinu nemoci najdeme spíše 

ve způsobu života než v typu osobnosti. Alexander hovoří jasně: „Například chronicky 
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nepřátelské impulsy mohou korelovat s chronicky vyšším krevním tlakem, zatímco závislost na 

pomoci od druhých jde ruku v ruce se zvýšenou sekrecí žaludečních šťáv. Tyto tendence však 

mohou být součástí širokého spektra rozličných osobnostních vlastností…Mysteriózní a vágní 

korelace mezi osobností a nemocí neexistuje; korelace je však zřejmá mezi určitými emočními 

konstelacemi a určitými vegetativními inervacemi. Validita jakékoliv korelace nalezené mezi 

osobnostními typy a somatickými onemocněními je pouze relativní a často 

náhodná…Opravdová psychosomatická korelace je mezi emocionálními konstelacemi a 

vegetativními odpověďmi.“ (1950, s. 74 – 75, podle Capitanio, 2008). Alexander označil 

několik nemocí, u jejichž etiologie, patofyziologie nebo také terapie je možné předpokládat 

psychosociální momenty a proměnné: bronchiální astma, esenciální vysoký krevní tlak 

(vysoký krevní tlak bez zjevné organické příčiny), migrénu a jiné druhy bolestí hlavy, 

revmatickou artritidu, vysokou tyreotoxikózu (zvýšenou funkci štítné žlázy), diabetes mellitus 

a mnoho dalších (Danzer, 2001). Tento výčet byl mnohokrát změněn. 

Stejný vzorec emoční odpovědi můžeme nalézt u osobnostně rozdílných jedinců. 

Osobnostní typologie, diskutovaná Dunbarovou a Alexandrem byla zastoupena 

multifaktoriálními, více dynamickými pohledy na osobnost. Zaměření se na osobnost jako na 

to, co osobnost dělá pro jedince v určitých situacích (Capitanio, 2008). V dnešním pojetí se 

pro propojení tělesného a duševního užívá pojmu psychosomatika. Poprvé slovo použil už 

v době romantismu německý lékař Heinroth v roce 1818, ve svém díle: “Učebnice poruch 

duševního života“. O psychosomatice zde hovoří v souvislosti s poruchami spánku, o nichž se 

domníval, že souvisejí s duševními stavy a náladami (Danzer, 2001). Psychosomatika je ale 

v podstatě velmi starý obor, obzvláště když pomyslíme na domorodé kmeny, šamany, léčitele 

a zároveň je také velmi mladý obor v západním pojetí medicíny. Psychosomatika vzešla z 

ryze přírodovědeckého a izolovaného pojetí nemoci, snaží se vidět celého nemocného člověka 

s jeho vztahem těla k okolí a také s jeho vztahem k vlastnímu tělu, s jeho psychickým 

uspořádáním, s jeho životní, rodinnou a sociální situací (Poněšický, 2014). Psychosomatika 

jako samostatný obor byla u nás ustanovena v roce 2013 (vyhláška MZ ČR č. 286/2013), 

v některých evropských zemích tomu tak je už mnohem déle. Psychosomatický přístup je v 

Německu a  Rakousku součástí zdravotní péče a samostatným lékařským oborem již od 80. 

let. Dle Danzera (2001) je cílem psychosomatiky medicína, která v ideálním případě způsobí, 

že psychosomatika bude vnímána jako zbytečný obor, ale ne jako lékařský postoj a vědecký 

základ. 
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Vědci i laici se často ptají: Proč lidé onemocní, na místo: Kdo vlastně onemocní? 

Takzvané rizikové faktory – kouření, strava - sice hrají určitou roli, ale ne zase tak velkou. 

Pravdou je, že mnoho kuřáků, neonemocní rakovinou. Mnozí lidé jsou vystaveni kontaktu se 

škodlivými bakteriemi, viry, ale neonemocní. Soulad či nesoulad mezi osobností a prostředím 

je někdy důležitější než osobnost jako taková a prostředí samo o sobě. Jedinci by měli být 

zkoumání v jejich přirozeném sociálním kontextu. Studie, které zkoumají osobnost typu A, 

osobnost typu B v prostředí laboratoří mají velkou experimentální kontrolu, avšak za cenu 

širších souvislostí mezi osobností a nemocí (Friedman, 2008). Meyer a Haggerty (1962, podle 

Friedman, Silver, 2006), pediatři, prováděli v několikatýdenních intervalech výtěry krku 

dětem a zjišťovali přítomnost streptokokové bakterie. Výsledky byly překvapující, ve většině 

případů nedošlo k rozvoji onemocnění streptokokovou infekcí. Tedy streptokoková baterie 

sama o sobě nezpůsobuje onemocnění. Autoři zjistili, že k rozvoji onemocnění došlo spíše, 

pokud bylo dítě či jeho rodina ve stresu. Na druhou stranu nikdo neonemocní streptokokem, 

pokud nebude vystaven streptokokové bakterii.  

Gustavsson, Jönsson, Linder a Weinryb (2003) stanovili tři způsoby, jimiž může 

osobnost ovlivnit zdravotní stav: 

1. Osobnostní rysy mohou hrát důležitou roli v etiologii a v postupu nemoci.  

2. Osobnost může vést nepřímo k organické nemoci díky zdraví neprospěšnému chování jako 

je kouření, zneužívání návykových látek, nedostatečná výživa, nezdravé stravovací návyky, 

nedostatek spánku a další. 

3. Osobnost může také ovlivnit psychosociální reakci na nemoc a její léčbu, např. osobnost 

může mít zásadní vliv na způsob, jakým člověk na nemoc reaguje, jak se adaptuje na novou 

situaci a vyrovnává se symptomy a jak dodržuje medicínské postupy. 

1. Osobnostní typy provázané se zdravotním stavem 

 Nyní se už budeme soutředit na jednotlivé typy osobnosti, které provazují osobnost a 

zdravotní stav. Nejprve shrneme poznatky týkající se konceptů chování či osobnosti typu A, 

B, C a D. Pak se pokusíme shrnout úvahy, které se vážou k osobnosti lidí s vyšší a nižší mírou 

zdraví. Dále se budeme věnovat šesti typům osobnosti podle Grossartha-Maticeka a 

Eysencka. Nakonec bychom rádi věnovali pozornost i ajurvédě, jakožto zástupci východního 

pohledu.  
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1.1 Osobnost typu A 

Osobnost typu A patří mezi nejznámnější koncepty propojující osobnost a zdraví. Je to 

také jeden z prvních konceptů, který vědecky spojuje rizikové psychosociální faktory u 

pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Už v roce 1959 Meyer Friedman a Ray Rosenman 

vydali článek s názvem “Spojitost specifického vzorce chování s krevními kardiovaskulárními 

obtížemi“ (“Association of specific behavior pattern with blood and cardiovascular 

findings“), v němž prezentovali koncept chování typu A, uvedli ho do souvislosti s infarktem 

myokardu zejména u mužů bílé rasy pocházejících ze střední třídy. Lidem, jež nevykazovali 

chování typu A, bylo přiřazeno chování typu B. Jejich tvrzení pak byla dále zkoumána. Za 

zmínku stojí dvě významnější studie. První z nich je prospektivní studie nazvaná WCGS – 

Western Collabourative Group Study, v níž skrz práci s lidmi s kardiovaskulárními obtížemi 

autoři nalezli některé společné osobnostní charakteristiky – tzv. komplex nadměrné aktivity. 

Tento komplex charakterizovali jako velkou snahu pracovat mimořádně intenzivně, angažovat 

se na hranici únosnosti, snahu dělat, čím dál tím víc, dokonce i v kratším čase apod. 

(Křivohlavý, 2009). Přispěním WCSG se tak původní hypotézy Friedmana a Rosenmana 

částečně potvrdily - v roce 1970, 1974 a 1976. Tato teorie byla také pozitivně podpořena 

výsledky tzv. Framinghamské studie v roce 1980. 

Šolcová a Kebza (2006) připomínají, že kořeny tohoto konceptu můžeme najít již ve 

druhé polovině 19. století v podobě postřehů německého lékaře von Dusche, který si všiml 

skutečnosti, že mnozí jeho pacienti s ischemickou chorobou srdeční vykazují výrazné 

příznaky nadměrného zaujetí prací a hlučného, sebevědomého, dominantního hlasového 

projevu a vystupování. Dále podotýkají, že k podobným zjištěním došel i Osler ve 20. letech a 

ve 30. letech tato konstatování doplnili manželé Menningerovi odkazy na agresivní projevy 

v chování těchto pacientů. Také Wolf, jeden z průkopníků psychosomatické medicíny, si u 

pacientů s kardiovaskulárními chorobami všiml několika charakteristik, které je spojovaly, a 

popsal v roce 1958 tzv. “sysifovský komplex“ jako nekončící a nikdy plně uspokojivou cestu 

za úspěchem, kdy jsou dosažené cíle okamžitě nahrazovány vytyčením dalších (Spittle, 

James, 1977). 

Prokázala se také vyšší prevalence rizikových faktorů ICHS u lidí typu A – zvýšená 

hladina cholesterolu v krvi, zvýšené beta-lipidové proteiny, zvýšená srážlivost krve a zvýšená 

denní exkrece noreponefrinu. Typ A byl autory charakterizován jako chování vyznačující se 

přehnanou ctižádostivostí, soutěživostí, průbojností, agresivitou, snadnou vzbuzenou 
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hostilitou a pocity neustálého nedostatku času. Oproti tomu typ B, charakterizovaný 

nedostatkem zmíněných rysů chování, byl pokládán za protektivní faktor (Hladký, 1993). 

Charakteristiky, typické pro osobnost typu A jsou následující: 

- zaměřenost na cíl – jde jim o dosažení cíle za co nejkratší dobu bez ohledu na 

překážky 

- touha po uznání a úspěchu 

- soutěživost a snaha vyniknout 

- angažovanost, netrpělivost 

- odpovědnost, svědomitost ve vztahu k práci, vysoké pracovní nasazení 

- převládající pocit časové tísně (pro jejich zaměstnání je typický časový tlak) 

- převládá pocit nepřátelství a agresivita, také nižší tolerance k frustraci 

- jejich možnost vědomé kontroly je omezena, nejsou schopni si tolik uvědomovat 

své vlastnosti a způsob chování 

- ve vyjadřování je typický rychlý a explozivní způsob mluvy a zvýšená 

psychomotorika v reakci na různé interpersonální situace, objevují se výrazy typu: 

„Nikdy!“ „Za žádnou cenu!“ „To je mé poslední slovo!“ „Absolutně vyloučeno!“ 

- mají sklony k nezdravému životnímu stylu – nejsou schopni se uvolnit (převzato 

podle Šolcová, Kebza, 2006; Niederle, 2000; Poněšický, 2002; Křivohlavý, 2009). 

Ještě doplním, že úplně původní definice Friedmana a Rosenmana zněla takto: 

„Způsob chování typu A je specifickým činnostně-emočním komplexem, který se projevuje u  

jedince, jenž je trvalým a vypjatým bojem poután k cíli získat obvykle neohraničený počet věcí 

ze svého prostředí a to v co možná nejkratším čase, či proti úsilí jiných okolností a lidí, kteří 

tomu stojí v cestě.“ (Friedman, Rosenman, 1971, podle Kužel, 1980).                                                                                                                         

V pozdějších letech se ukázalo, že chování typu A není jednotným konstruktem, ale 

skládá se z různých komponent, jež nejsou spojeny se zdravotními důsledky stejnorodě 

(Hladký, 1993). Mnohé studie ukázaly, že skutečně existuje vztah mezi A-typem osobnosti a 

výskytem kardiovaskulárních onemocnění, ale ukázaly se jejich metodické nedostatky. 

Booth-Kewley a Friedman (1987) vyjasnili, že některé dílčí charakteristiky mají určitý vztah. 

Byla zjištěna korelace r = 0,17 pro relaci kardiovaskulárních onemocnění a rysu nepřátelství, r 

= 0,14 pro zlost a zlobu a r = 0,28 pro depresivitu. Autoři se tak začali více zaměřovat na dílčí 

charakteristiky A-typu chování (Křivohlavý, 2009). 
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Další práce se tedy soustředily zejména na rysy negativní afektivity (deprese, úzkost, 

hostilita) (Suls, 2005). Friedman a kol. (1985, podle Šolcová, Kebza, 2006) rozdělili chování 

typu A do dvou kategorií: charismatický typ, charakteristický odolností vůči stresu, a hostilní 

typ, popisovaný jako náchylnější k onemocnění. Spielberg a kol. (1985, podle Šolcová, 

Kebza, 2006) pak hovoří o tzv. AHA syndromu (Anger, Hostility, Agression), který je 

charakteristický sklony k zlostným reakcím, hostilitě a agresivitě. Kebza a Šolcová (2005) 

konstatují zajímavý fakt, že ani jeden z původních autorů totiž nepokládal hostilitu za 

„nejtoxičtější“ prvek chování typu A. Friedman viděl jako nejškodlivější trvalou časovou 

tíseň a Rosenman zase soutěživost. 

Friedman a Rosenman se také dívali na původ chování typu A, ve spolupráci s dalšími 

odborníky (za zmínku stojí Margaret Chesneyová). Dospěli k závěru, že chování typu A má 

trojí původ. První z nich se týká osobnosti a emočních charakteristik jedince typu A, jako je 

zvýšená soutěživost, agresivita až hostilita, netrpělivost, nutkavá ctižádostivost, chronický 

pocit časové tísně. Chování typu A se však rozvíjí, když dochází k „aktivaci“ těchto dispozic 

vlivem specifických podnětů z prostředí, požadavků, a ohrožení kontroly a na percepci těchto 

podnětů z prostředí ze strany jedince. Trojí původ chování typu A je tedy dán vnitřními 

emočními složkami, stresory z vnějšího prostředí a interpretací, na níž závisí odpovědi jedince 

(Rosenman, 1992, podle Šolcová, Kebza, 2006). 

Chování typu A bylo studováno v mnoha zemích a v rámci různých sociálních skupin. 

Ukázalo se, že navzdory výsledkům, které tuto teorii potvrzovaly, vzniklo mnoho 

navazujících studií, které souvislost neprokázaly (Bunker, Colquhoun, Esler a kol., 2003). 

Příkladem budiž systematická přehledová studie z roku 2002, jež sumarizovala 18 

etiologických a 15 prognostických studií, v níž se ukázalo, že signinifikantní korelace byly 

v menšině v obou druzích studií. Dále koncept nepotvrdila také tzv. PRIME studie, která se 

zabývala psychosociálními faktory rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění ve Francii a 

v Severním Irsku (Sykes, Arveiler, Salters, Ferrieres, McCrum, Amouyel, a kol., 2002) a 

GAZEL studie, v níž se neprokázala žádná souvislost mezi chováním typu A a úmrtností 

francouzských mužů, zato však bylo zjištěno, že se jedná o protektivní faktor úmrtnosti 

francouzských žen (Nabi, Kivimäki, Marmot, Ferrie, Zins, Ducimetière a kol., 2008). Studie 

JHPC na japonské populaci také neukázala, že chování typu A je prediktorem pro vznik 

ICHS, ale autoři zjistili, že riziko rozvoje ICHS bylo nižší u žen, které vykazovaly nižší míru 

chování typu A (Ikeda, Iso, Kawachi, Inoue, Tsugane, 2008). Koncept CHTA se však dočkal 

pozornosti ze strany veřejnosti vlivem populárně naučných knih vydávaných Friedmanem a 
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Rosenmanem (např. Type A Behavior and Your Heart (1974)). CHTA zůstává dodnes 

v pozornosti výzkumů psychologie zdraví (Petticrew, Lee, McKee, 2012). 

1.2 Osobnost typu B 

 B-typ osobnosti byl Friedmanem a Rosenmanem postaven do protikladu k A-typu 

osobnosti, lidé tohoto typu vykazovali relativně opačné charakteristiky. Klid, absence touhy 

po povýšení či uznání, agresivity, soutěživosti, ambicí, zapojení do deadlinů v práci, pocitu 

časové tísně či tendencí k zrychlení řeči, mentálních a fyzických funkcí (Rosenman, 

Friedman, 1961). 

Chování typu B lze také charakterizovat jako uvolněné, klidné, nesoutěživé, spojené 

s pozitivními vztahy se spolupracovníky, subjektivně prožívaným dostatkem času, 

naplňováním i jiných než pracovních životních hodnot a cílů (zájmů, koníčků, vztahů s přáteli 

a rodinou), trpělivostí a vyšší frustrační tolerancí (Šolcová, Kebza, 2006), bez časového 

omezení, bez signálů, které by byly vnímány jako varující známky přetížení (Poněšický, 

2002). 

Obdobně jako typ A byl i typ B rozdělen do dvou kategorií: relaxovaný typ, jež je 

protektivní, a typ stísněný, u něhož se projevuje vyšší riziko k onemocnění (Friedman a kol., 

1985). 

Kupříkladu ženy vykazující chování typu A se lišily od žen typu chování B 

v následujících charakteristikách: kouřily více cigaret, pily více alkoholu, měly vyšší hladinu 

cholesterolu, hypertenzi, četnější výskyt arcus senilis corneae (takzvaný stařecký oblouk) a 

častěji jim byla klinicky diagnostikována onemocnění srdce. Historie infarktu myokardu a 

angíny pectoris byla nalezena pouze u osob s chováním typu A. Výsledky byly obdobné jako 

u mužů (Rosenman, Friedman, 1961). 

Na tento typ chování či typ osobnosti nebylo soustředěno tolik pozornosti jako na typ 

A.  

1.3 Osobnost typu C 

 Další důležitý koncept propojující osobnost a zdraví nese název osobnost typu C. C je 

odvozeno od počátečního písmene anglického slova “cancer“ (rakovina). Jde o typ chování, 

které vede k rozvoji karcinogenních onemocnění. Na pozadí tohoto konceptu stálo klinické 

pozorování kalifornského lékaře Richarda Sagabiela, jednoho z hlavních vedoucích 



 

21 
 

kliniky specializující se na léčbu melanomu při Kalifornské univerzitě v San Franciscu. 

Doktor Sagabiel si u svých pacientů všímal určitých zvláštností – jak zacházeli se stresem a 

jaké byly jejich copingové strategie. Spojil se s Lydii Temoshokovou, která v té době (1978) 

vedla na Kalifornské univerzitě výzkum zabývající se vlivem stresu na zdraví. Již po několika 

prvních rozhovorech s pacienty v rámci předvýzkumu byla Temoshoková šokována, jelikož 

začala u pacientů pozorovat jistý opakující se vzorec. Dala tedy dohromady výzkum, na jehož 

konci stálo definování chování typu C (Temoshok, Dreher, 1993, podle Peterková a kol., 

2013). Tento koncept byl popsán v roce 1980 Morrisem a Greerem jako smířlivé, neasertivní, 

konformní chování typické nevyjadřováním negativních emocí, obzvláště vzteku (Weiner, 

Freedheim, 2003). Typ C bývá dle Temoshokové mylně zaměňován za tzv. “osobnost 

náchylnou k rakovině“ (“cancer-prone personality“), uvažuje o typu C jako o způsobu 

chování více než jako o osobnosti či osobnostním rysu (Peterková a kol., 2013).  

Dále byl typ C rozpracován nejen Termoshokovou, ale i následujícími autory: 

Baltruschem, Eysenckem a kol. a Grossarth-Maticekem (Šolcová, Kebza, 2006).  

 Již Galén hledal spojitost mezi psychikou a onemocněním rakovinou. Došel k závěru, 

že rakovinou onemocní hlavně melancholické ženy (Poněšický, 2014). Elida Evans, 

jungiánská terapeutka, se jako jedna z prvních zabývala psychosomatickou teorií rakoviny ve 

20. letech minulého století. Ve své práci jako hlavní pravděpodobnou příčinou výskytu 

rakoviny pojmenovala nemožnost vyjádřit zlost a vztek. O desetiletí později se pak Willy 

Meyer, americký radiolog, domníval, že je rakovina podmíněna sociálním a emocionálním 

stresem, který má vliv na biochemické dění v organismu a koncentraci solí v séru (Faleide, 

Lian, Faleide, 2010) Nebyli tak daleko od konceptu osobnosti typu C, který popisuje 

následující charakteristiky: 

- potlačování negativních emocí, jako jsou například zlost či hostilita a neschopnost 

je vyjádřit 

- výrazná sociální konformita, hyperadaptace a desiribilita 

- vyhýbání se konfliktům 

- harmonizující chování 

- nedostatečná autonomie 

- neprosazující se chování 

- naivita, nestavení se na odpor únavě, snášení bolesti s odevzdaností 

- tendence k uplatňování obranných mechanismů popření a potlačení 

- závislost na dominantní osobě 
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- silné prožívání ztráty blízké osoby 

- snížená pozornost k negativním zdravotním změnám 

- tendence chovat se k druhým lidem tak, aby neobtěžovali 

- tendecence k tzv. HH syndromu (helplessness hopelessness), tedy bezmoci a 

beznaději (převzato podle Bleiker, 2008; Břicháček, Habermannová, 2006; Vašina, 

2009; Křivohlavý, 2009). 

 Baltrusch, Stangel a Titze (1991) hovoří také o patologické příjemnosti (pathological 

niceness), přehnané ochotě (over-compliance), nekonečné trpělivosti, podřizování vlastních 

potřeb potřebám ostatních a zejména vysoké racionalitě, spojené s přísnou kontrolou 

vyjadřování emocí až antiemocionalitě. Dále se autoři domnívají, že popírání, vyhýbání se 

konfliktům a potlačování emocí a vlastních potřeb jako způsob zvládání situačních nároků 

vedou k následnému oslabení odolnosti organismu vůči karcinogenním vlivům (Břicháček, 

Habermannová, 2006). Podle Baltrusche a kol. (1988) má toto chování své fyziologické a 

humorální koreláty, např. snížení biogenních aminů v hypotalamu, snížení aktivity NK-buněk 

a makrofágů.  

 Vztah chování typu C a onemocnění rakovinou byl potvrzen třemi prospektivně 

koncipovanými kvalitativními studiemi, skupinou pod vedením Eysencka v Jugoslavii a 

Německu. Více jak 10 let sledovali u vzorků populace osobnostní vlastnosti, prožité 

stresogenní události, prodělaná onemocnění a životosprávu (alkohol, kouření aj.). Výsledky 

v podstatě potvrdily, že u osob vystavených silnějším stresogenním faktorům byla úmrtnost o 

40 % vyšší než u skupin s nižší úrovní stresu (Vašina, 2009). 

Vůči konceptu osobnosti typu C byla postupně vznášena řada námitek, které se týkaly 

údajné analogie s represí nebo základním laděním emocionality. Vznikly studie, jež 

neprokázaly žádný vztah mezi výše zmíněnými charakteristikami a mortalitou na nádorová 

onemocnění. Přesto tato teorie nebyla opuštěna a její ověřování a další zkoumání pokračuje. 

Za zmínku stojí longitudinální studie Termoshokové a kol., zkoumající vztah mezi chováním 

typu C a některými imunitními ukazateli (Břicháček, Habermannová, 2006). 

 Dále se tímto vztahem zabývala holandská prospektivní longitudinální studie 

Bleikerové a kol. (1996). Výzkumný soubor tvořilo 9 705 žen z Nijmegenu starších 43 let (v 

roce 1989 a 1990). Studie byla velmi pečlivá, každé ženě, která do roku 1994 onemocněla 

rakovinou prsu, byly přiřazeny 4 kontrolní ženy, které rakovinou neonemocněly. Výsledky 

prokázaly signifikantně významný vztah výskytu rakoviny prsu a antiemocionality (absence 
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emočního chování, nedostatek důvěry ve vlastní pocity), u ostatních zkoumaných vlastností 

(úzkostnost, deprese, vztek, racionalita, optimismus, emocionální kontrola, vyjadřování emocí 

a další) se neukázaly žádné významnější korelace. Autoři však o výsledcích studie hovoří jako 

o málo průkazných. Autoři spatřují nedostatky studie v krátkodobosti sledování daného 

vzorku populace (období trvalo v rozmezí dvou týdnů až pěti let) a v nedostatku pozornosti 

interakce mezi jednotlivými osobnostními rysy. V roce 2003 byla proto týmem Bleikerové 

provedena revize tohoto výzkumu, výsledky jen potvrdily předchozí zjištění – vztah mezi 

osobnostními rysy a rakovinou prsu se neprokázal, s tím rozdílem, že zmíněná 

antiemocionalita ve výzkumu nevyšla jako signifikantně významná. Jako jedno z možných 

vysvětlení vidí autoři v tom, že zvýšená antiemocionalita se objevila u žen, které byly 

rakovinou nemocné už v době, kdy vyplňovaly dotazník, a antiemocionalita tak představovala 

subklinický symptom (Bleiker, 2008). Obdobně japonská sedmiletá prospektivní studie 

(Miyagi cohort study) tento vztah nepotvrdila (Nakaya a kol., 2003). 

 Australská prospektivní studie Priceové z roku 2001 zkoumala 501 žen, jež 

podstoupily mamografii. Studie nepotvrdila vazbu mezi typem osobnosti C a rakovinou prsu. 

Badatelé však objevili významný vliv interakce negativních životních událostí a nedostatku 

emoční sociální opory na vznik karcinomu prsu. Riziko vzniku karcinomu bylo u těchto osob 

devětkrát vyšší než u ostatních osob (Břicháček, Habermannová, 2006). 

 Holland a kol. (1989, podle Šolcová, Kebza, 2006) vymezili vztah psychologických 

faktorů a onemocnění rakovinou následujícím způsobem: 

- psychologické proměnné mohou ovlivňovat chování vedoucí ke zdraví a tím 

zapříčinit riziko vzniku rakoviny  

- psychologické proměnné mohou mít vliv na vnitřní prostředí organismu (sekreci 

hormonů, imunitní procesy). 

O typu C se dá také uvažovat jako o copingové strategii, která se pojí s progresí HIV a 

dalšími onemocneními založenými na imunologické bázi. Výzkumně bylo potvrzeno, že typ 

C v kombinaci s vyšší mírou alexithymie vede k narušení ve dvou klíčových parametrech 

zapojených do patogeneze HIV (Termoshok a kol., 2008). Vztah typu C a progrese HIV 

zkoumal už Solano a kol. (1993). V rámci longitudinální studie vykazovali pacienti HIV typu 

C signifaktně výraznější zhoršení příznaků jak po šesti, tak po dvanácti měsících sledování 

oproti pacientům, kteří jako typ C hodnoceni nebyli (Solano a kol., 2002). 
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 Závěrem lze říci, že chování typu C nebylo plně prokázáno, avšak zůstává předmětem 

dalšího zkoumání. Bleikerová a kol. (2008) se domnívají, že zjištění nespojující vznik 

rakoviny s osobnostním profilem může pomoci onkologům ujistit pacienty, že jejich osobnost 

v rozvoji onemocnění nehraje roli. Na počátku 90. let minulého století byly výsledky 

výzkumů přes svou nevelkou konzistenci interpretovány ve prospěch existence osobnosti typu 

C, v současné době jsou však pro svou přetrvávající nejednoznačnost interpretovány 

v neprospěch osobnosti typu C. Současný pohled vychází ze skutečnosti, že nedošlo 

k potvrzení konkrétních specifických vztahů ke konkrétním rysům (Adam, Blatný, 2008). 

Adam a Blatný (2008) dále poznamenávají, že pacienti osobnosti typu C nemají tendenci 

stězovat si na bolesti či více mluvit o svých zdravotních potížích. Kdyby byli lékaři schopni 

osobnost typu C identifikovat, vedlo by je to k cílenějšímu kladení otázek a mohla by se tak 

případná rakovina rozpoznat dříve. 

1.4 Osobnost typu D 

 Nejnovější je koncept osobnosti typu D. Denollet (1991), belgický psycholog, se 

zabýval vlivem copingových strategií na zdraví u pacientů s ICHS, konkrétně negativní 

afektivitou a represivní copingovou strategií. V reakci na výzkumná zjištění formuloval 

v roce 1996 model osobnosti typu D (distressed personality) a dal ho do souvislosti 

s kardiovaskulárními obtížemi. Navrhl tak typ osobnosti, který se skládá ze dvou komponent - 

negativní afektivity (tendence k prožívání negativních emocí – pocity dysforie, úzkosti, 

iritabilita, negativní vidění světa) a sociální inhibice (tendence k inhibici sebevyjádření 

v rámci sociálních interakcí, cítí se nejistí a snaží se vyhnout odmítnutí od druhých) (Denollet, 

2005, 2008). Tyto dvě komponenty se projevují synergicky. Jejich souhra tedy může být 

obzvláště toxická, když tito jedinci nezažívají jen relativně chronickou dysforii, úzkost a 

iritabilitu, ale také se cítí nepohodlně mezi lidmi a vidí svět jako ohrožující místo, kde 

interakce s druhými představuje potenciální hrozbu a nebezpečí (Emons, Meijer, Denollet, 

2007). Odhaduje se, že osobnost typu D je charakteristická pro 21 % populace (Denollet, 

2005) a u kardiaků se pohybuje prevalence výskytu v rozmezí 18 % až 53 % (Pedersen, 

Denollet, 2006). 

 Vztah mezi typem D a depresí je předmětem diskuze. Typ D je postaven jako 

osobnostní dispozice či rys a tedy jako takový nemůže zahrnovat patologii. Negativní 

afektivita je konstrukt širší než deprese a sociální inhibice není pro depresi významně 

charakteristická (O'Dell, Masters, Spielmans, Maisto, 2011). Dalo by se ale říci, že lidé 
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s tímto typem osobnosti mají k depresi určité predispozice, často vyrůstali v dysfunkčních 

rodinách, sociální izolaci, citové deprivaci apod. To vše může představovat živnou půdu pro 

vznik depresivní symptomatologie různého původu, stupně rozvoje a kvality, jako jsou 

opakující se rozlady, dystýmie až pravá deprese. Deprese bezpochyby souvisí se snížením 

úrovně funkcí imunitního systému, ale vzhledem k pestrosti etiopatogeneze depresivních 

poruch je obtížné potvrdit jednoznačnost jedné hypotézy v obecné rovině (Vašina, 2009). 

Výzkum Denolleta a kol. (2010) ukázal, že deprese a typ D vedou u pacientů po infakrtu 

k jiným formám distresu a k jiným formám zhoršení příznaků. Jak bylo řečeno výše, negativní 

afektivita sice částečně zahrnuje depresi, ale vliv typu D celkově a vliv pouze deprese na 

zdraví jsou signifikantně rozdílné v mnohých ohledech. 

 

 Osobnost typu D byla předmětem zkoumání mnoha studií. Ukázalo se, že má 

nepříznivý vliv na pacienty po akutním koronárním syndromu a revaskularizaci a na pacienty 

s chronickým selháním srdce. Denollet a Pedersenová (2003, s. 241) shrnuli dosavadní 

výzkumy takto: „Kardiaci, osobnosti typu D, jsou vystaveni většímu riziku kardiovaskulární 

mortality a morbidity, nezávisle na ostatních standardních rizikových faktorech.“ Dále 

poznamenávají, že u těchto pacientů je zvýšené riziko rozvoje psychologického distresu, 

hromadění psychosociálních rizikových faktorů, zhoršené kvality života a také získávají méně 

benefitů z lékařské péče. Z výzkumů také vyplývá, že osobnost typu D je na fyziologické 

rovině spojena s hyper-reaktivitou a aktivováním prozánětlivých cytokinů, což může 

z medicínského hlediska negativně ovlivnit prognózu u kardiaků (Denollet, Pedersen, 2003). 

Sher (2005) zkoumal typ D a zvýšenou sekreci kortizolu na základě už předchozích zjištění, 

že negativní afektivita vede ke zvýšené sekreci kortizolu. Tato zjištění potvrdil u pacientů 

typu D po akutním koronárním syndromu později i Whitehead a kol. (2007). 

 Schiffer a kol. (2007) zdůraznili zvláštní mechanismus chování, který by mohl 

částečně vysvětlit spojení mezi typem D a zdravotním stavem souvisejícím se srdečním 

selháním. Ve své studii zjistili, že pacienti s osobnostním typem D s chronickým srdečním 

selháním, sdělovali nemocničnímu personálu prožívané příznaky (otoky nohou a chodidel, 

dušnost) s menší pravděpodobností než ostatní pacienti. Zajímavé je, že tato tendence 

nesouvisí s tím, že by je neprožívali. Naopak jich zažívali více, což naznačuje, že jejich 

neochota svěřit se s příznaky byla způsobena sociální inhibicí. Toto chování tedy může zvýšit 

pravděpodobnost nepříznivých klinických výsledků, jelikož je personálu zamezeno 
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poskytnout odpovídající péči. Autoři se domnívají, že je touto cestou možné vysvětlit 

souvislost mezi osobností typu D a kardiovaskulárními chorobami. 

Pro měření osobnosti typu D byl vyvinut dotazník DS14 (The Type D Scale-14 nebo-li 

DS14) jako revize předcházejícího testu DS16. Obsahuje dvě subškály negativní afektivitu 

(zahrnuje dysforii, anxietu a iritabilitu) a sociální inhibici (sociální discomfort, nesdílnost) 

(Denollet, 2005). 

Denollet a kol. (2013) ověřovali validitu konceptu typu D v reakci na kritiku kolegů. 

Porovnávali vliv negativní afektivity a sociální inhibice na kardiaky – zvlášť a dohromady, 

zjišťovali, jaký vliv má, když se vyskytují u pacienta (kardiaka) pospolu (typ D), a jaká je 

jejich váha, když jsou zvlášť. Ukázalo, že typ osobnosti D má větší vliv na zhoršení příznaků 

u kardiaků než vysoký skór u každé z uvedených komponent zvlášť. Autoři dále vyzývají 

k dalšímu zkoumání interakce těchto dvou faktorů. 

Použitelnost a platnost osobnosti typu D je mezi současnými psychologickými badateli 

předmětem debaty. Jedním z témat je, zda typ D můžeme opravdu považovat za stabilní 

osobnostní typ či důsledek nemoci. Vědomí nemoci totiž může zcela přirozeně ovlivnit 

náladu i jistotu v sociální interakci (Steptoe a kol., 2007). Výzkum osobnosti typu D se 

v současné době teší velké oblibě. Uvažuje se dokonce nad tím, že by typ D mohl nahradit typ 

A jako dominantní osobnostní rizikový faktor pro koronární chorobu srdeční (Ďurka, 2011). 

1.5 Osobnost lidí s vyšší a nižší mírou zdraví 

Probrali jsme osobnost typu A až D jako čtyři hlavní koncepty, nyní se zaměříme na 

koncept, v němž se autoři pokoušejí hledat odpovědi na následující otázky:  

Jak je možné, že někteří lidé onemocní, zatímco jiní zůstanou zdraví?  

Čím je způsobené, že se jedni uzdraví rychleji než druzí?  

Můžeme říci, že vztah mezi osobnostními rozdíly a zdravím a nemocí byl vědecky 

zkoumán více než sto let, během nichž bylo zjištěno tisíce poznatků. Obecný verdikt shrnují 

Friedman a Cohen (2006, s. 172) v následujícím znění: „Osoba, která je chronicky naštvaná, 

depresivní, hostilní, impulzivní, znuděná, frustrovaná, osamělá a bezmocná je vskutku více 

náchylná k rozvinutí nemoci či předčasné smrti než osoba, jež je emocionálně vyrovnaná, 

efektivní, spokojená v práci, má stabilní a podporující vztahy a je dobře integrovaná v rámci 
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nějaké komunity.“ Dále dodávají, že snaha potvrdit tuto hypotézu výzkumně, vedla jen 

k vytvoření nepřesvědčivých a těžko opakovatelných výzkumů.  

Této problematice se věnuje Taylorová (1989, podle Křivohlavý, 2009), když hovoří o 

určitém osobnostním rysu, který pojmenovává jako „osobnost s vyšší mírou zdraví“ („self-

healing personality“). Mezi její nejvýraznější rysy patří přesvědčení o vlastní schopnosti řídit 

chod dění, optimismus a nezdolnost. Na základě multifaktorové metaanalýzy dosavadních 

výzkumů se vytváří i představa o existenci „osobnosti se sklonem k nemoci“ („disease-prone 

personality“), jejímiž hlavními charakteristikami jsou pesimistický způsob vysvětlování si 

dění, depresivita, úzkostnost a vztek/hostilita (Booth-Kewley a Friedman, 1987). 

Booth-Kewley a Friedman (1987) se domnívají, že je třeba studovat různé aspekty 

osobnosti a různé nemoci, abychom lépe porozuměli vztahu osobnost - nemoc. Pokud 

bychom měli hovořit o náchylnosti k nemocem, potřebujeme stanovit, zda se určitý typ 

osobnosti vztahuje k jedné, či k více nemocem, a zároveň je třeba objevit, jestli je daná nemoc 

vztažená k jednomu, či k více aspektům osobnosti. Tento přístup se zdá být jasný pro 

stanovení konstruktové validity, avšak zatím nebyl uveden do praxe. Obvykle se ve výzkumu 

vybrala jedna nemoc, např. srdeční choroba, a hledaly se její osobnostní koreláty. V horším 

případě vybral výzkumník za účelem konstruktové validity jen jeden osobnostní aspekt a 

zkoušel k němu přiřadit nemoc. Friedman (2008) vnímá, že právě konstrukt těchto dvou typů 

osobnosti převedl výzkum v oblasti osobnost – zdraví jiným směrem na místo vztahu jedné 

příčiny a jednoho důsledku směrem k simultánní pozornosti k vícečetným příčinám vedoucích 

k vícečetným důsledkům. Například namísto soustředění se na osobnost typu A ve spojitosti 

s infarktem myokardu, se pozornost obrátila k modelu biopsychosociální homeostázy, celkové 

osobní pohodě (well-beingu) a úmrtnosti v rámci sociokulturního kontextu. 

Konstrukt „osobnosti se sklonem k nemoci“ bere v úvahu vícečetné aspekty osobnosti 

(chronický vztek, úzkostnost, deprese) ve spojitosti s různými druhy onemocnění.  Oproti 

tomu konstrukt „osobnosti s vyšší mírou zdraví“ (Friedman, 1991/2000) zkoumá 

vícedimenzionální způsob emocionálního léčení, které zahrnuje jedince a prostředí. Skrze 

fyziologickou a psychosociální homeostázu dochází k dobrému mentálnímu a fyzickému 

zdraví. Myšlenku vnitřní tělesné homeostázy vyvinul Walter Cannon a vyzdvihoval i sociální 

homeostázu. Cannon poukázal na to, že ve chvílích stresu má tělo potřebné rezervy – plíce, 

krev a svaly mají větší kapacitu než v běžných situacích. Lide s „osobností s vyšší mírou 
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zdraví“ mají větší emocionální stabilitu a dokážou být v souladu se sociálním prostředím 

(Friedman, Cohen, 2006). 

Friedman (2000) podotýká, že většina výzkumů se zaměřuje na nemoc, považuje však 

za důležité zaměřit se zejména na lidi s „osobností s vyšší mírou zdraví“, která si dokáže 

zachovávat již zmíněnou fyziologickou a psychosociální homeostázu. Tito jedinci mají 

tendenci pohybovat se ve zdravém životním prostředí, u ostatních vyvolávají pozitivní reakce, 

jejich emocionální styl propojuje jedince s prostředím. Dobré duševní zdraví těchto lidí vede i 

k dobrému fyzickému zdraví a naopak. Rozličné dobré zdravotní návyky jdou u těchto lidí 

ruku v ruce – jeden dobrý zvyk vede k dalšímu a pozitivní účinky se tak násobí. Friedman a 

VandenBos (1992) doplňují, že je pro ně charakteristická emocionální rovnováha, pozornost, 

odpovědnost a energičnost, nicméně tito lidé mohou být i tišší a svědomití, bývají zvědaví, 

sebejistí a konstruktivní, mají kolem sebe rádi druhé lidi. 

K dispozici je celá řada důkazů, že dobré duševní zdraví je spojeno s dobrým 

fyzickým zdravím. To znamená, že u lidí v dobrém duševním rozpoložení existuje nižší riziko 

rozvoje závažných stavů, jako jsou například srdeční onemocnění, než u těch, kteří jsou vážně 

nebo chronicky nepřátelští, depresivní, úzkostní či nestabilní. Lze říci, že rozdíl mezi 

duševním a mentálním zdravím není větší než rozdíl mezi takovou či onou fyzickou nemocí. 

Nicméně jeden hlavní rozdíl spočívá ve věku: je nepravděpodobné, že chronicky nepřátelští a 

depresivní lidé ve věku 20 let zemřou na rakovinu nebo srdeční choroby na rozdíl od starších 

lidí ve věku nad 50 let (bez ohledu na to, jaký je vztah mezi zdravím a nemocí) (Friedman, 

Cohen, 2006). 

Koncepty podobné „osobnosti s vyšší mírou zdraví“ byly popsány už humanistickými 

psychology, ale s odkazem na mentální zdraví, nikoliv na fyzické. Například Abraham 

Maslow vyjádřil, že zdraví lidé potřebují nejprve rovnováhu v oblasti základních 

biologických funkcí, potom určitý pocit bezpečí a jistoty, následně rovnováhu v citové oblasti 

a uznání a až pak teprve uspokojení v oblasti sebeaktualizace (realizace růstu a naplnění). 

Lidé s orientací na růst jsou spontánní, kreativní, dokážou dobře řešit problémy a mají blízké 

vztahy s druhými lidmi, jsou hraví a mají smysl pro humor. Jsou zaujati otázkami krásna, 

spravedlnosti, etiky a také rozvíjejí smysl pro humor, který je více filosofický než hostilní. 

Tyto charakteristiky nejsou pouze opakem „osobnosti se sklonem k nemoci“ (podezřívaví, 

cyničtí lidé s potlačenými vnitřními konflikty), jde zejména o převahu pozitivních motivů, 

chování a cílů ve smyslu vlastního dobra (Friedman, Hawley, Tucker, 1994). 
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1.6 Šest typů osobnosti podle Grossartha - Maticeka 

 Nyní se podíváme na typologii osobnosti, která popisuje celkem šest osobnostní typů 

podle zdraví a nemoci. Grossarth-Maticek, jugoslávský psycholog, koncipoval na přelomu 80. 

a 90. let ve spolupráci s Eysenckem a se svými spolupracovníky specifickou osobnostní 

typologii. Jejich typologie vztahuje určité psychické a behaviorální charakteristiky ke dvěma 

základním typům onemocnění -  k ischemické chorobě srdeční a nádorovým onemocněním 

(Kebza, 2005). Odlišnosti mezi jednotlivými typy se autorům podařilo vyjádřit skrz určení 

nejprve čtyř a později šesti typů osobnosti (Křivohlavý, 2009). 

Těchto šest typů bylo ustanoveno na základě longitudinální prospektivní studie, 

trvající více než 25 let, částečně jsme ji také zmínili v jedné z předchozích kapitol o osobnosti 

typu C. Schwarzer (1991) dodává, že v oblasti hledající souvislosti mezi osobností a 

zdravotním stavem se obvykle používají průřezové studie porovnávající zdravé s nemocnými, 

ty však neposkytují jasný pohled na příčinu a následek – jaké psychosociální proměnné 

působí na vznik rozličných nemocí. Nevýznamnější přínos v psychologii zdraví proto mohou 

mít právě prospektivní longitudinální studie. 

Typ č. 1 

Pro typ č. 1 je typické tlumení vitálních sil, vlastní iniciativy a aktivity. Na ztrátu blízké osoby 

nebo významné hodnoty či na nedostatečnou odměnu reaguje pocity beznaděje, bezmoci a 

deprese. Jedná se o lidi labužnické a závislé na druhých lidech. Tlumí také vlastní emoce a 

deprese jsou u nich častým jevem. Tento typ je predisponován pro vznik a rozvoj rakoviny. 

Typ č. 2 

Tito lidé jsou nadměrně vzrušiví, aktivní, vitální a iniciativní, nevzdávají se. Při kontaktu 

s nepřekonatelnou překážkou se dovedou rozzlobit, jsou pak i agresivní a nepřátelští. Od 

závislosti na relevantních osobách se snaží osvobodit skrz agresi a nepřátelství. U tohoto typu 

je vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění a zhruba odpovídá osobnosti typu A. 

Typ č. 3 

Třetí typ je nazýván jako nejasný či rozporuplný, jelikož se v jeho prožívání a chování 

střídavě objevují projevy prvního a druhého typu. Vyznačuje se také nestabilitou se závislými 

rysy, blízká je psychopatická charakteristika. Častá je u nich chronická úzkost. U osob tohoto 
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typu se objevily případy úmrtí na ICHS či rakovinu, ale ne ve významném rozsahu. Bývá také 

nazýván jako „hysterický typ“. 

Typ č. 4 

Tento typ zahrnuje lidi s výraznými znaky zdravé osobnosti – lidé, kteří se dobře ovládají, 

jsou autonomní a žijí podle vlastní vůle. Lze tedy říci, že jsou disponovaní ke zdraví. 

Typ č. 5 

Jedná se o lidi s převažujícím racionálním uvažováním. Dobře zvládají držet svoje emoce na 

uzdě. Tento typ osobnosti zároveň představuje protektivní faktor proti rakovině. 

Typ č. 6 

Mezi tento typ patří lidé s výrazně antisociálními charakteristikami, případně lidé s narušenou 

sociální motivací. Hovoří se o disponovanosti k drogovým závislostem a kriminálnímu 

chování. Tento typ osobnosti zároveň představuje protektivní faktor proti rakovině. 

(Shrnuto podle Grossarth-Maticek, Eysenck, 1995; Larsson, Nordström, Ljunggren, Nyberg, 

Resare a kol., 1995; Šolcová, Kebza, 2006; Křivohlavý, 2009.) 

 Těchto šest typů se mezi výzkumníky stalo předmětem intenzivní debaty. Mnozí 

z nich se pokoušeli opakovat a ověřovat aspekty této typologie. Někteří autoři typologii 

podpořili, jiní vůči jejím hypotézám vznesli námitky (například Quander-Blaznik (1991). 

Larsson, Nordström, Ljunggren a Nyberg (1995) naopak podpořili hypotézy nastolené touto 

typologií. Amelangova skupina roku 1996 (podle Orejudo, Froján, Malo, 2007) našla 

podobné výsledky týkající se typologie, avšak nepodařilo se potvrdit rozdíly mezi typem 1 a 

typem 2. 

 

1.7 Ajurvédská typologie 

1.7.1 Ajurvéda 

 Klasická západní medicína se dívá na tělo z hlediska jeho struktury, ajurvédská 

medicína jako starodávný léčebný systém se dívá na lidské tělo z hlediska jeho funkcí. Tyto 

rozdílné pohledy se podepsaly na užívání rozdílných terminologií a metafor k vysvětlení 

lidského systému, ale také na odlišných přístupech ke zdraví a nemoci (Jayasundar, 2010). 
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V současné době je téma alternativního přístupu k léčbě nemocí velmi aktuální, příkladem 

budiž nově otevřené výzkumné centrum tradiční čínské medicíny v rámci fakultní nemocnice 

v Hradci Králové. Mnoho lidí hledá jiný způsob, jak znovunastolit rovnováhu svého těla 

přírodní cestou bez klasických léků. Rostoucí zájem populace tak přispívá k obracení vědecké 

pozornosti k východním systémům léčení a jejich přezkoumávání. 

 Ajurvéda je velmi propracovaný systém vycházející z ověřených teorií a z tisíce let 

zdokumentovaného klinického pozorování z kontinuální klinické praxe. Navzdory tomu se 

však celosvětově nedostává ajurvédě uznání a ocenění jejího přínosu. Jednou z hlavních kritik 

tohoto směru je jazyk, jenž se zdá být příliš archaický, a užívané termíny nejsou v souladu 

s moderní vědeckou medicínou. Jak již bylo zmíněno, přístup ajurvédy a moderní medicíny 

ke zdraví a nemoci se liší, proto někdy bývá ajurvéda považována pouze za další mystérium 

Indie (Jayasundar, 2010). Jayasundar (2010) si všímá zajímavého faktu - biomedicína vychází 

z paradigmatu založeného na klasické Newtonoské fyzice, oproti tomu ajurvéda rezonuje s 

koncepty kvantové fyziky. 

 Ajurvéda je název pocházející ze sanskrtu, je složený ze dvou slov ayus (život) a veda 

(věda, vědění). Ajurvéda je jedním z nejstarších systémů tradiční medicíny na světě (Lad, 

2013). 

 Ajurvédská medicína se vyvinula z Atharva védy, jednoho ze čtyř posvátných 

spirituálních textů starodávné Indie, který je starý přes pět tisíc let (Balodhi, Chowdhary, 

1986). Ajurvéda byla původně předávána ústně, okolo roku 600 našeho letopočtu byla 

přeložena do sanskrtu a kodifikována do tří primárních textů, které jsou dodnes považovány 

za nejdůležitější texty pojednávající o klasické ajurvédě (Chopra, Doiphode, 2002). 

  Organismus je v ajurvédě viděn ne jako systém orgánů, ale jako systém vztahů, které 

definují funkce. Porozumění lidskému tělu je založeno na tridóše.  

1.7.2. Princip tří dóš 

 Filozofie ajurvédy vychází z šesti teistických a nejméně ze tří ateistických textů 

klasických indických filozofií. Základ ajurvédské psychologie bychom nalezli ve škole 

védské filozofie Sankhya, kde byl také položen základ jógy, sesterské vědy ajurvédy (Lad, 

2013). Sankhyaská filozofie představuje komplexní metafyzický systém, který nastiňuje 

evoluční vývoj Univerza – rozšiřující se z prvotní energie k vytvoření hmoty, jež se 

manifestuje skrz pět elementů (ether, vzduch, voda, oheň a země) v lidském těle, mysli, 
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smyslech a duchu. Podle základní teorie ajurvédy (tridóši) je každá lidská bytost složena 

z unikátního poměru těchto elementárních energií. Tři dóši (váta, kapha, pitta) reprezentují tři 

konstituční typy osobnosti, které určují lidské charakteristiky, aktivity a vzorce zdraví a 

nemoci. Z genetických výzkumů vyplynulo, že existují korelace mezi dóšami a genetickými 

vzorci (Rhoda, 2014). Nelze opomenout také podobnosti tří dóš s konstituční typologií dle 

Sheldona (mesomorf – pitta, endomorf – khapa, ektomorf - váta) (Rizzo-Sierra, 2011). 

Systém tří dóš zahrnuje fyziologickou i psychickou rovinu. Tři dóši se nacházejí v rovnováze. 

Změna jedné vyvolá změny v dalších dvou. Nemoc se objevuje ve chvíli, kdy jsou dóši mimo 

rovnováhu, léčení pak probíhá v podobě znovunastolení rovnováhy mezi dóšami (Jayasundar, 

2010). 

 Váta je složena z elementů etheru a vzduchu a představuje fyzické a mentální 

charakteristiky spojené s kvalitami těchto elementů (Lad, 2013). Dle ajurvédy vládne váta 

všem fyzickým pohybům, systému nervových funkcí a mentálním aktivitám. Pitta se skládá 

z ohně a vody a vládne metabolickým, trávícím funkcím a také zraku. kapha se vztahuje 

k zemi a vodě a má na starosti strukturu a vlhkost těla a také přímo ovlivňuje emoce (Rhoda, 

2014). 

 Každý člověk se rodí s unikátním poměrem tří dóš, který je určen momentem početí 

rodiči, kombinací dóš, sezónními vlivy a několika dalšími interními a externími faktory (Lad, 

2013). Aktuální stav dóš v těle člověka (vikruti) je nejzdravější, když se co nejvíce 

blíží vrozenému poměru dóš. Faktory jako nedostatečná výživa, nedostatek cvičení, spánku, 

stres a přitěžující sezónní a environmentální podmínky způsobují nerovnováhu v uspořádání 

dóš. Obvyklé je, že lidé mají jednu primární dóšu, která je v jejich konstituci dominantní, 

obvykle je také přítomna sekundární dóša. Toto se nazývá duální dóša typ a odráží kombinaci 

obou dóš (Rhoda, 2014). 

 Každá ze tří dóš reprezentuje soubor fyzikálních a chemických parametrů, které 

můžeme najít jak v člověku, tak v přírodě. Váta představuje sucho, lehkost, beztížnost, chlad, 

drsnost, přesnost a pohyb. Pitta je vztažena k mírné slizkosti, pronikavosti, produkci tepla, 

lehkosti, pachu, příčině pohybu a tekutosti. Kapha indikuje slizkost, produkuje chlad, 

představuje těžkost, pomalost, jemnost, zářivost a stálost. 
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Váta 

 Lidé typu váta jsou hubení, rychle se pohybující, kreativní a dynamičtí (Lad, 2013). 

Ve stavu nerovnováhy mají nejvíce predispozic k mentálním nemocem, jako je úzkost, 

deprese, a často také mají predispozice k artritidě, suché pokožce a zácpě (Rhoda, 2014). 

Váta je spojením vzduchu a prostoru. Hlavní charakteristikou je tělesný pohyb, který 

je ve spojení s nervovou soustavou hlavní dominantou. Váta řídí dýchání, žvýkání, polykání, 

mrkání, buněčné funkce. Váta ovlivňuje krevní oběh, srdeční tep, svalově-kosterní systém, 

činnost nervového a trávícího systému a také smyslové, paměťové a duševní funkce. Váta řídí 

pohyb potraviny v trávicím traktu a vylučování odpadních látek. Sídlem váty je tlusté střevo, 

kůže, plíce, hrdlo a žaludek. Obecně lze vátu charakterizovat jako pohyblivou, lehkou, 

studenou, suchou, drsnou, jasnou a rozptýlenou. Pro váty jsou typické nemoci kloubů. 

Nepříjemně na vátu působí chladné počasí. Mívá sklony k zácpě. Pokud bychom si měli 

představit člověka s převahou váty, měl by následující znaky: suchou a chladnou kůži, menší 

či vyšší postavu, rychlejší pohyby a řeč, slabší svalstvo, viditelné žíly a šlachy, třepivé nehty 

(Lad, 2013). 

 Hladina energie je nepravidelná, tolerance k fyzické zátěži je slabá, životní síla a 

imunitní systém jsou slabší, váha proměnlivá, méně se potí. Povahově jsou náladové, citlivé, 

tvůrčí, bystré, mají velkou představivost, jsou tvořivé, jejich spánek je lehký a přerušovaný. 

Jsou sexuálně aktivní. Na stres reagují obavami, nervozitou nebo strachem. Nerovnováha se 

projevuje skrze nemoci spojené se vzduchem a dolní polovinou těla, sídlem váty – artritidou, 

rozedmou plic, pneumonií, suchým astmatem a kašlem, bolestmi krku, kloubů, svalů, dále 

oslabeným trávením, nadýmáním, zácpou, záněty žaludku a střev, žlučníkovými a 

ledvinovými kameny, nemocemi kloubů a močového měchýře, jater a nervů, nespavostí, 

osteoporózou, poruchami krevního oběhu, suchou kůží a lámavostí vlasů (Frej, 2007). 

Pitta 

Pro lidi typu pitta je typická střední či atletická postava. Jsou soustředění, motivovaní 

a intelektuální. V nerovnováze se snadno rozzlobí a mají obsedantní tendence. Mají sklony 

k zánětlivým onemocněním těla, jako jsou vředy, vyrážky a překyselení (Rhoda, 2014).  

Pitta je prvkem, který řídí metabolismus v těle, je spojena s energetickou rovnováhou 

tvorby a výdeje tělesného tepla. Pitta zařizuje trávení potravy a nápojů, přeměnu živin v těle a 

také zpracovávání myšlenek a nápadů v mysli. Má vliv na funkci zraku a kůže, zabezpečuje 
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teplotu těla. Pitta v rovnováze se projevuje skrze porozumění a inteligenci. Pitta 

v nerovnováze se projevuje naopak zlostí, nenávistí a žárlivostí. Lidé typu pitta v životě 

hledají cíl a materiální bohatství, často je najdeme mezi vůdčími typy. Sídlem pitty je 

žaludek, dále pak krev, srdce, oči a kůže. Oheň pitty má vliv na tenké střevo, dvanácterník, 

játra, žaludek, slezinu, slinivku a žlázy. Pitta sídlí také v tenkém střevě a souvisí s nervovou 

tkání. Pitta je horká, pronikavá, mobilní, rychlá, ostrá podobně jako oheň a pitta je také 

tekutá, olejnatá a kyselá podobně jako voda. Mezi obecné vlastnosti pitty patří střední 

postava, přiměřená svalová hmota, teplá a jemná pokožka, sklon k zarudnutí, vlasy do 

červena s předčasným šedivěním a vypadáváním, středně velké bystré oči, jemné nehty, ostré 

rysy, velká chuť k jídlu. Typické je rychlé a dobré trávení, pravidelné vylučování (Frej, 2007). 

Lidé typu pitta mívají hodně energie. Více se potí, mají vyšší teplotu těla. Spí středně 

dlouho, nepřerušovaně. Nesnáší horké počasí a těžkou fyzickou práci. Povahově je pitta 

ambiciózní, zaměřená na cíl, je bystrá, rychle se učí a má výbornou paměť, vládne 

organizačními schopnostmi, patří mezi dobré řečníky. Někdy lidé typu pitta vyvolávají 

konflikty, mají také smysl pro humor. Většinou si užívají materiálního blahobytu. Při 

nerovnováze mají sklony k agresivitě, žárlivosti, netrpělivosti, hněvu, nespokojenosti, 

kritičnosti, skepticismu, frustraci, pocitům nenávisti. Činí chyby v posouzení stiuace pro 

mentální zmatenost či vášeň. Trpí nedostatkem spánku. U osob typu pitta jsou častá 

onemocnění spojená s játry, slezinou, tenkým střevem: vyšší teploty, žízeň, zažívací 

problémy, kožní vyrážky a nemoci (akné), průjmy, překyselení, vředové choroby, choroby 

ledvin, žlučníku, infekční nemoci, migrény, anémie (Frej, 2007). 

Kapha 

Kapha typy jsou považovány za uzemněné, milující a loajální. Ve stavu disbalance se 

obvykle nacházejí ve stavech spojených s letargií a introverzí. Jsou náchylní k obezitě, 

diabetu, depresím, hromadění a chamtivosti (Rhoda, 2014). 

Kapha je složená ze dvou prvků – vody a země. Fyzicky je základem pro energii váty 

a pitty. Kapha poskytuje výživu pro klouby a vytváří strukturální podporu těla ve formě 

svalové, tukové a kostní tkáně. Kapha dále přivádí do organismu vodu, vyživuje klouby a 

kůžu, zabezpečuje imunitu. Je prvkem, který řídí strukturu buněk, tělesné funkce, růst, 

metabolismus tuků a dodává mysli stabilitu. Mezi její projevy patří fyzická odolnost, 

racionální způsob myšlení, vytrvalost a přizpůsobivost. Sídlem kaphy je žaludek, dalšími 

místy jsou plíce, srdce, jazyk, klouby a hlava. Voda pak ovlivňuje její tukovou tkáň, 
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lymfatické uzliny, nos, hrdlo a dutiny. Kapha posiluje paměť, imunitu, dodává energii srdci a 

plicím. Kapha je podobně jako voda a země – studená, tekutá, těžká, pomalá, olejnatá, hutná a 

stabilní (Frej, 2007). 

Obecně je pro kaphu charakteristická silnější postava s vyšší svalovou hmotou, 

dostatek tuku, dlouhé končetiny, studená, vlhká, jemná a bledá kůže. Vlasy bývají husté, 

většinou tmavší a vlnité. Oči jsou velké, nápadné, často tmavé či modré barvy. Nemá ráda 

chladné nebo vlhké počasí. Chuť k jídlu se vyznačuje stabilitou, metabolismus je pomalý. Má 

vysokou toleranci k fyzické zátěži. Spí hlubokým spánkem. Pocení je středně velké. Typický 

je také velký sexuální drive a vitalita. Lidé typu kapha mívají klidnou povahu, mluví pomalu, 

dobře snáší stres, jsou soucitní, mírumilovní a svědomití. Typická je pro ně tichost, 

skromnost, přemýšlivost, pravdomluvnost, loajalita a odpouštění. Jejich paměť je dlouhodobá. 

Kaphy v životě dávají přednost jistotě, změnu snášejí těžce. Jsou vynikající v logické analýze. 

V nerovnováze dochází k lenosti, depresi, hamižnosti, nedůtklivosti, závistivosti, 

dlouhodobému hněvu. Často trpí nemocemi horní části těla. Dochází k otokům, nadměrné 

tvorbě hlenu, obezitě, cukrovce, depresím, vlhkému astmatu a kašli. Bývají nachlazeni, trpí 

záněty dutin, poruchami štítné žlázy, nadýmáním, únavou, netečnosti, pocity těžkosti. 

Typické jsou oběhové a kloubní obtíže, nemoci dásní a nadměrná potřeba spánku. Ve větší 

míře se také vyskytují některé druhy rakoviny (Frej, 2007). 

1.7.3 Výzkum ajurvédy 

 Výzkum principů ajurvédy se zaměřil na genetický základ tří dóš. Jde vlastně o první 

snahy vědy ověřit základní komponenty ajurvédské psychologie. Patwardhan, Joshi a Chopra 

(2005) se zabývali tzv. prakrti (vrozenou konstitucí), genetickým základem konceptu klasické 

ajurvédy. Stanovili experimentální vztah mezi leukocytem antigenem (HLA DRB1 gen) a 

třemi dóšickými typy. V moderní medicíně jsou DNA sekvence genu HLA DRB1 spojeny 

s několika chronickými nemocemi (revmatoidní artritida, diabetes mellitus) (Rhoda, 2014). 

Patwardhan, Joshi a Chopra (2005) v pilotní studii zkoumali DNA u sedmdesáti šesti 

dospělých subjektů, jež byly také nezávisle hodnoceny dvěma ajurvédskými lékaři. Subjekty 

byly klasifikovány takto: třicet dva bylo identifikováno jako kapha, třicet čtyři jako pitta a 10 

jako váta. V rámci HLA DRB1 genu se čtrnáct alel ukázalo být nenáhodně rozděleno mezi tři 

dóšické typy, s vyšší predominancí nemocí u alel, souvisejících s váta typem (jako HLA 

DRB1*13 alela). Nemoci spojené s touto alelou a s typem váta jsou shodné. Další genetické 

sekvence byly nalezeny ve vyšší distribuci u typů kapha a pitta, méně u typů váta. Tyto 
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výsledky dále podporují stanovenou hypotézu, že vrozenou konstituci (prakrti) můžeme 

nalézt v rámci genu HLA DRB1. Autoři přiznávají, že studie je limotována malým a 

nedostatatečně rozmanitým vzorkem (Patwardhan, Joshi a Chopra, 2005). Hankey (2005) 

obdobně jako Patwardhan, Joshi a Chopra navrhnul, že koenzym A, klíčová komponenta 

metabolismu mastných kyselin, všudypřítomná ve všech živých organismech, je kongruentní 

s teorií tří dóš. 

 Prasher, Negi, Aggarwal a kol. (2008) pozorovali funkční úseky genů, které 

signifikantně variovali mezi ajurvédskými typy a korelovali s mnoha jejich funkcemi. 

Například geny regulující buněčné dělení a nucleo-cystoplasmický transport byly odlišně 

vyjádřeny u typů váta. Geny regulující imunitní systém byly jinak vyjádřeny u typů pitta, 

kdežto u typů kapha se ukázalo silné zastoupení genů regulujících anabolismus. 

2. Osobnostní charakteristiky provázené se zdravím 

Ve druhé kapitole se budeme věnovat jednotlivým osobnostním charakteristikám, 

které byly a jsou nějakým způsobem propojovány se zdravím. Jde však pouze o výběr 

charakteristik, o nichž se mluví nejčastěji v tomto kontextu. Ve skutečnosti jich je daleko víc, 

například by se dalo psát i o smyslu pro humor jako o charakteristice důležité pro zachování 

zdravého života. Patřila by sem jistě i sociální opora, která by však více patřila do sociální 

oblasti. Dále také negativní afektivita, úzkostnost, depresivita, syndrom hopelessness, 

houpefulness, naučené zdroje síly, inteligence a další. 

2.1 Pětifaktorový model osobnosti 

V předchozích kapitolách jsme se zaměřovali na jednotlivé osobnostní charakteristiky 

související se zdravotním stavem. V nadcházející kapitole se budeme soutředit na další z nich 

samostatně a také v rámci pětifaktorového modelu osobnosti. Už Costa a McCrae (1992) 

spatřovali v propojení tohoto osobnostního modelu potenciál. Pětifaktorový model osobnosti 

poskytuje cenný rámec pro porovnání, hodnocení a integraci široké škály osobnostních rysů, 

které můžeme studovat a vidět jako prediktory zdraví (Smith a kol., 2012). Pětifaktorový 

model osobnosti předpokládá, že strukturu osobnosti můžeme popsat pomocí pěti 

nadřízených, relativně ortogonálních a trvalých individuálních rozdílných faktorů. Mezi tyto 

faktory patří otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost, extroverze, přívětivost a neuroticismus 

(Korotkov, 2008). Můžeme říci, že pětifaktorový model osobnosti je jeden z nejběžněji 

užívaných modelů v souvislosti s tím, jak osobnost ovlivňuje chování vedoucí ke zdraví. 
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Značnou výzkumnou evidenci mají tři konkrétní osobnostní faktory: přívětivost, svědomitost 

a neuroticismus. Přívětivost i svědomitost lze jasně spojit s chováním, které je zdraví 

prospěšné (Booth-Kewley, Vickers, 1994; Hampson, Goldberg, Vogt, Dubanoski, 2007; 

Ingledew, Brunning, 1999; Lemos-Giraldez, Fidalgo-Aliste, 1997; podle Sirois a Hirsch, 

2015), zatímco neuroticismus je spojován s chováním, které zdraví tolik neprospívá (Booth-

Kewley, Vickers, 1994; Ingledew, Brunning, 1999, podle Sirois a Hirsch, 2015). 

Nyní představíme dva výzkumy, které tento vztah zkoumaly podrobněji. První z nich 

provedl Korotkov (2008), který hledal souvislosti mezi jednotlivými faktory u lidí ve stresu a 

chováním vedoucím ke zdraví. Ve druhém se Gustavsson a kol. (2003) zaměřili na nalezení 

škál, které by souvisely se škálami pětifaktorového modelu osobnosti a zdraví. 

Korotkov (2008) tedy zkoumal souvislost pětifaktorového modelu osobnosti a 

zdravotního stavu u lidí, kteří se nacházejí ve stresu. Vlastnosti člověka mohou vést pod 

vlivem stresu k proměnám zdravotního stavu a osobnost může ve stresových situacích 

modifikovat chování vedoucí ke zdraví. Příkladem mohou být zjištění Scheiera, Weintrauba a 

Carvera (1986), že optimisté pod velkým stresem mají na rozdíl od pesimistů tendenci 

vyhledávat zdravý životní styl. Optimisté totiž očekávají úspěch a používají vhodné 

copingové strategie.  

Korotkov (2008) ve studii operacionalizoval stres za použití definice, která kombinuje 

stimuly (např. životní události) a reakce (distres = vnímané fyzické symptomy + negativní 

nálada). Chování spojené se zdravím operacionalizoval jako složenou proměnnou. Data byla 

sebrána od 706 participantů z Newfoulandu v Kanadě. Výsledky této studie byly pro 

jednotlivé faktory následující: 

- Pod velkým stresem vede chování u jedinců, kteří sami sebe hodnotí jako 

emocionálně stabilní, více ke zdraví než u těch, kteří sami sebe vnímají jako méně 

emocionálně stabilní. Je nutno vzít také v úvahu fakt, že emocionálně stabilnější lidé jsou 

odolnější vůči stresu díky vlastnostem, jako je klid, odolnost, trpělivost a hloubavost.  

- Dále bylo zjištěno, že chování svědomitých jedinců vede více ke zdraví.  

Předpokládá se, že je to díky jejich přirozeným tendencím ke kontrole a plánování.  

- Z výsledků studie vyplynulo, že chování introvertů vede ke zdraví více než chování 

extrovertů. Vysvětlení můžeme nalézt v teorii, která srovnává zacházení s excitací (arousal). 

Extroverti, pod velkým stresem, už dosáhli optimálního stupně excitace, zatímco introverti, 
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pod stejně velkým stresem, potřebují excitaci minimalizovat, aby pro ně byla optimální. Aby 

se tak stalo, budou introverti kvůli svému sebeovládání, vyhledávat takové chování, které 

bude jejich vzrušení redukovat (např. cvičení), zatímco extroverti budou své chování 

modulovat skrze jiné mechanismy (např. společenský život). Velký stres může být pro 

introverty příliš ochromující, což pak může vést k účasti ve zdraví podporujících aktivitách, 

aby se tak minimalizovala nadměrná stimulace či excitace.  

- Jedinci více otevření vůči zkušenosti vyšli jako ti, co více vyhledávají chování 

vedoucí ke zdraví. Otevření jedinci se mohou chovat různorodě – jejich přirozená zvědavost 

je vede ke zkoumání netradičních cest ke zdraví (např. naturopatická medicína). Při velkém 

stresu pak mohou být zahlceni a mít tak problém zůstat pozorní.  

- Jedinci s vyššími výsledky přívětivosti mohou mít tendenci odložit vlastní zájmy 

stranou ve prospěch druhých. Jejich schopnost seberegulace a laskavost mohou vést 

k vytvoření sítě posilující, reciproční a aktivní sociální opory. Předpokládá se, že když jsou 

přívětiví jedinci pod stresem, budou vyhledávat takové chování, které vede ke zdraví více než 

ti méně přívětiví. Ve výzkumu se však neukázaly signifikantně významné výsledky. 

 V následujích pěti podkapitolách se podíváme na jednotlivé škály pětifaktorového 

modelu osobnosti v kombinaci se škálami souvisejícími se zdravím. Gustavsson a kol. (2003) 

identifikovali celkem pět škál, které souvisí se škálami pětifaktorového modelu osobnosti a 

vytvořili tak HP5 inventář.
1
Ukázalo se, že tento nový HP5 inventář koreluje se vzorci škály 

NEO PI-R a se dvěma škálami měřícími alexythimii, což poukazuje na předběžnou 

empirickou evidenci pro konvergentní validitu. Škály jsou následující: 

Antagonismus (antagonism) – aspekt přívětivosti, 

Impulsivita (impulsivity) – aspekt svědomitosti, 

Hédonická kapacita (hedonic capacity) – aspekt extroverze, 

Negativní efektivita (negative affectivity) – aspekt neuroticismu, 

Alexythimie (alexithymia) – aspekt otevřenosti. 

                                                           
1
 Kde H je odvozeno od slova health, v překladu z angličtiny tedy zdraví, P je z anglického slova personality, 

osobnost, a číslo 5 je dáno podobností s pětifaktorovým modelem osobnosti. 
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2.1.1 Antagonismus - přívětivost 

Hostilitu lze charakterizovat jako negativní postoj vůči druhým lidem, spojený 

s nepřátelskostí, znevažováním druhých a zlou vůlí. Tyto charakteristiky souvisí s rysem 

antagonismu z pětifaktorového modelu osobnosti (nízká přívětivost) a také představují 

komponentu neuroticismu. Hostilní chování bylo stanoveno jako důležitý faktor ovlivňující 

riziko rozvoje ischemické choroby srdeční. Výzkum ukazuje, že tyto charakteristiky souvisí 

s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění (Smith, 1992, podle Gustavsson a kol., 2003; 

Mwenda a kol., 2013), asterosklerózy (Raikkonen, Matthews, Sutton- Tyrrell, Kuller, 2004; 

Ranjit  a kol., 2009), recidivou a úmrtním na ICHS (Chaput a kol., 2002; Matthews, Gump, 

Harris, Haney, Barefoot, 2004; Surtees a kol., 2005). Rysy hostility jsou považovány za 

prediktor úmrtnosti mnoha nemocí (Gustavsson a kol., 2003). Metaanalýza vztahu mezi 

hostilitou a zdravím poukázala na fakt, že hostilita je stejně silný indikátor vzniku ischemické 

choroby srdeční jako tradiční rizikové faktory (kouření, vysoký cholesterol, vysoký krevní 

tlak, kouření cigaret) (Miller, Smith, Turner, Guijarro a Hallet, 1996). Hostilita a vztek také 

predikují vznik hypertenzi a mozkové mrtvice (Everson a kol., 1999, Yan a kol., 2003) 

 Mechanismus, kterým hostilita ovlivňuje vznik ischemické choroby srdeční je 

neznámý, existuje však řada teorií, které se snaží odůvodnit, proč tento vztah existuje. Jednou 

z nich je psychobiologická teorie, která tvrdí, že je hostilita spojena se zvýšenou reaktivitou 

sympatiku. Časté hněvivé reakce způsobují fyziologické odpovědi, které přispívají ke vzniku 

ischemické choroby srdeční. Další vysvětlení přináší psychosociální teorie. Soustředí se na 

fakt, že hostilní chování může přispívat ke vzniku interpersonálních konfliktů, zvyšuje 

interpersonální distres a snižuje oblíbenost a sociální podporu. Tento nedostatek sociální 

opory se pak jeví jako rizikový faktor pro vznik ischemické choroby srdeční (Gustavsson a 

kol., 2003). 

 Smith (1992, podle Gustavsson s kol., 2003) rozlišuje prožitkovou a expresivní 

hostilitu. Prožitková hostilita (experiental hostility) je spojená s neuroticismem. Jejími 

komponenty jsou vznětlivost, podezřívavost a zachmuřenost. Expresivní hostilita (expressive 

hostility) má pak blíže k přívětivosti, komponenty jsou následující neschopnost 

spolupracovat, antagonismus, hrubost a cynismus. Míra expresivní hostility je považována za 

nejkonzistentnější prediktor ischemické choroby srdeční, reflektuje též hostilní chování ve 

vztazích, proto také autoři studie zvolili pro souvislost zdraví s osobnostními rysy 

sjednocující název – antagonismus. Škála antagonismu byla tedy vyvinuta jako aspekt 
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expresivní hostility. Ty, co na této škále skórovali vysoko, charakterizují autoři jako 

sarkastické, hádavé, soupeřivé jedince, kteří inklinují k verbálním útokům, když je někdo 

zpochybňuje nebo je ohrožuje. Subjekty, jež skórovaly vysoko na škále antagonismu, 

skórovaly zároveň nízko na škále přívětivosti (NEO PI-R), šlo tedy o inverzní korelaci 

(Gustavsson a kol., 2003). 

2.1.2 Impulzivita – svědomitost 

Svědomitost, tendence k organizovanosti, vytrvalosti, disciplinovanosti a být si vědom 

vlastních kompetencí se vztahuje ke zdraví. Vyšší míra svědomitosti predikuje dlouhověkost 

u zdravých osob a delší dobu přežití nemocných (Chapman, Lyness, Duberstein, 2007; Iwasa 

a kol., 2008; Weiss, Costa, 2005). Například studie Terracciana a kol. (2008) prokázala nižší 

riziko úmrtí u zdravých lidí s vyšší mírou svědomitosti. Kern a Friedman (2008) provedli 

metaanalýzu dvaceti nezávislých studií a našli pozitivní asociaci mezi svědomitostí a 

dlouhověkostí se silnějším vztahem u těchto dvou subdimenzzí svědomitosti – úspěch a řád. 

Friedman se svými kolegy po více než sedmnáct let studoval osobnost a dlouhověkost 

tzv. Termanovy kohorty. Výzkum původně začal v roce 1921, kdy se 1528 dětí zúčastnilo 

studie s názvem Termanova studie nadaných dětí (The Terman Gifted Children Study). Tyto 

děti později začaly nazývat samy sebe „Termiti“. Studie započala, když byly děti 

v předškolním věku. Je důležité zmínit, že se nejedná o reprezentativní studii obecné 

populace, u těchto dětí bylo totiž specifické vyšší IQ, bílá rasa a původ ve střední třídě USA, 

ověřování získaných výsledků však pokračuje na dalších vzorcích populace. Friedmanův tým 

vybral měřené položky, které se týkaly osobnosti. Děti byly posuzovány svými rodiči a učiteli 

ve dvaceti pěti dimenzích vlastností týkajících se intelektuálního, morálního, emocionálního a 

sociálního fungování. Nejzajímavější se ukázaly výsledky svědomitosti (Friedman, 2008). 

 Byl zkonstruován nástroj měřící svědomitost, který obsahoval čtyři položky: 

prozíravost, svědomitost, svoboda od egoismu/domýšlivosti a pravdomluvnost. Byla zjištěna 

podobnost s pětifaktorovým modelem McCraea a Johna z roku 1992 a také s dimenzí 

svědomitosti měřenou současným inventářem NEO PI-R. Analýza výsledků ukázala, že 

svědomitost měřená v dětství má jasný vliv na dožití se vyššího věku. Friedman dále měřil u 

participantů tohoto výzkumu svědomitost v jejich dospělém věku třiceti a čtyřiceti let. 

Ukázalo se, že ti, kdo dosáhli nižšího počtu bodů v dotazníku svědomitosti, zemřeli dříve. 

Nejnižší riziko úmrtnosti měli pak ti, jež měli vyšší svědomitost měřenou jak v dětství, tak i 

v dospělosti (Friedman, 2008). 
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 Další studie zkoumající vztah mezi svědomitostí a délkou života využila 

pětifaktorového inventáře NEO na vzorku 997 katolických duchovních. Ukázalo se, že ti, jež 

ve svědomitosti skórovali vysoko, měli o polovinu nižší pravděpodobnost, že zemřou dříve 

(Wilson a kol., 2004). Později pak u nich bylo zjištěno, že míra svědomitosti ovlivnila též 

rozvoj Alzheimrovy choroby. U těch s vyšší mírou svědomitosti se rozvinula s menší 

pravděpodobností, redukce rizika rozvoje onemocnění byla 89% (Wilson a kol., 2007). Weiss 

a Costa (2005) se zabývali stejným tématem ve své prospektivní studii u starších a 

nemocnějších lidí, kteří představovali reprezentativní vzorek starší populace. Po více než pěti 

letech byl zjištěn signifikantně významný výsledek, že více svědomití lidé umírali méně. 

V jiné studii zkoumali vztah vlastností z pětifaktorového modelu osobnosti a tělesných a 

duševních nemocí. Z výsledků vyplynulo, že svědomitost byla spojena s nižším rizikem 

onemocnění. Lidé s diabetem, hypertenzí, obtížemi s močovými cestami, ischiasem, 

mozkovou mrtvicí, kýlou, tuberkulózou, závislostmi na drogách a celou řadou duševních 

poruch měli signifikantně nižší míru svědomitosti ve srovnání s těmi, kteří byli zdraví 

(Goodwin, Friedman, 2006). Svědomitost také byla spojena s pomalejší progresí onemocnění 

HIV (Ironson a kol., 2008). Zdraví prospěšný efekt svědomitosti reflektuje zodpovědnost při 

užívání medikace, sebedisciplínu, aktivní přístup v péči o své zdraví a větší přizpůsobivost, co 

se týče copingových strategií (Flynn, Smith, 2007). 

Barratt (1985, podle Gustavsson s kol., 2003) identifikoval tři složky impulzivity: 

motorickou impulzivitu (jednání bez přemýšlení), kognitivní impulzivitu (rychlé 

rozhodování) a neplánovanou impulzivitu (být soustředěn na přítomnost v protikladu 

k zaměření se na budoucnost). Zjištění z prospektivně longitudinální studie adolescentních 

mužů vykreslují impulzivitu jako rys vedoucí k problémům s alkoholem (Sher, Trull, 1994). 

Z výzkumu Friedmana, Tuckera, Schwartze, Tomlinsona-Keaseye (1995) vyplynulo, že 

impulzivita snižuje délku života o dva až čtyři roky. Svou rizikovostí dřívějšího úmrtí se tak 

vyrovná biologickým rizikovým faktorům, jako je vysoký krevní tlak, nedostatek pohybu a 

špatná strava. Impulzivní lidé více vyhledávají chování, které nevede ke zdraví – přejídání se 

či nedostatečnou výživu, kouření, závislost na alkoholu, nedodržování předepsaných 

léčebných postupů. Jejich riskantní životní styl zvyšuje pravděpodobnost zranění. 

 Gustavsson a kol. (2003) se domnívají, že motorická impulzivita a neplánovitá 

impulzivita představují hlavní aspekty impulzivity, jež vedou k nezdravému chování. 

Považují je za relevantní pro studium osobnosti a zdraví a dávají je do souvislosti se 

svědomitostí. Impulzivní jedinci nejsou spolehliví, přemýšliví a ani pečliví. Naopak jsou 
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neopatrní, nedbalí a často riskují. Škála impulzivity vznikla jako aspekt zdraví inverzně 

vztažený ke škále svědomitosti. Výzkum Gustavssona a kol. ověřil, že škála impulzivity 

inverzně koreluje se škálou svědomitosti (NEO PI-R). 

2.1.3 Hédonická kapacita – extroverze 

 Eysenck (1990, podle Gustavsson s kol., 2003) definuje extrovertního jedince jako 

sociabilního, asertivního, aktivního, odvážného a bezstarostného. Sociabilita (preference 

společnosti druhých) je pak středem jeho definice. Watson a Clark (1997, podle Gustavsson 

s kol., 2003) považují v definování extroverze za podstatný rys pozitivní afektivity (ve vztahu 

k energii). Pozitivní afektivita reprezentuje rozdílnosti mezi lidmi ve vzrušivosti a entusiazmu 

v denních aktivitách a životních událostech. Meehl (1975, podle Gustavsson s kol., 2003) 

popsal kontinuum základní hédonické kapacity, které koresponduje s pozitivní afektivitou. 

Meehl definuje hédonickou kapacitu jako schopnost zažívat potěšení a radost a dodává, že 

lidé, jejichž hédonická kapacita je nižší, jsou náchylnější k rozvoji deprese (Gustavsson a kol., 

2003).  

 Scheier a Bridges (1995) popsali, jak u lidí, kteří čelí úkolům, konfliktům a stresu a 

přestanou se cíleně snažit, dochází k progresivnějšímu rozvoji nemoci a snížení času přežití. 

Tito lidé jsou pak depresivní, prožívají beznaděj a vyčerpání. Gustavsson a kol. (2003) 

předpokládají, že pokud se člověk přestane cíleně snažit, dochází tak ke snížení jeho pozitivní 

afektivity (snížení hédonické kapacity). Hédonickou kapacitu považují za důležitou stránku 

extroverze ve vztahu ke zdravotnímu stavu. Ti, co skórovali na škále hédonické kapacity 

vysoko, byli Gustavssonem a kol. (2003) popsáni jako entusiastičtí a cílevědomí, naopak ti, 

co skórovali nízko, byli charakterizováni jako zdrženliví a tváří v tvář úkolům, konfliktům a 

stresu beznaděj pociťující jedinci. Autoři dále stanovili hypotézu, že hédonická kapacita 

představuje osobnostní rys, který hraje důležitou roli v procesu adaptace na nemoc. 

Z výzkumu pak vyplynulo, že škála hédonické kapacity nekoreluje s žádnou škálou NEO PI-

R inventáře. Ukázala se však výraznější, přesto stále nízká korelace se škálou pozitivní 

afektivity, která je prvkem faktoru extroverze NEO PI-R inventáře.  

Gray (1987, podle Faleide, Lian, Faleide, 2010) se zaměřil na vztah mezi 

osobnostními charakteristikami a somatickými reakcemi. Jako model zvolil dimenzi 

introverze - extroverze v pojetí Eysencka. Ukázalo se, že extroverti mají určité obtíže 

v podmiňování, pokud se setkají s podněty budící strach – tzn. ve svém jádru je netečný, 

pokud se ho snažíme zastrašit. Neberou pak v úvahu, že by se mohlo něco negativního stát, a 
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také se příliš nebojí potenciální negativní vazby – např. sankcí. Introverti naproti tomu vytváří 

snadno podmíněné reakce na podněty budící strach – tzn. jsou velmi citliví k podnětům, které 

signalizují nebezpečí. V sociálním životě pak mají zábrany dělat něco, co by pro ně mohlo 

mít negativní důsledky, neboť předvídají negativní dopady svého jednání. Extroverti jsou tedy 

citliví na to, co slibuje pozitivní odměnu, zatímco introverti jsou na to necitliví. 

Dle Graye (1987, podle Faleide, Lian, Faleide, 2010) je introverze také spojena 

s emocionální nestabilitou, která naznačuje zvýšenou senzitivitu k signálům, které varují před 

nebezpečím, případně k těm, které by mohly vyvolat strach či úzkost. To by člověka mohlo 

vést k úzkosti, která mu brání být aktivní a vede ho tak k utrpení. U extrovertních osob je to 

v přímém protikladu, zvýšená emocionální nestabilita u nich vede ke zvýšené senzitivitě 

signálů, které naznačují možnost získání pozitivních odměn. 

Čím výrazněji se daný člověk snaží vidět situaci jako ohrožující nebo čím je 

pravděpodobnější, že činy daného člověka budou druhými hodnoceny jako negativní, tím 

výraznější bude i sklon daného člověka zažívat situaci jako zátěžovou či stresovou. Je známo, 

že stres vede ke svalovému napětí. Reakci na danou situaci je možno chápat jako sílu 

ovlivňující somatické symptomy. Reakce na svalové napětí pramenící ze stresu mohou být 

různé – bolesti v kloubech, svalech, zvracení, bolesti zad. S úzkostí je spojována nechuť 

k jídlu. Existuje také určitý vztah mezi vyššími hodnotami neurotických projevů daného 

člověka a jeho snahou obracet se na lékaře Na druhé straně korelace mezi touto snahou a 

objektivními patologickými nálezy je nulová (Faleide, Lian, Faleide, 2010). 

Huovinen (2001, podle Faleide, Lian, Faleide, 2010) publikoval výsledky studie 

11 000 dospělých lidí s astmatem a nezjistil jasné charakteristiky pacientů. Zjistil však, že 

existuje určitý rozdíl mezi muži a ženami. Jeho domněnka spočívá v tom, že rys extroverze u 

žen má k vývoji astmatu užší vztah. Tato zjištění jsou opačná než zjištění u dětí. U nich je 

dominantní poznatek, že rizikovým faktorem je výrazný rys introverze. Je třeba dodat, že u 

dětí hraje větší roli rodinná atmosféra než ten či onen osobnostní rys. 

Iwasa a kol. (2008) v kohortní studii zkoumající japonskou populaci prokázali vliv 

extroverze na pozitivní zdravotní výsledky a na nižší úmrtnost. Terracianno a kol. (2008) 

prokázali, že jedna složka extroverze (obecná aktivita – rychlejší tempo, potřeba být 

zaneprázdněný, dynamický pohyb, pocit energie) vede k nižšímu riziku smrti. Další studie 

však souvislost mezi extroverzí a nižší úmrtnosti neprokázaly (např. Weiss, Costa, 2005). 

Nižší úmrtnost, konkrétně na ICHS, se u vysoké extroverze také neprokázala, ale byl zjištěn 
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vliv vyšší extroverze na výskyt mozkové mrtvice. Tyto výsledky vyplynuly z analýzy 

prospektivních studií na třech kohortách (Jokela a kol., 2014). Bruin a kol. (2005) uvedly do 

souvislosti extroverzi a chování vedoucí ke zdraví – sportovní aktivity. Extroverze měla 

signifikantní vliv na pomalejší progresi onemocnění HIV, a to zejména tyto její aspekty: 

asertivita, pozitivní emoce, společenskost (Ironson a kol., 2008). Oproti tomu však extroverze 

bývá spojována i s rizikovým chováním ve vztahu ke zdraví – sexuální promiskuitou (Gute, 

Eshbaugh, 2008), kouřením (Munafo, Zetteler a Clark, 2007), nadváhou (Kakizaki a kol., 

2008). V rámci longitudinální studie bylo zjištěno, že nižší skór na škále extroverze 

v kombinace s vyšším neuroticismem vede k vyššímu riziku rozvoje Alzheimrovy choroby 

(Johansson a kol., 2014). Je možné, že vztah mezi zdravím a extroverzí vyplývá ze změn 

chování v souvislosti se zvýšenou socializací, zůstává však nejisté, zda je tento efekt pozitivní 

či negativní. 

2.1.4 Negativní efektivita - neuroticismus 

Neuroticismus je rys, který představuje citlivost na negativní emoce a na související 

behaviorální a kognitivní charakteristiky. Schaling (1975, podle Gustavsson a kol., 2003) 

označil dva oddělené aspekty neuroticismu „nervové napětí a distres“ (nervozita, roztěkanost, 

unavitelnost, emocionální vzrušení, napětí) a „kognitivněsociální neuroticismus“ (nízké 

sebevědomí, nedostatek asertivity, sociální úzkost a obavy). Ve výzkumu Weinryba, 

Gustavssona, Liljeqvista, Poppena a Rossela (1997) „nervové napětí a distres“ byly předzvěstí 

nedobrého výsledku chirurgického zákroku v léčbě ulcerózní kolitidy. Gustavsson a kol. 

(2003) zvolili ve svém výzkumu označení negativní afektivita pro neuroticismus ve vztahu ke 

zdraví. Ve výzkumu pak škálu negativní afektivity vymezili jako aspekt neuroticismu 

představující neklid a nervovou tenzi, ukázalo se, že koresponduje s náchylností ke stresu. 

Tato škála negativní afektivity vykazovala velkou vnitřní konzistenci a jasnou faktorovou 

váhu položek, také korelovala se škálou neuroticismu NEO PI-R inventáře. 

Negativní afektivitu lze charakterizovat jako sklon prožívat negativní emoce (smutek, 

úzkost, vztek). Booth-Kewley a Friedman (1987) došli metanalýzou dat k závěru, že negativní 

afektivita představuje nezávislý faktor ovlivňující zdravotní stav. Nicméně jejich práce byla 

kritizována, jelikož do své studie zahrnuli také data z výzkumů, které obsahovaly subjektivní 

hodnocení pacientů a ne objektivní výsledky zdravotního stavu. Pro vyšší míru neuroticismu 

jsou typické stížnosti pacientů, mají tendenci vidět svůj zdravotní stav jako závažnější, než ve 

skutečnosti je. Někteří jedinci udávají výskyt symptomů, protože mají opravdu závažné 
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zdravotní problémy, u jiných může jít o přecitlivělost na vnímání fyziologických projevů, a 

mohou tak mít neustálé obavy o své zdraví. Popisované obtíže jsou obvykle reálné a 

objektivní u jedinců s nízkým skórem neuroticismu, naopak ti, co skórují výše, je nevnímají 

objektivně, a mohou tak mít tendenci je zveličovat (Hřebíčková, 2011). Přesto však i 

současnější studie vidí neuroticismus i jeho jednotlivé dimenze (deprese, úzkostnost, vztek) 

jako riziko např. pro vznik onemocnění srdce i jako riziko předčasného úmrtí (Suls, Bunde, 

2005). 

 Neuroticismus představuje konstrukt složený z několika komponent. Rozlišit proto 

jeho jedinečný vliv na zdraví a vliv jeho jednotlivých složek může být obtížné (Smith, 2010). 

V několika posledních studiích byl shrnut vliv deprese na objektivní výsledky zdravotního 

stavu – deprese v nich hraje roli rizikového faktoru nezávisle na rizikovém chování (kouření) 

a dalších faktorech (Barth, Schumacher, Herrmann-Lingen, 2004; Van Melle a kol., 2004; 

Rutledge, Reis, Linke, Greenberg, Mills, 2006). Rugulies (2002) provedl metaanalýzu dat, 

která zahrnovala jedenáct studií zabývajícch se vlivem deprese na kardiovaskulární 

onemocnění. Celkové relativní riziko pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění u 

depresivních pacientů bylo 1,64. Ukázalo se také, že klinická deprese je silnější prediktor 

vzniku kardiovaskulárních onemocnění než depresivní nálada. Další výzkumy také odhalily 

vliv deprese na progresi onemocnění HIV, dlouhověkost, hypertenzi, jiné zase neprokázaly 

žádný vliv deprese na vznik či rozvoj onemocnění (Smith, Gallo, Shivpuri, Brewer, 2012). U 

pacientů s kožními chorobami (psoriasis, akné, atopický ekzém) byla zjištěna vyšší míra 

neuroticismu a dále také menší psychické poruchy a nižší sebevědomí na veřejnosti (Magin a 

kol., 2008). 

Zdravotní důsledky úzkostnosti jsou různorodé. Nejprve se výzkum soustředil na 

psychiatrické pacienty a vyjevil souvislost úzkostnosti a kardiovaskulárních onemocnění. 

Pozdější výzkumu přinesly opět stejné výsledky (Kubansky, Kawachi, 2000; Walters, Rait, 

Petersen, Williams, Nazareth, 2008), některé však tuto souvislost neprokázaly (Lane a kol., 

2001).  

Souvislost neuroticismu a zdraví byla prokázána v mnoha výzkumech, avšak mnoho 

otázek stále zůstává nezodpovězených – např. rozdíl vlivu klinické a subklinické deprese na 

zdraví (Smith, Gallo, Shivpuri, Brewer, 2012). 
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Neuroticismus obecně zahrnuje rysy úzkosti, deprese, hostility a zranitelnosti. 

Metaanalýza dat ukázala, že nejenom hostilita, ale i deprese mají reliabilní vliv na 

kardiovaskulární obtíže (Booth-Kewley, Friedman, 1987). Otázkou zůstává, proč někteří lidé 

s depresí mají nemocné srdce a jiní ne. Dívat se na depresi jako na jeden faktor ovlivňující 

vznik onemocnění a ignorovat další souvislosti by bylo krátkozraké (Friedman, 2008). 

Neurotičtí lidé mají obvykle tendenci předvídat negativitu v nadcházejících situacích. 

Z prací zabývajících se délkou života a epidemiologií vyplývá neuroticismus jako vlastnost, 

která může zdraví chránit i poškozovat. Vysvětlení tohoto rozporuplného zjištění můžeme 

nalézt ve dvou odlišných životních stylech lidí s vyšší mírou neuroticismu. V prvním případě 

jde o jedince, kteří jsou pesimističtí, rozhořčení, úzkost jim nedovoluje dodržovat léčebný 

režim a pojí se s nezdravým životním stylem, poruchami spánku, dále mají nedostatek 

sociální opory. Vše zmíněné zvyšuje riziko onemocnění. V druhém případě jde o jedince, 

kteří jsou v důsledku ostražitosti a přísného dodržování léčebných postupů zdravější 

(Friedman, 2008). 

 

2.1.5 Alexithymie – otevřenost vůči zkušenosti 

Costa a McCrae (1992, podle Gustavsson a kol., 2003) definovali extrémní póly 

dimenze otevřenosti jako duševní život naplněný proměnlivými zkušenostmi versus duševní 

život, který je nudný, praktický a logický.  

Nemiah, Sifneos (1976, podle Gustavsson a kol., 2003), psychodynamicky orientovaní 

lékaři, vymysleli pojem alexithymie na základě klinické práce se somaticky nemocnými 

pacienty. Alexithymie doslova znamená „nemít slova pro pocity“. Původní popis rysů 

alexithymie byl definován jako nedostatečná schopnost verbálně vyjádřit a popsat emoce a 

odlišit je tak od tělesných pocitů. Haviland a Reise (1996) popsali alexithymní jedince pomocí 

následujících charakteristik: mají obtíže zažívat a vyjadřovat emoce, jejich schopnost 

imaginace je nedostatečná, používají doslovné výrazy, jsou konformní a utilitární. Gustavsson 

a kol. (2003) se domnívají, že určité aspekty alexithymie korespondují s nízkou mírou 

otevřenosti vůči zkušenosti. Původně se předpokládalo, že alexithymie je příčinou 

organických nemocí, ale výzkum, který by podpořil tuto hypotézu, je nedostatečný 

(Gustavsson, 2003). Namísto toho se alexithymie spojuje s chováním, kdy pacient zažívá 

různorodé symptomy a referuje nejen o nich, ale také o jejich léčbě, dále se pojí se 

zneužíváním návykových látek, poruchami přijmu potravy a nedodržováním předepsané léčby 
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(Luminet, Bagby, Wagner, Taylor, Parker, 1999). Lumley, Stettner a Wehmer (1996) se 

domnívají, že alexithymie nepředstavuje prediktor nemoci, ale spíše ovlivňuje interakci 

s lékaři a tím pak kvalitu zdravotní péče. Ve výzkumu Gustavssona a kol. (2003) se škála 

alexithymie zaměřuje na devalvaci emocí a nedostatek zájmu o nich mluvit a porozumět jim. 

Ukázala se značná korelace škály alexithymie se škálou otevřenosti NEO PI-R inventáře. 

Otevřenost vůči zkušenosti v souvislosti se zdravím je spojována s preferencí 

rozmanitosti, zvědavostí, představivostí a pozorností k vnitřním pocitům. Výsledky výzkumů 

jsou rozličné. Například pětiletá japonská studie provedená Iwasou z roku 2008 prokázala, že 

vyšší otevřenost vůči zkušenosti souvisí s nižší úmrtností. Na druhou stranu další dvě 

americké studie souvislost mezi dlouhověkostí a otevřeností vůči zkušenosti neprokázaly 

(Weiss, Costa, 2005). U pacientů s ICHS se neprokázal vliv otevřenosti vůči zkušenosti na 

úmrtnost (Jonassaint a kol., 2007). Avšak v další studii se jasně ukázalo, že vyšší míra 

otevřenosti vůči zkušenosti představuje protektivní faktor proti ICHS (Lee a kol., 2014). Byla 

prokázána souvislost otevřenosti vůči zkušenosti a lepších stravovacích návyků (konzumace 

ovoce a zeleniny) (Brummett, Siegler, Day a Costa, 2008) a vliv na pomalejší zhoršování 

příznaků u lidí nemocných HIV (Ironson a kol., 2008). Ve švédské studii Sharpové a kol. 

(2010) o dvojčatech, která vyrůstala odděleně, byla nalezena souvislost vyšší míry otevřenosti 

vůči zkušenosti s výrazně vyšším výkonem v rámci všech kognitivních testů pro muže i ženy, 

i po úpravě vzhledem ke vzdělávání, kardiovaskulárnímu onemocnění a každodenní činnosti. 

Otevřenost, nicméně, nebyla prediktivní v rozdílných trajektoriích kognitivního výkonu podle 

věku. Co se týče dodržování předepsané léčby lékařem, vychází vyšší otevřenost v kombinaci 

s nižší svědomitostí jako kombinace rysů, která vede k nedodržování léčby (Axelsson a kol., 

2011). Výsledky výzkumů jsou tedy různorodé, avšak otevřenost vůči zkušenosti v souvislosti 

se zdravím představuje potencionálně hodnotné pole pro budoucí výzkumy. 

2.2 Místo kontroly  

 Kognitivní psychologie se snaží porozumět tomu, jaký význam lidé dávají všednímu 

světu, příčinám svého chování a chování jiných lidí a důvodům, které přisuzují určitým 

prožívaným událostem. Základní teoretické východisko tvoří soubor modelů, které se 

dohromady nazývají atribuční teorie. Atribuční teorie předpokládají, že lidé jsou intuitivní 

vědci, jejichž úkolem je rozhodnout, zda jsou události zapříčiněny osobou či okolnostmi a zda 

jsou příčiny stabilní nebo proměnlivé. Další jejich hodnocení se pak týká kontrolovatelnosti 
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nebo-li rozhodnutí, zda jsou příčiny (popřípadě i následky) ovlivnitelné, nebo nikoli (Vašina, 

2009). 

 Rotter publikoval v roce 1966 teorii popisující dva odlišné přístupy k vysvětlování 

událostí v životě člověka. V původním znění byl koncept známý jako „locus of control of 

reinforcement". Rotter vyšel z přesvědčení, že lidské chování je usměrňováno zpevňováním, 

tedy odměnami a tresty, a že díky nim si pak lidé vytváří názor na příčinu svého jednání. 

Pokud člověk vnímá zpevnění (reinforcement) či výsledek chování jako následek vlastní akce, 

ale ne zcela podmíněný jeho akcí, pak je v naší kultuře zpravidla považován za výsledek 

ovlivněný štěstím, náhodou, osudem či je dán vlivem jiných mocných lidí, sil, 

nepředpověditelných jevů. Takovýto způsob interpretace byl označen jako „víra v externí 

kontrolu“ („belief in external control“). Jestliže je člověk, přesvědčen, že událost je zcela 

závislá na jeho vlastním chování nebo na jeho trvalých charakteristikách, pak toto pojetí autor 

pojmenovává jako „víru v interní kontrolu“ („belief in internal control“). Podle Rottera se 

každý z nás nachází někde mezi těmito dvěma extrémy. Další klinická data ukázala, že tento 

konstrukt je také relativně stabilní v čase (Layton, 1985). 

Na Rottera navázal začátkem sedmdesátých let Levenson, který vyvinul 

třídimenzionální konstrukt LOC. První dimenzi tvoří internalisté a další dvě externalisté, které 

Levenson rozdělil na dva typy: 

1. víra v základní a také neuspořádanou a naprosto náhodnou povahu světa (tzv. C 

škála z anglického slova chance = náhoda). 

2. víra v základní pořádek a předvídatelnost světa, která je spojená s přesvědčením, že 

svět ovládají jiní mocní lidé (tzv. P-škála pojmenována dle powerful others = silní druzí) 

(Hladký, 1993). 

Smysluplnost této koncepce ve vztahu ke zdraví byla ověřena na mnoha skupinách 

(např. Dabbs, Kirscht, 1971; Balch, Ross, 1975; Cromwell, Butterfield, Brayfield, 

Curry,1977; Strickland, 1978 a Wallston a kol., 1987). Wallstonovi se svými spolupracovníky 

došli pomocí výzkumů k závěru, že internalisté, kteří si váží zdraví, mají tendenci více 

shromažďovat informace o zdraví a nemocech a jsou více obezřetní ohledně zdravotních rizik. 

Internalisté se v autě spíše připoutají než externalisté, podstupují pravidelné prohlídky u 

lékaře. MacDonald (1972) se zabýval LOC spojeným se zdravím a došel k závěru, že 

internalisté se vyznačují větší schopností vyrovnat se se zdravotními problémy než 
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externalisté. Internalisté mají tendenci více dodržovat lékařské předpisy a docházet na 

preventivní zdravotní prohlídky. 

Wallston, Wallstnová a Devellis (1978) stanovili škálu zdraví - místo kontroly (MHLC 

-  Multidimensional Health Locus of Control), ta určuje tři ortogonální faktory: 

1. internalita (IHLC) – zdraví je determinováno vlastními volbami a chováním 

2. významní jiní (powerful others) (PHLC) – zdraví je determinováno významnými 

druhými - lékařem, zaměstnavatelem, vlivným členem rodiny 

3. náhoda (chance) (CHLC) – zdraví je determinováno štěstím či náhodou (podle 

Vašina, 2009). 

Vztah zdraví-nemoci je vysvětlitelný vlastním chováním člověka. Autonehoda bude 

např. pravděpodobně spojena s osobou, která při ní sehrála roli jako druhý účastník. Náhoda 

je dána setkáním s druhým účastníkem nehody zrovna v nepřehledné zatáčce. Tento model 

dovoluje komplexnější úvahy než původní Rotterova schéma díky tomu, že připouštíme, že 

jedinci mohou jednat rozdílně v závislosti na chování, prostředí nebo výstupu (Vašina, 2009). 

Zajímavé výsledky přinesly Rodinová a Langerová (1977), které se zabývaly vlivem 

pocitu kontroly a odpovědnosti na zdraví u obyvatel domova důchodců. Vytvořily dvě 

skupiny, experimentální a kontrolní. Lidem z první skupiny (experimentální) bylo sděleno, že 

volba aktivit je plně na nich, naopak těm z druhé skupiny (kontrolní) bylo oznámeno, že o 

aktivitách bude rozhodovat vedení. Výsledky ukázaly, že lidé z první skupiny se už po třech 

týdnech stali aktivnějšími, vyhledávali více kontaktu s druhými a cítili se šťastnější a 

vitálnějšími než ti ze skupiny druhé. Po 18 měsících byli lidé z první skupiny výrazně 

zdravější, aktivnější a sociálně čilejší. Signifikantně významné rozdíly byly patrné i 

v úmrtnosti – v první skupině byla nižší (zemřelo 15 %) než ve druhé (zemřelo 30 %). Tato a 

další zjištění naznačovala, že míra odpovědnosti a svobody je přímo úměrná zdravotnímu 

stavu. „Negativní důsledky stárnutí mohou být zpomaleny nebo s velkým důrazem na 

intervenci případně i odvráceny. Je možné jim předcházet, pokud je obyvatelům domova 

důchodců dána možnost svobodně se rozhodnout. Starší lidé se tak mohou cítit 

kompetentními.“ (Rodin, Langer, 1977, s. 901).  

LOC byl dále spojován s chováním vedoucím ke zdraví – připoutání se v autě 

(Williams & Wechsler, 1972); očkování (Dabbs & Kirscht, 1971), vyhledávání informací o 
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zdraví (Wallston, Wallston, Kaplan, & Maides, 1976). Obecně lze říci, že interní LOC je 

spojován s dobrým zdravím a s dodržováním doporučených zásad ohledně chování vedoucího 

ke zdraví. Oproti tomu lidé s externím LOC jsou ovlivnitelnější okolím a silnějšími druhými, 

tím pádem mohou být náchylnější k rozvoji negativních zdravotních návyků vlivem okolí 

(Abella, Heslin, 1984). Burish a kol. (1984) tvrdí, že sice stovky studií potvrdily výhody 

interního LOC, ale předpokládají, že externí LOC může být výhodou v období vážné nemoci 

– silná víra v boha či velká důvěra ve schopnosti lékaře může mít ozdravný efekt (podle 

Skinner, 1996). Abella a Heslin (1984) zjistili, že pro rozvoj chování vedoucího ke zdraví 

nestačí, aby zdraví bylo pro člověka důležitou hodnotou, ale že je důležité, aby také věřil, že 

svůj zdravotní stav může ovlivnit (interní LOC). Dále došli k závěru, že blízcí společníci či 

spolupracovníci mohou mít velký vliv na vzorce chování vedoucí ke zdraví, zejména pokud je 

jedinec přesvědčen, že své zdraví nemůže regulovat (externí LOC). Lucas, Orshan a Cook 

(2000) shrnuli poznatky o vlivu LOC na zdraví takto: lidé s interním LOC se s větší 

pravděpodobností věnují podpoře zdraví, konkrétně cvičení či zvládání stresu, a pociťují 

odpovědnost za své zdraví. Naopak externí LOC může vést k rozvoji naučené bezmocnosti. 

Ukázalo se, že u jedinců ve věku 21 - 65 let měla vliv na negativní rozhodování a výskyt 

chování vedoucího ke zdraví bezmocnost a byla propojena se zhoršením duševního zdraví a 

vnímané osobní pohody. Arraras, Wright, Jusue, Tejedor a Calvo (2002) porovnávali 

výsledky pacientů s rakovinou a zdravých lidí. Ukázalo se, že zdraví lidé dosahovali 

signifikantně vyšších výsledků v interním LOC. Lampl a kol. (2003) se soustředili na rozličné 

aspekty osobnosti u žen s migrénou s aurou, u žen s migrénou bez aury a u zdravých 

dobrovolníků. U zmíněných tří skupin však žádné signifikantně významné rozdíly týkající se 

LOC nezjistili, zato však objevili, že pacienti s migrénou s aurou jsou úzkostnější než pacienti 

bez aury a zdraví dobrovolníci. Scharff a kol. (1995) studovali LOC ve vztahu k chronické 

bolesti hlavy. Podařilo se jim zjistit, že externí LOC má signifikantně pozitivní vztah ke 

zvýšené intenzitě bolesti, stejně tak i pozitivní vztah k vnímání, jak bolest zasahuje do 

různých oblastí života pacientů. Bates a kol. (1993) také nalezli vztah mezi LOC a chronickou 

bolestí. Autoři dále naznačují, že je nesnadné definovat vztah příčiny a následeku, domnívají 

se totiž, že intenzita bolesti může ovlivnit LOC a LOC zase vnímání intenzity bolesti. 

Toomey a kol. (1991) ve výzkumu zabývajícím se pacienty s chronickou myofasciální bolestí 

objevili, že ti s vyšší mírou interního LOC popisovali svou bolest jako méně frekventovanou 

než ti s menším interním LOC.   
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Hornerová (1996) zkoumala vztah mezi stresem, LOC a nemocemi. Výsledky ukázaly, 

že externí LOC je propojen s větším skutečným i vnímaným stresem a také s častějším 

onemocněním. Onemocnění je dle Hornerové možné předvídat dle LOC, neuroticismu a 

stresu. Bolliniová, Walkerová, Hamann a Kestlerová (2004) se zabývali vnímanou kontrolou 

a biologickou a subjektivní stresovou odpovědí. Výsledky vyjevily, že jedinci, kteří mají 

externí LOC, vykazují vyšší míru psychických a zdravotních obtíží a nižší míru životní 

spokojenosti a vnímané osobní zdatnosti, k podobným výsledkům dospěli také Roddenberry a 

Renk (2010), kteří také zdůraznili LOC jako důležitý mediátor mezi stresem a nemocí.  

Současnější výzkum také potvrdil, že lepší zdravotní stav, ať už je vnímaný 

subjektivně či je doložen objektivními výsledky, je spojován s vyšší mírou interního LOC na 

škále zdraví - místo kontroly, zatímco horší subjektivní i objektivní zdravotní stav je spojován 

s vyšší mírou externího LOC (náhoda a významní jiní) na škále zdraví - místo kontroly 

(Jacobs-Lawson, Waddell, Webb, 2011). Vyšší interní LOC je spojen s menším rizikem 

vysokého krevního tlaku u žen. Naopak nedostatek interního LOC je u žen spojován 

s nadváhou. U pacientů s vyšší mírou interního LOC se objevují pozitivnější výsledky léčby. 

LOC je také považován za mediátor vysvětlující chování vedoucí ke zdraví. Nutno 

podotknout, že empirické studie jsou nekonzistentní, některé studie dokonce nenašly či našly 

jen malou spojitost mezi LOC a chováním vedoucím ke zdraví (podle Berglund, Lytsy a 

Westerling, 2014). Brand, Beck, Hatzinger a Holsboer-Trachslerová (2013) zjistili, že 

pacienti se syndromem neklidných nohou ve srovnání se zdravými lidmi měli signifikantně 

významný nižší interní LOC. Infurna a Gerstorf (2014) také došli k závěru, že vnímaná 

kontrola má vliv na zdraví, a též potvrdili hypotézu, že tělesná cvičení fungují jako 

behaviorální mediátor tohoto spojení. Čím vyšší je vnímaná kontrola, tím pozitivnější jsou 

výsledky zdravotních vyšetření. Auerbach a Beckerman (2012) se zaměřili na pacienty 

s autoimunitním onemocněním s názvem systémový lupus erythematodes. U těchto pacientů 

jsou obvyklé deprese, úzkosti, poruchy nálad, které mohou ovlivnit jejich vnímání nemoci. 

Zkoumali, jaké jsou jejich psychosociální potřeby a jaké je jejich místo kontroly, zajímalo je 

hlavně, jak moc tito pacienti věří v to, že mohou ovlivnit svůj zdravotní stav. Z 899 

respondentů bylo 96 % ženského pohlaví. Výsledky přinesly tyto poznatky: pacienti, kteří 

hodnotili svůj zdravotní stav s výskytem nepravidelného zhoršení nemoci, zároveň vnímali, 

že mají větší kontrolu nad svým zdravotním stavem – tedy měli vyšší interní LOC než ti, co 

zažívali chronické zhoršení příznaků. Čím více respondenti zakoušeli, že mohou mít nad svou 

nemocí kontrolu, tím méně se u nich objevovala úzkost a deprese. Ve švédské studii z roku 
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2009 se Berglund, Lytsy a Westerling (2014) zabývali vztahem mezi vnímaným zdravotním 

stavem a LOC u pacientů s rizikem kardiovaskulárních onemocněních. Vnímaný zdravotní 

stav (self-rated health) je považován za významný prediktor zdravotních výsledků – 

funkčních schopností, využívání zdravotní péče, mortality a morbidity. Celkem 414 pacientů 

vyplnilo dotazník týkající se zdraví a nemocí a třídimenzionální dotazník zjišťující jejich 

LOC. Analýza výsledků ukázala pozitivní korelaci mezi interním LOC (IHLC) a vnímaným 

zdravím; dále negativní korelaci mezi LOC založeným na náhodě (CHLC) a vnímaným 

zdravím a také ještě negativní korelaci mezi LOC založeným na významných druzích (PHLC) 

a vnímaným zdravím. Vysoký interní LOC negativně souvisel s kumulujícím propuknutím 

nemoci, zatímco LOC – významní druzí a LOC – náhoda pozitivně korelovaly s propuknutím 

nemoci. Ukázala se také, že věk a vzdělání měly nepřímý vliv na vnímané zdraví a zdravotní 

LOC. 

 Těchto několik zmíněných výzkumů nastiňuje vztah mezi LOC a zdravotním stavem. 

LOC představuje důležitý psychologický konstrukt, neměli bychom však zapomínat na to, že 

není izolovaný od ostatních konstruktů (Wallston, Wallston, Smith, Dobbins, 1987). 

 

2.3 Vnímaná osobní zdatnost (self-efficacy)  

Zatímco předchozí koncept locus of control se zabývá tím, do jaké míry jedinec 

přisuzuje to, co se mu děje, sám sobě či okolí, vnímaná osobní zdatnost měří, do jaké míry si 

je člověk jistý svou schopností dosáhnout cíle. Konstrukt vnímané osobní zdatnosti, jinak 

řečeno sebeúčinnosti, vyvinul Bandura v 80. letech. Koncept představuje, jak vlastně jedinec 

vnímá sám sebe ve vztahu k efektivnímu vykonání uloženého úkolu na základě svých 

předchozích zkušeností. Víra jedince ve svou osobní zdatnost determinuje, jak se jedinec cítí, 

jak myslí, jaké jsou jeho motivy a jak se chová. Jednoduše lze říci, že vnímaná osobní 

zdatnost znamená, jak jedinec vnímá svou kontrolu nad situací vzhledem k dosažení 

jedinečného cíle či výsledku (Rowland a kol., 2015). Vnímanou kontrolu lze definovat jako: 

„přesvědčení, že je člověk schopen určovat a kontrolovat své vnitřní psychické stavy i své 

chování, ovlivňovat své okolí a dosahovat žádoucích výsledků“ (Wallston, Wallston, Smith, 

Dobbins, 1987, s. 5). Cohen a Edwards (1989, podle Křivohlavý, 2009) také jako podstatně 

důležitou charakteristiku pro zvládání těžkostí vytipovali subjektivní představu vlastní 

schopnosti kontrolovat běh dění, v němž se daná osoba nachází. 
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Vnímaná osobní zdatnost má vliv na to, co člověk udělá či neudělá. Například si 

vybere takové aktivity a cíle, v nichž si myslí, že by uspěl, a vyhne se těm, kde předpokládá 

svůj neúspěch. Vnímaná osobní zdatnost ovlivňuje vzorce myšlení a emocionální reakce v 

určitých situacích: ti, co vnímají svou osobní zdatnost jako nedostačující, jinak řečeno nejsou 

schopni vyrovnat se s požadavky okolí, mohou vnímat obtíže jako horší, než ve skutečnosti 

jsou. Pociťují tak více negativních emocí a vytvářejí si myšlenkové vzorce, které se zaměřují 

na selhání či nepříjemnosti. Oproti tomu lidé, kteří se vnímají jako zdatní, směřují svou 

energii směrem ke zvládání náročných situací a vyrovnávání se s překážkami (Bandura, 1982, 

podle Rowland a kol., 2015). Vnímaná osobní zdatnost také ovlivňuje způsob, jakým lidé 

předvídají budoucí situace. Jedinci s vysokou hladinou vnímané osobní zdatnosti si v duchu 

představují situace s pozitivními strategiemi výkonu a vizualizují si úspěch, i když musejí 

překonávat velké problémy. Naopak ti s nízkou vnímanou osobní zdatností se zabývají 

negativy situací a představují si selhání (Bandura, 1989, podle Rowland a kol., 2015). 

Bandura (1977, podle Strecher a kol., 1986) trvá na tom, že vlastní účinnost by měla být 

posuzována vždy ve vztahu k určitému chování, například chůze do schodů. Kolik schodů 

člověk ujde, aniž by takzvaně „popadal dech“. Bandura (1977, podle Strecher a kol., 1986) 

také upozorňuje na to, že vysoké fyziologické vzrušení či únava a bolesti mohou vést k nižší 

víře ve vlastní osobní zdatnost. 

 

Vnímaná osobní zdatnost byla posuzována ve vztahu ke konceptu LOC. Jsou lidé, 

kteří za své zdraví cítí velkou odpovědnost, jejich interní LOC je tedy vysoký, vnímají, že za 

aktuální zdravotní stav či chování vedoucí ke zdraví si mohou sami, ale na druhou stranu 

zatím nejsou schopni vnímat, že mají schopnosti své zdraví ovlivnit, jejich self-efficacy je 

tedy nízké. Nevěří, že jsou schopni podstoupit léčbu, která je pro jejich onemocnění klíčová. 

Za takových podmínek pak mohou cítit vinu, stud, úzkost, depresi nebo se chovat defenzivně 

– může dojít k popírání, vyhýbání se. Naopak u lidí se silným smyslem pro zodpovědnost za 

zdraví spojeným s přiměřeným smyslem self-efficacy můžeme očekávat, že se budou chovat 

velmi konzervativně a budou provádět většinu (ne-li všechny) zdravotních praktik 

doporučených odborníky a budou také vyhledávat informace o svém zdravotním stavu 

(Wallston, Wallston, Smith, Dobbins, 1987). Dá se také říci, že vnímaná osobní zdatnost hraje 

roli ve vztahu mezi stresem, nemocí a využíváním zdravotní péče. Tuto hypotézu podporují 

výzkumy zabývající se vnímanou osobní zdatností a imunitní odpovědí organismu 

(Wiedenfeld a kol., 1990). Vnímá-li jedinec svou osobní zdatnost ve chvílích stresu, účinky 

stresoru na imunitní systém se snižují. Vnímaná osobní zdatnost tedy působí jako ochranný 
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faktor proti stresu (Roddenberry, Renk, 2010), což vyplývá i z řady dalších studií. Tato 

charakteristika také úzce koreluje se změnou zdravotně závadného stavu v zdravotně žádoucí 

chování. Ukázalo se, že lidé, kteří se domnívají, že mohou kontrolovat chod dění, lépe 

zvládají vlastní emoce a také se aktivně staví čelem k ohrožujícím nepříznivým životním 

vlivům (Křivohlavý, 2009). Kaplan, Atkins, and Reinsch (1984) se zabývali tím, jak může 

LOC v kombinaci s vnímanou osobní zdatností determinovat zdravotní důsledky. Jako příklad 

uvedli studii pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, rozdělili je na externalisty a 

internalisty podle testu měřícího LOC v souvislosti se zdravím (Multidimensional Health 

Locus of Control) a také měřili jejich toleranci ke cvičení. Čím více internalisté vnímali svou 

osobní zdatnost (ohledně chození, obecné námahy, lezení), tím vyšší byla jejich tolerance ke 

cvičení a také lepší vitální kapacita a celkový zdravotní stav. U externalistů nebyl nalezen 

vztah mezi vnímanou osobní zdatností a výsledky cvičení či vliv na aktuální zdravotní stav. 

Strecher a kol. (1986) zdůrazňují, že ve vztahu ke zdraví je podstatné, zda člověk věří, 

že je schopen vykonat určité chování vedoucí ke zdraví k tomu, aby se to opravdu stalo. Ale 

to, že se člověk cítí být zdatný v konkrétním konání, nevede automaticky k provedení. Člověk 

neujde denně tři míle jen proto, že věří, že může, prediktorů vedoucí k tomuto chování je více. 

Na druhou stranu negativní vnímání své osobní zdatnosti „nemůžu ujít tři míle denně“,  může 

vést k tomu, že člověk nakonec ani ven nejde a ty míle neujde. 

Barlett (1983) považuje koncept vnímané osobní zdatnosti za teoretický rámec pro to, 

co někdy nazýváme jako „aktivní“ pacient. V lékařské praxi je však běžné, že pacient není 

odpovědný za vyřešení svých zdravotních problémů. Například anonymní alkoholici v 

průběhu léčby přijímají odpovědnost za svůj problém, ale také si musí přiznat, že nejsou 

schopni kontrolovat svou závislost a potřebují pomoc vyšší moci a druhých. 

Koncept vnímané osobní zdatnosti byl užíván v rámci léčby fobií, závislostí na 

drogách, kouření, poruch příjmů potravy, cvičení a sociální úzkosti. Vnímaná osobní zdatnost 

představuje faktor, který předvídá relaps – ti s nižší vnímanou osobní zdatností jsou 

náchylnější k relapsu, ale také obtížněji zvládají období, kdy k relapsu dochází (Hoeppner, 

Kelly, Urbanoski, Slaymaker, 2011; Schnoll et al., 2011). Vnímaná osobní zdatnost byla také 

zkoumána ve vztahu k závislosti na alkoholu (DiClemente, Carbonari, Montgomery, Hughes, 

1994; Hoeppner a kol., 2011), stravovacích návycích a cvičení (Annesi, Gorjala, 2010). Ve 

výzkumech zabývajících se kouřením. Prochaska, DiClement (1984) a Brod, Hall (1984) 

zjistili, že kuřáci s vyšší mírou vnímané osobní zdatnosti měli tendenci více se účastnit 

programů na odvykání kouření než ostatní kuřáci, kteří se odvykacích programů neúčastnili. 
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Condiotte, Lichtenstein (1981), McIntyre a kol. (1983), DiClementel (1981), Coelho (1984) 

dospěli k podobným výsledkům v dlouhodobém výzkumu kuřáků, kteří přestávali s kouřením. 

Ti, co měli nižší míru self-efficacy, se vraceli ke kouření. Chambliss, Murray (1979) ve studii 

lidí s nadváhou zjistili, že k většímu úbytku váhy docházelo v rámci hubnoucího programu u 

těch, kteří měli vysoký interní LOC a vysokou vnímanou osobní zdatnost. 

 

Souvislostí mezi vnímanou osobní zdatností a onemocněním srdce se zabýval 

Schulman (1979). Ve své studii objevil, že u pacientů s hypertenzí, procházejících léčbou 

orientovanou na aktivní zapojení pacientů koreluje jejich zlepšení signifikantně s vyšší 

vnímanou osobní zdatností. Ewart a kol. (1984) v další studii, která se tentokrát zabývala 

muži po infarkt myokardu, zjistili, že změny v míře vnímané osobní zdatnosti důsledkem 

tréninku na běžeckém trenažeru predikovaly trvání a intenzitu následného pokračování 

v pohybových aktivitách doma. Dá se říci, že vnímaná osobní zdatnost se ukazuje 

v pacientově jistotě, zda je schopen úspěšně zvládnout chování vedoucí ke zdraví, jako 

například vyrovnat se s určitou dietou či dodržovat režim cvičení. Studie pacientů 

s ischemickou chorobou srdeční demonstrovaly zjištění, že vnímaná osobní zdatnost je silný 

prediktor schopnosti změnit své chování – například odvyknout kouření, zhubnout či cvičit 

(Greco a kol., 2014). Vnímaná osobní zdatnost také predikuje, zda bude pacient docházet na 

rehabilitaci, zda bude hospitalizován či se zotaví, zda se jeho zdravotní stav zlepší, zda bude 

jeho fyzické fungování lepší a zda bude mít nižší míru úzkosti a deprese (Arnold a kol., 

2005). Vnímaná osobní zdatnost je modifikovatelná a může být zesílena skrze intervence 

v chování vedoucí ke zdraví, obzvláště během rehabilitace u kardiaků (Dusseldorp a kol., 

1999; Petrie, Jago, Devcich, 2007).  

 

Magklara, Burton a Morrison (2014) shrnuli výzkumy zabývající se vlivem vnímané 

osobní zdatnosti na zotavení a well-being u pacientů s osteoartritidou, po operaci náhrady 

kyčelního či kolenního kloubu. Ukázalo se, že vnímaná osobní zdatnost měla po operaci vliv 

na rychlejší zotavení pacientů (frekvence a opakování cvičení, rychlost chůze, postižení). 

Mnohé dlouhodobé studie dokládají, že nižší vnímaná osobní zdatnost má dopad na 

fyzické fungování (Infurna, Gerstorf, Zarit, 1999). Například studie starších dospělých (nad 

72 let) žijících v domovech důchodců, ukázala, že vyšší vnímaná osobní zdatnost funguje 

jako protektivní faktor. Nižší vnímaná osobní zdatnost souvisí s poklesem funkčního stavu 

bez ohledu na sociodemografické a počáteční zdravotní údaje. Ukázal se tak vztah mezi 



 

56 
 

vnímanou osobní zdatností a fyzickou výkonností, nízká vnímaná osobní zdatnou byla zvláště 

prediktivní v případě funkčního úpadku u starších jedinců – jejich fyzická výkonnost se 

v průběhu dlouhodobého sledování snižovala (Mendes de Leon, Seeman, Baker, Richardson, 

Tinetti, 1996). K podobným výsledkům dospěli také Seeman, Unger, McAvay, Mendes de 

Leon (1999). 

Vnímaná osobní zdatnost byla také zkoumána ve vztahu k sexuálním poruchám. 

Libman a kol. (1985) zkonstruovali test měřící vnímanou osobní zdatnost ve vztahu 

k sexualitě. Rowland a kol. (2015) se pak zabývali vnímanou osobní zdatností a erektilní 

dysfunkcí a zjistili, že ti s vyšší vnímanou osobní zdatností trpěli v sexualitě erektilní 

dysfunkcí méně. 

Dosavadní výzkumy ukazují, že vnímaná osobní zdatnost hraje klíčovou roli ve 

výkonnosti, vyrovnávání se se stresem a osobní pohodě napříč mnoha prostředími a 

populacemi (Au, 2015). 

2.4 Sebehodnocení (self-esteem) 

Termín sebehodnocení se hojně užívá v rámci sociální psychologie, psychologie 

osobnosti a vývojové psychologie. Z psychologického hlediska znamená, jak člověk vidí sám 

sebe, jak se popisuje a hodnotí a jaké emoce s tímto hodnocením a popisem souvisí. Macek 

(2008) shrnuje, že označuje buď proces, konkrétní dílčí výsledek sebehodnocení (slef-

evaluation), nebo tzv. globální či celkové sebehodnocení (v angličtině self-esteem). Dodává, 

že pro celkové sebehodnocení bývá také užíván termín hodnota vlastního já (self-worth). 

Rosenberg (1979, podle Bonsaksen, Fagermoen, Lerdal, 2015) popisuje sebehodnotu jako 

pozitivní či negativní pocity a hodnocení, které máme o sobě samých, reprezentuje tak náš 

smysl sebehodnoty. 

Dá se říci, že sebehodnocení může mít vliv na způsob, jakým se člověk vyrovnává 

s těžkostmi, a tím pádem i na zdraví člověka (Křivohlavý, 2009). Výsledky psychologických 

studií ukázaly, že nízké sebehodnocení je spojeno s úzkostí a neurotickým chováním, pocitem 

vlastní nedostatečnosti vzhledem k úkolům a psychosomatickým onemocněním. Lidé 

mající nižší sebehodnocení prožívají pocity méněcennosti, obávají se vstoupit do rozhovoru 

s druhými lidmi a argumentovat s nimi, nejsou tolik asertivní. Také se cítí být méně milováni. 

Vnímají velký rozdíl mezi svým skutečným a ideálním já. Naopak lidé s vyšší mírou 

sebehodnocení jsou zvídavější, lépe se seznamují s novými informacemi, jsou důvěřivější, 
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spokojenější a mají méně vnitřních konfliktů. Vidí svůj skutečný stav blízko stavu ideálnímu 

já. Vykazují větší asertivitu, ne však agresivitu. Obvykle jsou úspěšnější a častěji docházejí 

k cílům, které si stanovili, čímž se opět zvyšuje míra jejich sebehodnocení. Jsou také mnohem 

odolnější při zvládání těžkostí (Ellison, 1985, podle Křivohlavý, 2009). 

Zabývali jsme se tím, jak může vnímaná osobní zdatnost ovlivnit konkrétní zdravotní 

stav, nyní přiblížíme několik výzkumů, které zkoumaly vztah mezi sebehodnotou a zdravím. 

Tento koncept je a byl široce využíván pro měření na různých skupinách pro výzkumné a 

klinické účely (White, Schweitzer, 2000). Sebehodnota se měří podle Rosenbergova testu 

z roku 1965 (The Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES). Daly a kol. (2002) zjistili, že nízká 

sebehodnota korelovala s docházením do rehabilitačních programů pro kardiaky. Už 

Davidson (1979, podle Martin, Thompson a Chan, 2006) zdůrazňoval, že sebehodnota hraje 

podstatnou roli v celkové rehabilitaci kardiaků. Dorian a Taylor (1984) pozorovali, že u 

pacientů s ischemickou chorobou srdeční představuje nízká sebehodnota větší riziko náhlého 

úmrtí. Hegelson a Fritz (1999) pak objevili, že sebehodnota je signifikantně významným 

prediktorem pro vyrovnání se s novými příznaky u kardiaků, pozorovali také, že vyšší 

sebehodnota je vlastně protektivním faktorem. Chrání pacienty před rizikem rozvinutí dalších 

koronárních obtíží. Úzký vztah mezi akutním koronárním syndromem a sebehodnotou byl 

objeven také v rámci výzkumu Martina, Thompsona a Chana (2006). Zjistili, že nízká 

sebehodnota má u těchto pacientů vliv na zhoršení zdravotního stavu. 

 

Vnímání a hodnocení vlastního těla jsou také součástí sebehodnoty. Pro lidi, kteří mají 

revmatická onemocnění, je výzvou zachovat si pozitivní vnímání vlastního těla vzhledem 

k patrným důsledkům tohoto onemocnění, jako jsou bolesti a omezení ve (fyzickém) 

fungování (Bode, van der Heij, Taal a van de Laar, 2010). Vyšší sebehodnota pak vede 

k lepšímu vyrovnání se s revmatickými onemocněními, což je při tomto druhu nemocí 

podstatným aspektem v léčbě (Geenen, Mulligan, Shipley, Newman, 2009). Kladné 

sebehodnocení hraje roli také v lepším snášení bolesti. Také platí, že čím vyšší je 

sebehodnota, tím menší má prožívaná bolest dopad na pocit osobní hodnoty (Nagyova, 

Stewart, Macejova, van Dijk, van den Heuvel, 2005). 

 

Metaanalýza výzkumů zabývajících se sebehodnotou u dětí a adolescentů s chronickou 

nemocí ukázala, že děti s chronickým onemocněním mají nižší sebevědomí než jejich zdraví 

vrstevníci. Nejnižší hladiny sebehodnoty byly pozorovány u dětí s chronickým únavovým 
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syndromem a chronickou bolestí hlavy. Nižší úroveň sebeúcty u dětí s chronickým 

onemocněním byla nalezena ve větší míře u dívek než u chlapců, u více dospívajících než u 

dětí a demograficky spíše u dětí z rozvojových zemí. Výsledky byly získány z hodnocení 

pozorovatelů spíše než z dětských zpráv. Dále se výzkumem sebehodnoty a chronické nemoci 

zabývali Ninot a kol. (2007). Zjistili, že u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, 

kteří prošli hospitalizací s rehabilitačním programem, došlo ke zvýšení sebehodnoty, zmírnění 

projevů dušnosti a také k zlepšení vnímání svých fyzických možností. Život s chronickým 

onemocněním může být stresující a může sebehodnotu negativně ovlivnit. Výsledky studie 

pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, kteří trpí zároveň i obezitou, přinášejí pohled 

na propojení sebehodnoty a sebeúčinnosti (self-efficacy). Pokud pacient vnímá svou osobní 

zdatnost (self-efficacy) jako vyšší, roste tak i jeho sebehodnota a lépe se vyrovnává 

s onemocněním (Bonsaksen, Fagermoen, Lerdal, 2015). Trochu jiné výsledky přinesla 

populační studie porovnávající sebehodnotu u adolescentů se zánětlivým onemocněním střev 

(Crohnova choroba, ulcerózní kolitida) a u zdravých jedinců. Ty ukazují, že míra sebehodnoty 

se u obou skupin neliší. Bylo však zjištěno, že děti s těžším průběhem onemocnění a děti 

rozvedených rodičů či vyrůstajících jen s jedním rodičem, mají nižší sebehodnotu. 

 

Obezita je v dnešní době častá, obézní lidé většinou nebývají zdraví. Nižší 

sebehodnota se ukazuje jako jev typický pro obézní lidi (Abilés a kol., 2010). Dále se také 

nižší sebehodnota pojí s nižším shazováním váhy v programech pro lidi s obezitou a 

s tendencí k přejídání se vlivem emocí (Canetti a kol., 2009). Ve studii adolescentních dívek 

se ukázalo, že vyšší BMI korelovalo s nižší sebehodnotou a také s nespokojeností s vlastním 

tělem (Monteiro, Novaes, Santos, Fernandes, 2014). 

 

Vyšší sebehodnota byla prokázána také jako důsledek fyzické aktivity (Ana-Maria, 

2015; Monteiro, Novaes, Santos, Fernandes, 2014; Li, Xu, Liu 2014; Ng a kol., 2014). 

Podobně i u jedinců, kteří jsou nějakým způsobem zdravotně postižení, dochází k tomu, že 

pokud se věnují sportovním aktivitám, je jejich sebehodnota vyšší než u těch, kteří nesportují 

(Tozoglu, Bayraktar, Aka, Tatlisu, 2014).  

Vysoce vnímaná sebehodnota může být zdrojem pro vyrovnání se s nemocí (Juth, 

Smyth, & Santuzzi, 2008) a také ochranou před stresem, negativními emocemi a depresí 

(Lekwuwa, Crawford, 2013). Na druhou stranu však nemoc může naši sebehodnotu negativně 

ovlivnit. Sebehodnota může být také ohrožena důsledky spojenými s onemocněními. Nízký 



 

59 
 

pocit vlastní hodnoty může vést k nezdravým návykům v pokusu o seberegulaci zažívání 

negativních emocí (Canetti, Berry, Elizur, 2009; Pinquart, 2012). 

2.4.1 Interpersonální senzitivita 

O tom, jak vnímáme a hodnotíme sami sebe, pojednávala předchozí kapitola, na ní 

bych ráda navázala představením koncepce interpersonální senzitivity, která představuje 

poměrně novou oblast zkoumání v rámci psychologie zdraví. Jde zde vlatně o citlivost na 

hodnocení druhých. Marinová a Miller (2013) definují interpersonální senzitivitu jako stabilní 

rys vyznačující se přetrvávajícími obavami ohledně negativního sociálního hodnocení. Lidé 

tak věnují zvýšenou pozornost hodnocení ze strany druhých a jsou na ně citliví. Dále autoři 

specifikují: „Lidé mají tendenci rozvíjet obranné chování, například submitivitu a inhibici, 

aby se tak vyhnuli negativnímu sociálnímu hodnocení.“ (s. 942). Mezi související rysy patří: 

introverze, poddajnost, sociální inhibice, citlivost na odmítnutí, sociální vyhýbání, sociální 

úzkost a osobnost typu D. Autoři tvrdí, že jim nejde o vynalezení zbrusu nového konceptu, ale 

spíše o vytvoření jednotného rámce pro výzkumy zaměřené podobným směrem. Marinová a 

Miller dospěli ve vztahu IS a zdraví k těmto závěrům: 

1. Byl nalezen počáteční důkaz, že IS předpovídá nemocnost a úmrtnost, avšak tato 

asociace se mění v závislosti na výsledcích zdravotní péče a dalších životních podmínkách. 

Konkrétně byl nalezen silný vztah mezi IS a infekčními chorobami a menší vztah 

s kardiovaskulárními obtížemi. 

2. Zdravotní důsledky IS jsou výrazné a zřejmé pouze v situacích, které aktivují 

sociálně – hodnotící obavy. 

2.5 Optimismus a pesimismus 

Optimismus a pesimismus představují způsoby, jakými se lidé vztahují vůči světu. 

Optimisté vidí svět pozitivně, předpokládají, že budoucnost jim přinese prospěch. Pesimisté 

se dívají na svět negativně, v jejich vidění budoucnosti figurují negativní vyústění. O 

pesimismu a optimismu se dá hovořit jako o samostatných faktorech nebo o jako o dvou 

pólech jedné škály. 

Scheier a Carver (1985) se začali dívat na optimismus jako na charakteristiku stabilní 

v čase a přišli tak s definicí dispozičního optimismu. Lidé disponující dispozičním 

optimismem očekávají pozitivní výsledek dění, jehož se účastní. Pro měření optimismu 
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vyvinuli Scheier a Carter test s názvem LOT – Life orientation test (Test životní orientace). 

Jeho finální verzi předložili studentům vysokých škol a hledali souvislost mezi dispozičním 

optimismem a zdravím. Zjistili, že ti, kteří vykazovali v testu vyšší hodnoty, hlásili v průběhu 

školního roku nižší počet zhoršení zdravotního stavu než ti, co dosáhli nižších hodnot. 

Studenti s vyššími hodnotami v LOT byli také na konci školního roku při zkouškách 

v menším napětí oproti těm, co dosáhli v testu nižších hodnot. Autoři v diskuzi také 

připouštějí myšlenku, že optimisté mají tendenci nasadit si tzv.“šťastnou tvář“ a zhoršení 

zdravotního stavu si nepřipouštět.  

Scheier, Weintraub a Carver (1986) se dále zabývali optimismem jako ochranným 

faktorem proti stresu. Studentům VŠ z předchozího výzkumu administrovali test zjišťování 

zvládání stresu (Ways of Coping Checklist). Studenti s vyšší hodnotou LOT více používali 

strategie zaměřené na problém než strategie zvládání emocí či úniku, měli také tendenci více 

vyhledávat sociální oporu. Studenti s nižšími hodnotami LOT, pesimisté, vykazovali vyšší 

míru strategií popření těžkosti situace, distancování se od stresoru a bylo pro ně snazší 

rezignovat na cíl svého snažení.  

Scheier a kol. (1989) měřili optimismus/pesimismus u pacientů, kteří podstupovali 

operaci zavádějící koronární bypass. Perioperativní infarkt myokardu se vyskytoval u těch 

pacientů, kteří v testu LOT vyšli jako pesimističtí, po operaci se u nich na elektrokardiogramu 

objevoval také patologický Q kmit a klinicky signifikantní bylo i zvýšené množství enzymu 

aspartátaminotransferázy (obě tyto měření zvyšují riziko infarktu myokardu). U optimistů 

bylo zjištěno rychlejší zotavení se po operaci a návrat do normálního života. U optimistů také 

dochází k nižšímu riziku úmrtí na kardiovaskulární onemocnění díky tendenci k zdravějšímu 

životnímu stylu a stravovacím návykům. Tyto výsledky se opírají o zjištění longitudinální 

studie na německých mužích (Giltay, Geleijnse, Zitman, Hoekstra a Schouten, 2004). Dále 

pak Kubzansky, Sparrow, Vokanas a Kawachi (2001) ukázali, že starší muži s vyšší mírou 

optimismu onemocněli s o polovinu menší pravděpodobností ICHS než ti, kteří byli 

pesimističtější. Studie sledovala muže v průběhu deseti let, výsledky se prokázaly bez ohledu 

na chování vedoucí ke zdraví a vliv deprese a hostility. Matthews, Raikkonen, Sutton-Tyrrell 

a Kuller (2004) zjistili, že optimistické postoje vedou k pomalejší progresi onemocnění 

aterosklerózou u původně zdravých žen. 

Hiroto a Seligman (1975) se zabývali studiem lidí, kteří se dívají na svět pesimisticky. 

Ve svých studiích mluvili o tzv. naučeném pesimismu. Lidé s tímto postojem mají tendencí 
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vnímat dění kolem sebe jako takové, které nemohou ovlivnit, je nad jejich síly a možnosti je 

změnit. Také se ukázaly nedostatky schopností zvládat stres v kognitivní, emoční a motivační 

oblasti. Ve chvílích stresu vidí příčinu zejména sami v sobě – v kvalitách své osobnosti a ne 

v působení okolností zvnějšku. Typické je také to, že nevidí řešení stresové situace (podle 

Křivohlavý, 2009).  

Kamen-Siegel, Rodin, Seligman a Dwyer (1991) zkoumali zdravotní stav lidí 

s naučeným pesimismem a bylo zjištěno, že se zdravotně nacházejí v podstatně horším stavu 

než lidé, kteří měli nižší míru této osobnostní charakteristiky. Další studie, které se tématem 

zabývaly více do hloubky, prokázaly, že lidé, kteří vidí zdroj všeho zlého sami v sobě, mají 

sníženou aktivitu imunitního systému (podle Křivohlavý, 2009). 

Taylorová a kol. (1992) vybrali z Multicenter AIDS Cohort Study 798 participantů, 

aby zjistili souvislost optimismu s copingovými strategiemi, chováním vedoucím ke zdraví a 

zdravotním stavem. Ukázalo se, že lidé s dispozičním optimismem zažívali méně distresu, 

jejich copingové strategie byly aktivnější a nevykazovali rizikové sexuální chování, svůj 

imunitní systém vnímali jako silný. Reed a kol. (1994) dále zjistili, že realistická očekávání u 

HIV pozitivních lidí vedou k negativním zdravotním důsledkům. Identifikovali vzorec 

odpovědi na nemoc, který nazvali jako „realistické přijetí“ („realistic acceptance“). 

„Realistické přijetí“ signifikantně snížilo počet měsíců života pacientů s HIV, konkrétně o 9 

měsíců. „Realistické přijetí“ reprezentuje kognitivní odpověď na nemoc, jde v podstatě o 

negativní očekávání příznaků AIDS. 

Schulz a kol. (1996) sledovali skupinu 238 pacientů, s recidivou rakoviny po dobu 8 

měsíců. Všichni tito pacienti podstupovali paliativní radioterapii. V průběhu této doby 

zemřelo 70 pacientů. Pesimistická orientace, měřena LOT, byla vyhodnocena jako 

signifikantní prediktor úmrtí, ale jen u mladších pacientů (ve věku 30-59 let). Tyto výsledky 

jsou podobné výsledkům získaným z předchozích obdobných studií, např. Phillips a kol. 

(1993); Spiegel a kol. (1989). Autoři vidí jedno z možných vysvětlení tohoto fenoménu 

v tom, že rakovina má u starších pacientů pomalejší postup. Domnívají se, že kdyby studie 

trvala delší dobu, bylo by tak možné lépe sledovat progresi nemoci i u starších lidí. Co se týče 

rakoviny, bylo dále zjištěno, že optimismus predikuje nižší riziko úmrtí u rakoviny krku a 

hlavy, ale ne u rakoviny plic (Allison, Guichard, Fung a Gilain, 2003; Segerstrom, 2004).  

Optimisté očekávají v budoucnosti jednoznačně pozitivní dění. Připravují tak sami 

sebe na zklamání, pokud věci nakonec nedopadnou tak, jak si přejí. Jejich zranitelnost pak 
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nemusí být jen na psychické rovině, v podobě distresu, ale může se projevit také na rovině 

fyzické, například oslabením imunitního systému. Jedna z prvních studií vlivu 

optimismu/pesimismu na činnost imunitního systému byla provedena Seligmanem v roce 

1990. Americký národní institut zdraví sledoval zdravotní stav u třiceti čtyř žen. Výsledky 

ukázaly, že ženy s vyšší mírou optimismu měly podstatně vyšší kvalitu činnosti imunitního 

systému než ty pesimističtější (podle Křivohlavý, 2012). Ve studii Cohena a kol. (1999) se 

ukázalo, že optimismus ve vztahu k imunitnímu systému hraje pozitivní i negativní roli. 

Optimismus se projeví na imunitním systému pozitivně ve chvíli, kdy jde o krátkodobě 

psychicky náročnou situaci (jeden týden). Negativně se pak projeví, když jde o dlouhodobě 

stresovou situaci, trvající právě déle než jeden týden. K podobným výsledkům dospěl i Sieber 

a kol. (1992). Segerstromová (2005) shrnula, že dispoziční optimismus chrání imunitní 

systém. Fakt, že ve stresových životních situacích se optimisté nevyhýbají jejich řešení a 

nevzdávají se, si však bere svou daň. Dochází ke zvýšení hladiny kortizolu a snížení buněčné 

imunity, což může ovlivnit průběh onemocnění typu rakovina a HIV. 

U pacientů s Parkinsonovou chorobou bylo zjištěno, že optimismus představuje 

ochranu před negativním vnímáním nemoci, vede k lepší náladě a osobní pohodě (well-being) 

(Hurt a kol., 2014). Ve finské prospektivní longitudinální studii bylo zjištěno, že nízká míra 

pesimismu je spojena s ideálním zdravím srdce (BMI, dieta, fyzická aktivita, kouření, krevní 

tlak, cholesterol, hodnoty glukózy v plazmě) více než vysoká míra optimismu. Nízká míra 

pesimismu se pojí s nekouřením cigaret, ideální fyzickou aktivitou a zdravými stravovacími 

návyky, zatímco vysoká míra optimismu je spojena pouze se zdravou dietu (Serlachius a kol., 

2015). U optimističtějších adolescentů nemocných rakovinou byla vyšší míra optimismu 

spojena s lepší komunikací s lékařem a lepší kvalitou života, optimisté dále oznamovali méně 

bolesti (Mannix, Feldman, Moody, 2009). 

Za zmínku stojí ještě „nereálný optimismus“ („unrealistic optimism“). Člověk věří, že 

zažije méně negativních událostí než průměrní lidé, jeho pohled na situaci je tak nereálně 

optimistický. Pokud se člověk bojí nějaké situace, ujištění o vlastní výjimečnosti, pak vede 

k nižšímu vnímatelnému riziku. Čím více je situace ohrožující, tím více roste i „nereálný 

optimismus“. S pojmem „nereálný optimismus“ přišel Weinstein (1980). Negativní vliv 

„nereálného optimismu“ na zdraví byl široce zdokumentován rozličnými výzkumy, byla 

nalezena souvislost s rakovinou prsu, kůže, závislostí na drogách a infarktem myokardu 

(podle Gold, 2008). Podobný pojem můžeme nalézt také v práci Petersona a de Asvila (1995), 

kteří spojili optimistický způsob vysvětlování si dění s jevem optimistická bias (sklon 
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myšlení, předsudek), tj. s přesvědčením určitého člověka o tom, že on sám je na tom 

zdravotně lépe než druzí lidé kolem něho. S tímto jevem úzce souvisí i přesvědčení, že 

v životě je možno snižovat míru zdravotního rizika (podle Křivohlavý, 2012). 

Často se předpokládá, že je zdravé být optimistou. Optimismus pak může sloužit jako 

copingová strategie pro překonání vážných obtíží (operace, závažná onemocnění), avšak je 

třeba poznamenat, že excesivní optimismus může naopak vést k šoku z reality nebo 

k vyhýbání se nezbytných vyšetření (Friedman, Hawley, Tucker, 1994). Děti z Termanovy 

kohorty (zmíněné výše v souvislosti se svědomitostí), které byly svými rodiči hodnoceny jako 

více radostné a optimistické, se smyslem pro humor, umřely v dospělosti dříve než děti, které 

byly méně radostné. Ukázalo se, že když vyrostly, pily více alkoholu, kouřily více cigaret a 

vyhledávaly riskantnější aktivity (Martin a kol., 2002). Je důležité dodat, že některé výsledky 

studií vlivu optimismu na zdraví byly nulové (Chida, Steptoe, 2008; Contrada a kol., 2004). 

Nicméně optimismu/pesimismus můžeme považovat za důležité prediktory zdraví. 

2.6 Niveluzující a zostřující 

Tato podkapitola se zábývá dvěma typy lidské kognitivní aktivity, je velmi krátká 

vzhledem k nedostatku dostupné literatury. Lacey a Laceyová (1970, podle Faleide, Lian, 

Faleide, 2010).) hovoří o dvou typech lidské kognitivní aktivity. Jeden nazývají nivelizující 

(vyrovnávací - leveling) a druhý zostřující (sharpening). Lidé označovaní jako nivelizující 

jsou nezávislí na svém prostředí, jsou schopni se rychle přizpůsobit podmínkám, do nichž se 

dostanou. Lidé zostřující jsou zase zaměřeni na detaily, jsou velice pozorní k tomu, co se 

kolem nich děje. V pokusech, kdy byli lidé vystavováni různým situacím, nedocházelo ke 

změnám galvanického odporu kůže, za to se měnila tepová frekvence. Skupina osob se 

zostřujícím kognitivním stylem vykazovala stále stejnou, avšak sníženou tepovou frekvenci, 

ať už situace byla složitá, bezpečná či ohrožující. Naopak skupina osob s nivelizujícím 

kognitivním stylem vykazovala také snížení frekvence tepu, avšak o něco menší než u první 

skupiny, a zároveň vykazovala změny v tepové frekvenci v závislosti na charakteristice 

prostředí. Lacey a Laceyová (1970, podle Faleide, Lian, Faleide, 2010) toto interpretují jako 

průkazný údaj o fyziologické nestabilitě. Schopnost adaptace na změny prostředí vnímají jako 

mechanismus umožňující udržovat somatickou a mentální rovnováhu v každodenním 

prostředí. Příkladem budiž děti, které zažívají v průběhu dne kontakt s neutrálními i úzkost 

vzbuzujícím podněty. Pokud nemají schopnost adaptace, zůstávají v průběhu dne v napětí a 
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často se u nich pak vyvinou somatické příznaky spojené s tímto stavem. Tímto tématem se 

zabývala také Israelová (1969) a dospěla k podobným závěrům. 
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II. Empirická část 
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3. Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem empirické části této práce bylo získat a zmapovat pohled lékařů na téma 

propojení osobnosti pacientů a jejich zdravotního stavu. Respondenti v této studii jsou tedy 

lékaři. Z větší části jsme se při výběru zaměřili na lékaře praktické, jelikož se vídají s pacienty 

pravidelně a mnohdy znají i více generací jedné rodiny. Před samotným výzkumem stály 

následující výzkumné otázky: 

    Jak lékaři nahlížejí na propojení psychického a fyzického u svých pacientů? 

    Jsou nemoci, kde hraje psychická rovina větší roli? 

    Kterých vlastností si lékaři u pacientů všímají? 

   Jaké vlastnosti pacientů hrají roli v oblasti spolupráce s lékařem a v procesu léčby? 

Výzkumné cíle společně s výzkumnými otázkami představují pomyslný kompas, který 

nám pomáhá lépe se orientovat v průběhu celého výzkumného procesu (Švaříček, Šeďová, 

2007). 

4. Výběr a popis výzkumného souboru 

Výběr výzkumného vzorku byl proveden na základě dvou strategií nenáhodného 

výběru: metody sněhové koule a samovýběru. Metoda samovýběru je založena na principu 

dobrovolnosti, tedy aktivního zájmu zúčastnit se studie (Ferjenčík, 2000). V rámci této studie 

byli potencionální participanti osloveni prostřednictvím telefonního hovoru.  

Metoda sněhové koule (snow-ball technika) se používá k získávání nových kontaktů 

na základě procesu postupného nominování osobami, které již ve výběrovém souboru jsou. 

Výběrový soubor se rozrůstá prostřednictvím napojení se na sociální kontakty. Respondenti 

jsou na sebe průběžně „nabalováni“ – odtud metafora sněhové koule (Hartnoll a kol., 2003). 

Tato metoda je také vhodná z hlediska naší studie, jelikož se používá při 

nepravděpodobnostním (nenáhodném) výběru z málo početných skupin, skupin speciálních, 

těžko přístupných, pro které se špatně sestavují pravděpodobnostní výběry a nemáme-li k 

jedincům, kteří jsou potenciálním předmětem zkoumání, přístup (Jeřábek, 1993). 

Kritérium pro výběr vhodných respondentů bylo dáno vykonáváním lékařského 

povolání v České republice. 
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Co se týče charakteristiky výzkumného vzorku podle pohlaví, z celkového počtu 15 

respondentů se jednalo o 9 žen a 6 mužů. Pohlaví tedy byla zastoupena nerovnoměrně, 

s převahou žen. 

Graf č. 1: Rozložení výzkumného vzorku podle pohlaví 

 

Výzkumný vzorek tvoří většinou starší odborníci nad 40 let, pouze dva lékaři jsou 

nižšího věku kolem 30 let. Věkové rozpětí je 29 – 65 let, průměrný věk je 52 let. 

Místo bydliště respondentů je buď větší, nebo menší město. Většina respondentů 

ordinuje v Praze, několik v Ústí nad Orlicí. 

Graf č. 2: Rozložení výzkumného vzorku podle bydliště 

 

Původním záměrem bylo mluvit jen s praktickými lékaři jako s odborníky, kteří se 

dlouhodobě setkávají s pacienty, někdy dokonce znají i tři generace nemocných. Vycházeli 

jsme z předpokladu, že dokážou lépe hovořit a popsat osobnost těchto svých pacientů. 

Nakonec jsme se však rozhodli mít vzorek větší diverzity a vyhledali jsme i lékaře jiných 

odborností a to interního lékařství, neurologie, chirurgie, endokrinologie, anesteziologie a 

algeziologie. Několik oslovených lékařů rozhovor odmítlo vzhledem k časové náročnosti. 

 

 

Rozložení výzkumného vzorku podle pohlaví 

Muži (6) 

Ženy (9) 

Rozložení výzkumného vzorku podle místa bydliště 

Praha (11) 

Ústí nad Orlicí (4) 
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Graf č. 3: Rozložení výzkumného vzorku podle odbornosti 

 

 

Tabulka 1 Přehled respondentů a základní údaje o nich
2
 

                                                           
2 Pozn. Ve sloupci Číslo jsou uvedena čísla jednotlivých respondentů, která jsou dále v textu používána jako 

identifikační. Ve sloupci Jméno jsou uvedeny zkratky fiktivních jmen lékařů. 

 

Rozložení výzkumného vzorku podle odbornosti 

Praktické lékařství (7) 

Interní lékařství (3) 

Anesteziologie (1) 

Algeziologie (1) 

Endokrinologie (1) 

Chirurgie (1) 

Číslo Jméno Věk Specializace Délka 

praxe 

Bydliště Datum 

rozhovoru 

P1 Lékař A 33 Praktické lékařství 8  Ústí nad Orlicí 10. 11.2015 

P2 Lékař B 58 Praktické lékařství 33  Ústí nad Orlicí 5.11.2015 

P3 Lékař C 56 Interní lékařství 32  Praha 27.10.2015 

P4 Lékařka J 60 Praktické lékařství 35  Praha 13.11.2015 

P5 Lékařka D 53 Praktické lékařství 28  Praha 12.11.2015 

P6 Lékařka K 65 Interní lékařství 38  Praha 11.11.2015 

P7 Lékařka M 59 Praktické lékařství 43 Praha 16.11.2015 

P8 Lékařka P 61 Interní lékařství 38  Ústí nad Orlicí 25.11.2015 

P9 Lékař S 29 Praktické lékařství 5 Praha 24.11.2015 

P10 Lékařka T 41 Praktické lékařství 16  Praha 13.11.2015 

P11 Lékař U 56 Chirurgie 30 Praha 10.10.2015 

P12 Lékařka W 48 Neurologie 23 Praha 15.2.2016 

P13 Lékařka X 39 Algeziologie 15 Praha 22.2.2016 

P14 Lékařka Y 30 Anesteziologie 2 Ústí nad Orlicí 26.2.2016 

P15 Lékař Z 58 Endokrinologie 31 Praha 10.3.2016 
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5. Použité metody  

Pro zpracování tématu jsme zvolili kvalitativní přístup, zejména proto, že jsme chtěli 

zachytit zkušenosti lékařů s tématem osobnosti pacientů a zdravotního stavu, co nejvíce do 

hloubky. Také jsme nechtěli lékařům ubírat prostor pro jejich vlastní vyjádření předem přesně 

stanovenými otázkami.  

Kvalitativní metody se používají k porozumění a odhalení toho, o čem ještě příliš 

nevíme, a také k získávání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž již něco víme. 

V neposlední řadě se kvalitativní metody používají k získávání detailních informací o jevu, 

který se kvantitativními metodami těžko podchycuje (Strauss, Corbinová, 1999). K dosažení 

požadovaného cíle jsme použili kvalitativní výzkumné šetření. Hlavní metodou pak byl 

polostrukturovaný rozhovor.  

5.1 Polostrukturovaný rozhovor  

Rozhovor (interview) patří mezi nejobtížnější a současně nejvýhodnější metody pro 

získání kvalitativních dat. Dle Říčana (2010) se jedná o nejpřirozenější psychologickou 

metodu. Hendl (2005) i Miovský (2006) uvádí, že pro zvládnutí rozhovoru je důležitá 

citlivost, koncentrace, interpersonální porozumění a schopnost pozorovat. U rozhovoru 

můžeme také sledovat i některé vnější reakce respondenta a podle nich potom pohotově 

usměrňovat další průběh kladení otázek. Říčan (2010) vysvětluje, že každý rozhovor je 

událostí mezi dvěma lidmi. Stejně tak, jako se psycholog nedokáže chovat ke všem lidem 

stejně, se také různí lidé nechovají stejně psychologovi či k různým psychologům. Do 

rozhovoru se tedy dostává mnoho subjektivního a subjektivní je i záznam, který si psycholog 

o rozhovoru dělá.  

Nejrozšířenější podobou metody interview je polostrukturovaný rozhovor (též řízený, 

strukturovaný s otevřenými otázkami). Oproti nestrukturovanému rozhovoru si tazatel předem 

vytváří určité schéma, které je pro něj závazné. Toto schéma obvykle specifikuje okruhy 

otázek, na které se bude tazatel účastníků ptát. Zpravidla je možné podle potřeby a možností 

měnit znění a pořadí otázek. Zvláštní pozornost je nezbytné věnovat začátku a neméně konci 

rozhovoru. Na počátku je nutno získat důvěru, prolomit případné bariéry a zajistit si souhlas 

se záznamem (Miovský, 2006). 
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6. Sběr dat 

Kvalitativní studie pohledu lékařů na propojení osobnosti a zdravotního stavu u pacientů 

probíhala v terénu, v průběhu října, listopadu 2015 a v průběhu února, března 2016 za použití 

výzkumné metody polostrukturovaných rozhovorů. Hlavním cílem rozhovorů bylo zjistit od 

respondentů údaje především o následujících dvou oblastech: 

- jak vnímají propojení zdravotního stavu a osobnostních charakteristik; 

- u jakých onemocnění si všímají osobnostních charakteristik více a u kterých méně 

Samotné rozhovory probíhaly po vzájemné dohodě v určený den, čas a na domluveném 

místě. Podařilo se uskutečnit celkem 15 rozhovorů. Délka jednoho rozhovoru trvala téměř 

vždy kolem jedné hodiny. Rozhovoru předcházelo krátké představení a byla vysvětlena 

podstata šetření. Respondentům byly kladeny předem připravené otevřené a někdy také 

doplňující otázky, abychom se o dané problematice dozvěděli co nejvíce informací. 

Rozhovory jsem začínala neformálně, pro navození příjemnější atmosféry, která měla 

napomoci k otevřenějším výpovědím respondentů. Rozhovory probíhaly individuálně, bez 

přítomnosti dalších osob, aby tak nedocházelo k ovlivnění výpovědi. Většina rozhovorů se 

odehrála v ordinaci respondentů v rámci jednoho setkání. Průběh všech rozhovorů byl 

zvukově zaznamenán na diktafon. Respondenti byli předem obeznámeni, že zvukový záznam 

slouží pouze pro účely výzkumu k pozdějšímu přepisu a snazšímu zpracování dat. 

Respondenty jsem ujistila, že audiozáznam nebude veřejně zpřístupněn a po přepsání bude 

smazán. Všichni respondenti dali svůj souhlas k pořízení nahrávky. 

Pro naše účely jsme použili polostrukturovaný rozhovor, který se skládal ze 16 

otevřených otázek. Šlo nám o poskytnutí rámce, v němž se bude respondent vyjadřovat 

pomocí svých vlastních termínů a svým vlastním stylem. Snažili jsme se jimi postihnout 

hypotézy, zkušenosti a názory lékařů týkající se propojení osobnosti a zdravotního stavu.  

Vymysleli jsme několik základních otázek, které různými způsoby pátraly po 

souvislostech mezi osobností a zdravotním stavem. Tento seznam otázek byl v průběhu 

výzkumné studie doplňován dalšími dotazy, dle situace a možnosti respondenta odpovědět. 
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Seznam použitých otázek: 

1. Chodí k vám hodně pacientů jaké jsou Vaše domněnky ohledně souvislosti zdravotní stavu 

a psychiky? 

2. Co si vlastně myslíte o psychosomatickém přístupu? 

3. O kterých onemocněních si myslíte, že mají významnou psychosomatickou složku? 

4. Vnímáte souvislosti konkrétně mezi povahou člověka a typem onemocnění? 

5. U kterých onemocnění podle Vás hraje psychika menší roli? 

6. Myslíte, že existují nějaké typy lidí, které se snáze léčí? 

7. Dokážete si představit nějaký osobnostní typ, který bude lépe reagovat na léčbu? Dokážete 

odhadnout, u koho bude léčba lépe fungovat? 

8. Přistupujete k pacientům tak, že vnímáte i psychickou složku – tzn. psychosomaticky? 

9. Co je důležité z hlediska vaší profese – na co myslíte, když vidíte pacienta a jeho přístup k 

léčbě – co vlastně hraje roli v souvislosti s jeho osobností? 

10. Jaké jsou vaše hypotézy ohledně propojení osobnosti a zdravotního stavu u vašich 

pacientů? 

11. Někdy se říká, že lékař je také psychologem – lidé se k němu chodí vypovídat. Kde vy se 

cítíte být psychologem? Napadlo Vás u určitých lidí, že by bylo vhodné, aby navštívili také 

psychologa? U kterých případů? U kterých nemocí? 

12. Stane se někdy, že Vás nějaký pacient více zaujme? Čím? A proč zrovna tenhle? 

13. Překvapí Vás někdy pacient tím, jak se zachová? 

14. Z čeho odhadujete, že se Vám bude s pacientem lépe spolupracovat? Že bude pacient 

spolupracovat dobře? 

15. Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl takový člověk osobnost, jak by se 

choval? 

16. Jak si představujete nemocného člověka? 
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7. Zpracování a analýza dat 

7.1 Příprava dat 

Poté, co byly provedeny rozhovory, následovalo jejich přepsání, doslovná transkripce 

15 pořízených audiozáznamů. Při přepisu byla se záměrem zachování co nejvyšší přesnosti 

zachována mluva respondentů – nespisovnost řeči, nabalování vět, nelogičnost některých 

souvětí apod. Pro zvýšení autentičnosti výpovědí byla provedena kontrola transkripce 

opakovaným poslechem.  

7.2 Analýza dat 

Základem kvalitativní analýzy dat je deskriptivní přístup. Procesy třídění, klasifikace a 

deskripce už samy o sobě jsou analytickým postupem. Jedná se o kreativní proces, ne o 

mechanickou aplikaci předem daných procedur. Analýza dat této práce vychází z tzv. 

zakotvené teorie (v angličtině grounded theory). Autory zakotvené teorie jsou Barney Glaser a 

Anselm Strauss, kteří své společné dílo The Discovery of Grounded Theory vydali v roce 

1967 (Švaříček, Šeďová, 2007). Podstata zakotvené teorie spočívá v systematickém 

shromažďování údajů o zkoumaném jevu a analýza těchto údajů tak, „aby se v průběhu 

výzkumu mohlo „vynořit“ to, co je v této oblasti významné, aniž to dopředu předjímáme a 

jakkoli označujeme“ (Miovský, 2006, s. 226). Výsledkem výzkumu tedy nejsou kvantitativní 

data, ale spíše jakési teoretické vyjádření zkoumané reality (Strauss, Corbinová, 1999). 

V rámci této teorie jsem analýzu dat prováděla kódováním. Kódováním zde rozumíme 

operaci, při které jsou zjištěné údaje analyzovány, konceptualizovány a opět skládány novými 

způsoby. V první fázi jsem využila otevřené kódování každého rozhovoru řádek po řádku. Při 

něm byly pojmy na základě podobnosti seskupovány pod pojmy abstraktnější. Data jsem 

zpracovávala v programu pro kvalitativní analýzu ATLAS.ti, který mi byl velmi nápomocen k 

zorientování se v textu a usnadnil mi otevřené kódování rozhovorů, jelikož umožňoval 

průběžně obměňovat jednotlivé kódy i jejich obsahy. Po otevřeném kódování následovalo tzv. 

axiální kódování. Údaje tak byly uspořádány prostřednictvím vytváření spojení mezi 

kategoriemi.  
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8. Výsledky 

Výsledky, které jsou uvedeny v této kapitole, jsou rozděleny do třech kategorií a 

mnoha subkategorií, v nichž se můžeme podívat blíže na to, jak lékaři vnímají propojení 

osobnosti a zdravotního stavu. Vzhledem k provázanosti celé problematiky se mohou 

jednotlivé kategorie překrývat, příp. mohou být tytéž pojmy obsaženy v několika kategoriích, 

příp. subkategoriích. 

1. Osobnost a zdravotní stav – 13 subkategoií 

2. Nemoc a psychika – 7 subkategorií 

3. Role psychiky a lékař jako psycholog 

 V jednotlivých kapitolách uvádíme shrnutí výpovědí lékařů, důležité pojmy jsou 

zvýrazněny tučně. Pro doplnění celkového obrazu o tématu je každá kapitola obohacena 

citacemi konkrétních odpovědí lékařů. Jednotlivé citace z rozhovorů jsou uvedeny menším 

písmem bez jakýchkoli úprav (tedy i gramatických), nejpodstatnější části výpovědí lékařů 

jsou pak podtrženy. V přílohách této diplomové práce je k nahlédnutí všech 15 rozhovorů. 

8.1 Osobnost a zdravotní stav 

Lékaři vídající se s pacienty dlouhodobě mají příležitost všímat si určitých 

osobnostních rysů, které mají tito pacienti společné. Bylo tomu tak například při tvorbě 

konceptu osobnosti typu A či C, kdy lékaři pozorovali, že k nim většinou přicházejí lidé, kteří 

jsou si v ledasčem podobní. V rámci této kapitoly se blíže podíváme na pohled lékařů různých 

odborností a odpovíme na některé z následujících otázek: Čeho si lékař všimne při kontaktu s 

pacientem? Co ho na pacientech překvapí či zaujme? Jak se mu s pacientem spolupracuje? 

Jaké vlastnosti pacienta podporují dobrou spolupráci mezi lékařem a pacientem? Jak vstupuje 

osobnost pacienta do procesu léčby?  

Záměrem výzkumu bylo nalézt, zda a jakou roli hrají osobnostní charakteristiky ve 

vztahu ke zdravotnímu stavu. V průběhu rozhovoru používali lékaři pro osobnostní 

charakteristiky různá pojmenování, někdy bylo obtížné najít a pojmenovat, co u pacientů 

vnímají. Zajímavé bylo, že v některých případech se lékaři shodovali na propojení 

charakteristik a zdravotního stavu. V jiných případech byly jejich pohledy odlišné. Pro téměř 

všechny lékaře bylo náročné oddělit jen osobnostní charakteristiky, když vnímají pacienty 

v jeho celistvosti, v takzvané biopsychosociální jednotě.  
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Pomocí analýzy dat bylo nalezeno celkem 13 subkategorií charakteristik významných 

pro zdravotní stav. Nyní popíšeme, jaké charakteristiky hrají dle lékařů roli ve zdravotním 

stavu pacientů. 

8.1.1 Bojovnost jako charakteristika vedoucí k lepším výsledkům léčby 

V rozhovorech většina lékařů mluví o vlastnosti, kterou nazývají jako bojovnost, 

někdy ji také propojují s aktivitou, někteří z nich i s jistou dominantní povahou pacientů. 

Na druhé straně pro pacienty, kteří nebojují, nespolupracují, užívají slov pasivita, 

odevzdanost. 

Většina doktorů vidí v bojovnosti zájem pacienta o uzdravení. Většinou tak usuzují 

podle toho, jak pacient k léčbě přistupuje. Pacient přistupující k léčbě aktivně, se zájmem o 

různé možnosti léčby, působí pozitivně i na lékaře. Téměř všichni lékaři zdůraznili, že 

se jim s takovými pacienty spolupracuje lépe. Pacient má díky bojovnosti a aktivitnímu 

přístupu k nemoci jasný cíl – uzdravit se. Lékař pak v kontaktu s takovým pacientem věnuje 

pozornost léčebnému procesu jako takovému a ne motivaci pacienta k léčbě. Z těchto tvrzení, 

sdílených zkušeností, vyplývá to, co bylo řečeno výše, že lidé, kteří onemocní a s nemocí 

bojují, dosahují v léčbě lepších výsledků.  

Typy opačné, takzvaně nebojující, jsou pak pasivní či léčbu vzdávají. U těchto typů 

lékaři zažívají ztíženou spolupráci. Pacient je pasivní, rezignovaný, netečný. Někteří lékaři 

vnímají, že takový pacient pak spíše sedí, přemýšlí, nic nedělá. 

Podle části lékařů lze u aktivních pacientů dále spatřit i optimistické naladění. 

Naopak u pasivních, rezignovaných pacientů se lékaři setkávají s jejich pesimismem. Někteří 

lékaři také uvedli, že aktivní bývají ti pacienti, kteří za svůj zdravotní stav přijímají 

zodpovědnost, na druhou stranu pasivní pacienti vnímají, že zodpovědnost nese lékař. 

Například dvě lékařky se setkávají s pacienty, kteří si přijdou jen pro léky a jinak nedělají nic. 

Někteří lékaři vidí u svých pacientů větší aktivitu, pokud má pacient nějaké cíle, avšak ne 

přemrštěné, ale dosažitelné cíle.  

Dva lékaři mluví o pasivitě a aktivitě v souvislosti s reakcí na stres, rozlišují tak dva 

typy pacientů. První typ reaguje bojem a druhý typ reaguje útěkem či zatuhnutím. Ti, kteří 

reagují bojem, mají tendenci přistupovat k léčbě aktivně, druhá skupina reagující útěkem či 

zatuhnutím naopak pasivně. 
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Z tvrzení lékařů, sdílených zkušeností, vyplývá, že lidé, kteří onemocní a s nemocí 

bojují, jsou aktivní, lépe spolupracují s lékařem, bývají optimisticky naladění, vnímají 

zodpovědnost za své zdraví a dosahují v léčbě lepších výsledků. Naopak pasivní, rezignovaní 

pacienti, hůře spolupracují, jsou spíše pesimističtí, odpovědnost dle nich nese lékař a tito 

pacienti pak dosahují v léčbě horších výsledků. 

 Doktor P2 charakterizoval aktivní typy následujícím způsobem: „Lidé, kteří chtějí bojovat, tam ty 

výsledky jsou lepší.“
3
 Lékařka P7 je ještě blíže specifikuje takto: „Ty bojovný typy vydrží víc. Jsou více do léčby, 

i do radikální. Nepodléhají takovým věcem, že když vím, že mám nádor, tak proto musím něco udělat, nebudu o 

tom nádoru jen mluvit a na to myslet a nebudu celou rodinu uzurpovat, jo. To jsou typy lidí, který se snaží 

bojovat, až do poslední chvíle.“  

O rezignovaném, pasivním pacientovi mluví lékař P2: „Kdo to vzdá od začátku, řekne, že to je k ničemu, 

tam jsou výsledky v tý léčbě horší. A také P7: A pak jsou ty, který ani nepatří mezi vůdčí typy, jsou to obyčejní 

zaměstnanci, kterým se všechno musí nařídit, co se jim řekne, tak to jde, ale sami o sobě nejsou schopni 

fungovat. To jsou povahové vlastnosti, to jako si nevypěstuje. To už je od mala, buď je to potlačované rodinou, 

že je tam nějaký dominantní rodič, kterej nařizuje tohle a tohle. Jsou typy, který si pak převezmou to 

dominantno. Jsou bojovné typy, to vidíte kolem sebe, jsou bojovné typy a pak jsou typy, které jsou pasivní.“ 

Lékařka P7 je ještě upřesňuje takto: „No a ty pasivní typy, to je špatný, že jo. Protože potom do nich sypat nějaké 

léky psychiatrický, to taky nemá význam, to je prakticky ještě více utlumujeme. No takže to je těžký. To jsou 

povahové vlastnosti - bojovný a pasivní.“ K pasivitě pacienta se vztahuje i sdělení doktorky P10: „Přijde někdo, 

já zítra musím být zdravý, co já mám dělat, s tím neudělám nic. Musí se nad tím zamyslet. Ono ta ochota, jak 

jsem říkala, je to jednoduchý, dej mi prášek a nedělat nic.“ 

Lékařka P12 vidí aktivitu či pasivitu u pacientů podle přístupu k léčbě: „…a určitě třeba u pacientů s 

nějakým bolestivým syndromem, třeba s poruchami nervů, tam ta psychika hraje roli zase v tom vnímání té 

bolesti, tam ti pacienti si jako ten typ člověka, který sedí a přemýšlí, kde ho co bolí nebo ten typ člověka, který 

řekne, mám chodit, tak já jdu chodit.“ Podle lékařky P12 se pacienti s aktivním přístupem k léčbě lépe léčí: 

„Myslím, že takový když se nezaobírá nějakýma příznakama, bolestma, nezkoumá to, žije aktivně v tom běžným 

životě, zvládá běžný aktivity a je schopen zkoušet třeba jakoby něco novýho, bez obav z toho, jestli to zvládne 

nebo nezvládne a pakliže třeba narazí na nějakou hranici, tak že ji posoudí, jestli ji může překonávat nebo 

nemůže překonávat a nenese to nějak tragicky, když má někde nějakou hranici, nepoškodí to jeho pocit, já nevim, 

že je nějak v nepořádku.“ 

Lékařka P13 považuje za důležité, když pacient není rezignovaný, pak je možné s ním lépe 

spolupracovat, pacient se aktivně zapojuje do léčebného postupu: „No, určitě s těma, který nejsou rezignovaní, 

mají pořád pocit, že se dá aspoň trochu něco zlepšit a že vlastně taky třeba při té první návštěvě si uděláme 

dohodu, na čem budeme pracovat, co vlastně teda se pokusíme zlepšit. Většinou jim rovnou říkám, co se 

nezlepší, co nedokážu. A většinou s těmi pacienty, kteří nejsou takoví pasivní, co dokážou i sami, že souhlasí, že 

půjdou k psychologovi na vyšetření, že třeba půjdou i k psychiatrovi, že budou chodit na rehabilitace, že oni 

sami pro sebe něco dělají, tak s těma se pracuje lépe. Jsou to lidé různorodí, těžko u nich nacházím ještě něco 

dalšího, co by měli společného.“ Lékařka P13 vyvozuje, zda je pacient aktivní či pasivní podle toho, co je 

všechno ochoten podstoupit, udělat navíc. Všímá si, že aktivita či pasivita je dána životním nastavením člověka: 

„Určitě tam jako budou nějaký jako...vlastně jako přístup k životu. Jsou optimističtí, věří tomu, nejsou líní, což 

jsme všichni, když vlastně ten pacient pro sebe něco začne dělat, je to známka toho, že opravdu chce, je to životní 

                                                           
3 Citace lékařů jsou uvedeny pro názornost a pro zachování autenticity ponechány bez gramatických úprav. Pro 

přehlednost jsou podstatné výrazy lékařů k tématu kapitoly podtrženy. 
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nastavení, je mu to dáno, že nechce zůstat o berlích, chce dojít dál, chce tam mít vizi sebeobslužnosti, že nebude 

někomu na obtíž, tak někteří to dokážou, ale nedokážu říct povahově, prostě buď to v tom člověku je, nebo není. 

Naopak, když je ten člověk aktivní, neodmítne psychologa, rehabilitaci či další vyšetření, že se sebou bude sám 

pracovat, že bude se učit relaxovat, tak tam vlastně je to jako faktor, který mi ukáže, že by tam mohlo něco 

pomoct.“ Lékařka P13 také hovoří o vlivu pesimismu či optimismu na přístup k léčbě: „Nebo lidé, kteří jsou 

optimističtí, jsou schopni vidět, že ano jsem nemocný, abych se z toho dostal, tak musím nějakým způsobem na 

sobě pracovat, musím se zapojit do toho procesu, i když ležím v posteli, nemůžu ještě vstávat, tak člověk, který je 

optimistický, vidí to trochu dopředu, tak prostě bude cvičit, tak jak mu zdravotníci řeknou, bude posilovat, bude 

si procvičovat plíce a tím pádem má větší šanci se uzdravit dříve nebo vůbec se uzdravit.“ 

Lékařka P14 si všímá, že pacienti, kteří jsou aktivní zároveň vnímají, že odpovědnost za svůj zdravotní 

stav nesou oni a stejně jako lékařka P13 v předchozí citaci odpovědi, vnímá vliv pesimismu či optimismu na 

míru zapojení pacienta do léčebného procesu: „… člověk, který to všechno vidí ve smyslu a teď se o mně 

postarejte nebo je pesimistický a nevěří, že by k uzdravení došlo, že by to pomohlo, tak ten tam pak leží jako 

placka a nic nedělá. Takže i v tomhle se může odrážet osobnost člověka. Svým způsobem nebo aktivita a pasivita 

nebo i pojetí toho, jak to má vypadat v té nemocnici, ten člověk, který je aktivní, tak si uvědomuje, že se musí více 

zapojit do toho svého uzdravovacího procesu, ten člověk z toho bude mít pak mnohem větší benefit než někdo, 

kdo si myslí, že se za něj všechno udělá, u takového člověka pak uzdravení probíhá složitěji, pomaleji.“ O 

zodpovědnosti mluví v podobném smyslu i lékařka P12: „Ano, aktivita, asi z tý zodpovědnosti, když jakoby jim 

to dáme. Tam je taky ještě jedna věc, že v podstatě někdy jsou pacienti, ti starší zvlášť, přicházejí s tím, že jako 

přijdou a rozhodněte za mě, jako co. Problém je, když někdy ta medicína nedává jednoznačnou odpověď, může 

být ta i ta varianta správná, operace ne operace, pokud nejde samozřejmě o život. A teď já to těm pacientům 

předestřu s těma eventualitama a říkám jim, teď je to na vás se rozhodnout, oboje dvoje je a teď jako spousta lidí 

nebo část lidí, hlavně těch úzkostnějších to jim to nese zmatek, protože to oni nechtěj, oni po mně chtěj to 

rozhodnutí. Je to pro ně náročný, tohlenc to. A zase ti pacienti, co přijmou tohle rozhodování, tak zase se, mám 

pocit jakoby líp, když řeknou, já na tu operaci nepůjdu, já s tím zabojuju, tak tam to většinou potom je dobrý. Na 

druhou stranu, když já u těhle těch nerozhodnejch pacientů striktně řeknu a teď si myslím, že jsme jako vyčerpali 

a někdy to zkouším, že jim dám čas na rozmyšlenou, oni se mi v tom další dva, tři měsíce plácaj a pak vidím, že 

to k ničemu nespěje, tak třeba řeknu, dobře, vyčerpali jsme konzervativní postup a oni prostě přijmou, že je to 

rozhodnutí, možná se zbaví tý zodpovědnosti, ale jako přijímají to, že to tak má být, přijímají to, že je to pro ně 

dobře.“ 

 

Lékařka P14 považuje u pacientů za klíčové, jaké si stanoví cíle a že si je vlastně vůbec stanoví. 

Pacienti, kteří mají reálné cíle, přistupují k léčbě aktivněji. Pacienti, kteří mají nějaký důvod či cíl k uzdravení, 

přistupují k léčbě aktivněji, zároveň je dle lékařky důležité, aby byly cíle reálné: „Snáz se léčí ti, kteří si 

uvědomují, že je potřeba, aby se zapojili, ptají se, kteří se snaží aktivně zapojit do toho uzdravování a zároveň ti, 

kteří nemají přemrštěné cíle, kteří si uvědomují, že holt jsou nějakým způsobem nemocní a nejspíš je to nějakým 

způsobem omezí. Člověk, který má pocit, že teď půjde na operaci, dostane možná něco proti bolesti a za chvíli 

půjde domů, tak potom je třeba zklamaný z toho průběhu a hůř se s ním spolupracuje, je třeba rozmrzelý, že to 

nejde tak, jak si představoval nebo když je člověk v těžkém stavu, ale ten člověk, který se chce uzdravit, 

vidí:“Ano mám rakovinu, ale chci se dostat domů.“ A ten člověk, který má nějaký cil, vizi, chce se dostat domů, 

ale ten cíl není nějak jako přemrštěný, tak potom se snaží docílit toho předsevzetí, pomáhá, spolupracuje a je v 

tom zase aktivní a je u něj větší šance, že se dostane domů než někdo, kdo si řekne, tak já mám rakovinu, prostě 

umřu a úplně ztratí veškerou motivaci, i když třeba by mohl žít dva, tři roky, úplně se zastaví, nespolupracuje. 

Rezignuje, my se sice snažíme ho nějak motivovat, ale jako anesteziologové nejsme odborníci v nějakém velkém 

povzbuzování, snažíme se ty lidi hlavně rozpohybovat, když vidíme, že začínají být takhle rezignovaní, tak od nás 

dostávají antidepresiva, která jim mohou pomoct od útlumů a depresí.“ Lékař P15 také hovoří o důležitosti cílů: 

„Poruchy, nevím, jestli si mohu psychicky navodit artrózu kolenního kloubu nebo kyčle, ale souvisí to nepřímo s 

tím, že jaký jsem a jak se pohybuju tak ten orgán zatěžuji, tak když si představím, že jsem člověk milující pohyb, 

hodně se hýbající nebo jsem člověk, který má sklon k obezitě, pak to jsou sekundární důsledky, které mají vliv na 

psychiku, ale to jestli jsem nebo nejsem obézní, to je vysloveně v přístupu k životu, aktivně pasivně, jaký mám 

životní krédo a cíle. Já si myslím, že lidé, kteří mají pořád důvod něco řešit a pořád si kladou v životě nějaké 

cíle, tak jsou obecně méně nemocní a dožívají se delšího života. Lidé, kteří žijí pasivním způsobem, více 

konzumují nezdravé jídlo nebo se dívají na televizi, protože jinou zábavu si nenašli a nesportují, tak si myslím, že 
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to vede spíše k nějakým tělesným nesnázím, to je ten přístup k životu. Mám tady staříky, ono jim je skoro 

devadesát let a oni řeknou, já jsem se před pěti lety začal učit jazyk nebo musím ještě něco dodělat, pořád ještě 

něco studuju. Jedna paní mi řekla v pětaosmdesáti: "Tak, pane doktore, už je to špatný, já už do těch Alp už jsem 

letos nejela, už jsem jela jen do Tater." Na těch starých lidech je to vidět, nebylo to o blahobytu, většinou byli 

střídmí ti lidé, co se týče konzumu potravin, byli veselé mysli, to je docela důležité, optimisti jsou méně nemocní 

než pesimisti. Kdo si umí častěji produkovat endorfiny, to jsou antagonisti stresových hormonů, jsou to látky 

podobné morfiu, skutečně, reagují na morfinové receptory, jejich trvalá produkce a potom taky ovlivňování 

hladiny serotoninu způsobuje to, že se potom i sekundárně ovlivňují i přes další chemické mediátory i imunitní 

buňky, které jsou daleko aktivnější a tak dále. Především je to potlačení toho kortizolu, který má 

imunosupresivní účinky a zhoršuje metabolickou bilanci a vede k obezitě a hyperinzulinémii, to je něco jako, co 

pak nakonec může vést až k diabetu. Diabetes je známý jako psychosomatický, to je známý.“ 

 

Lékař P15 mluví o pasivitě a aktivitě v souvislosti s reakcí na stres, rozlišuje tak dva typy pacientů, 

jedni, kteří reagují bojem a druzí, kteří reagují útěkem či zatuhnutím. Ti, kteří reagují bojem, mají tendenci 

přistupovat k léčbě aktivně, druhá skupina reagující útěkem či zatuhnutím naopak pasivně: „Pak si myslím, že je 

určitá typologie lidí, kteří teda...když jsou to lidi silnější vůle, sportovně založení, tak se nemocem brání lépe než 

třeba možná submisivní jedinci, kteří svůj osud, protože osud si nějak píšeme sami vlastním přičiněním, jako 

přijímají s větší pasivitou. Já myslím, že takový ten aktivní přístup k životu vede k větší odolnosti, ale na druhé 

straně, pokud se někteří lidé neumějí ubránit přetížení a jdou do excesivních zátěží, protože jsou tak výkonní, že 

prostě dokážou ještě víc a ještě víc, tak tihle lidé potom selžou, jakoby, jednou to prostě ten organismus nevydrží 

a dojde k somatizaci chronického stresu. Napadá mě, že se lépe charakterizuje ta skupina opačná, sympatická, to 

jsou lidé s velkými ambicemi, jistou takovou agresivitou i s větší egocentritidou, s větší schopností se prosadit a 

možná bych řekl, že ti druzí jsou ti, kteří více přijímají, pasivně, život. Mám dojem, že to takhle asi bude. Ti 

většinou nemají vysoký krevní tlak, ono se říká, že reakce na stres je, buď před predátorem uteču, nebo dělám 

mrtvého brouka, takže to jsou ti lidé, co na stres reagují mrtvým broukem, přejdou do pasivity a tím toho 

predátora neinspirují k tomu, aby na ně dále útočil, a to jsou většinou vagově dominantní reakce. Zatuhnou, 

můžou přejít do pasivity do rezignace třeba, extrémním stres může vést k rezignaci, kdežto ti hypertonici, 

kardiaci se s tím furt perou, až padnou tím somatickým projevem.“ 

 

O bojovnosti dále hovoří jen lékařka P12, jako neuroložka se často setkává s pacienty s chronickými 

onemocněními. Lékařka P12 si všímá určité bojovnosti zejména u pacientů s roztroušenou sklerózou. Vnímá, že 

zásadní v rámci jejich léčby je informovanost, spolupráce s lékařem a určitá naděje ohledně neustále se vyvíjející 

léčby. „Jako já tam mezi nima vidím spoustu takových jako bojovníků, který si s tím jakoby perou a naučili žít . 

Mně připadá, že jsou více bojovnější ti pacienti, který jsou nějak líp zakotvení v realitě a sami v sobě, tak to 

nějak jakoby...třeba roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, pro ně je to těžká diagnóza. Já mám třeba 

padesátileté pacienty s Parkinsonem, je to pro ně těžký, ale takže si řeknu, že to není asi o tý jejich ceně a o tom 

jejich hodnocení a prostě to zavezmou, že to k nim patří a nějak se s tím srovnají. Bojovat za něco, například 

bojovat za zachování vlastní soběstačnosti. Když mám pacienty s roztroušenou sklerózou, pacienty s nějakým 

závažným onemocněním, s Parkinsonovou chorobou, epilepsií, prostě jako jasně neurologickým onemocněním, 

tak ten člověk, který k tomu přistupuje, že má v tom nějakou roli, i v té léčbě, jako nějakou zodpovědnost, tak 

vidím, že i ten zdravotní stav se líp léčí, u těch roztroušených skleróz, né, že by nedostal ataku, ale ta ataka má 

prostě, dokáže ta ataka, ale má prostě pro něj příznivější průběh, třeba kratší než u toho pacienta, který teda se v 

tom zúzkostňuje a řeší jako co dál, stejně jako třeba u pacientů po mozkové příhodě, tam je to úžasně patrný, 

máme pacienty, co tak jako polo žijí a vyžadují tu pomoc, kdežto jsou pacienti, co bojují za tu svou zodpovědnost 

a přijmou určitý handicap, srovnají se s ním, ale bojují za to, aby byli soběstační, co to jde. Jako já tam mezi 

nima vidím spoustu takových jako bojovníků, který si s tím jakoby perou a naučili žít a současná vlastně, ten 

trend v léčbě roztroušené sklerózy je udržet ty lidi, co nejvíc v práci, zaměstnání a tak, mít děti, žít normální život 

s nějakou dopomocí nebo s vědomím, že prostě může přijít ataka, ale my ji zvládnem, tak to u spousty pacientů 

svých vidím a myslím si, že je to zase o tom, o té informovanosti lidí a o té spolupráci.“ 
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8.1.2 Zdraví jako důležitá hodnota, „chci být zdravý“ či „je mi to jedno“ a útěk do 

nemoci 

V předchozí podkapitole jsme se zaměřili na aktivitu a pasivitu pacientů. Co ale vede 

člověka k tomu, že bojuje či vynakládá určité úsilí proto, aby se uzdravil? Uvedli jsme, že 

tomu může napomoci, pokud má pacient nějaké cíle či cítí vlastní zodpovědnost za své zdraví. 

Nyní se ve výpovědích lékařů pokusíme najít, co dalšího přispívá k jejich uzdravení. Podle 

přesvědčení většiny respondentů je pro zdraví a léčbu podstatné buď, že si pacient svého 

zdraví váží, je pro něj důležitou hodnotou, má o své zdraví zájem, nebo že pacient 

jednoduše chce být zdravý. Pacient je pak dle lékařů více motivován k léčbě a spolupráci 

s lékařem. Cíl je zde jasný: zdraví. 

Podívejme se nejprve na zdraví jako na důležitou hodnotu. Většina dotázaných lékařů 

předpokládá, že pokud si člověk nějakým způsobem svého zdraví cení, je pro něj důležité, je 

pak ochoten pro léčbu udělat více, například vzdát se svých zlozvyků, které nejsou zdraví 

prospěšné. Lékařka P8 si všímá, že přístup k sobě a svému zdravotnímu stavu, může být 

proměňován vlivem jeho změn. Dodává, že to není ovlivněné nějakou konkrétní 

charakteristikou pacienta, ke změně přístupu vlivem vážnější nemoci dochází většinou u 

všech lidí. K tomuto názoru se přidává ještě pár lékařů. K pacientům, pro něž zdraví 

hodnotné není, se vyjadřuje pouze jeden lékař. Vnímá, že se takoví pacienti mohou léčit 

dobře, protože nejsou úzkostní ohledně svého zdravotního stavu, uvádí i konkrétní 

případy. U takového druhu pacientů vnímá dvě stránky. Na jednu stranu takový pacient 

riskuje, jelikož nedodržuje lékařské předpisy, na druhou stranu to, že se pacient na problém 

nemoci tolik nezaměřuje, není z toho nervózní či úzkostný, nebojí se, vede k jakési 

uvolněnosti. 

Část lékařů pak hovoří o zájmu pacienta o své zdraví. Pokud se pacient sám o svůj 

zdravotní stav zajímá, lépe se s ním spolupracuje, pokud zájem nemá, spolupráce je horší. 

Podle části lékařů zájem pacienta tedy ovlivňuje proces léčby. Člověk, který má o své zdraví 

zájem, lépe komunikuje, více hovoří o svých obtížích, více se ptá lékaře, chodí na 

kontroly, dává o sobě vědět. 

Nyní se zaměříme na to, jakou hraje roli, když se člověk chce uzdravit, ať už jen 

proto, že chce být opravdu zdravý, či proto, že k tomu má nějaký konkrétní důvod. Podle 

většiny lékařů lze říci, že pokud se člověk uzdravit chce, pak ho toto chtění vede 

k aktivnějšímu přístupu, lepší spolupráci a lepším zdravotním výsledkům. Lékařka P5 se 
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vyjadřuje k otázce zdraví stručně a výstižně: „Lidi, kterým na sobě záleží nebo chtějí prostě se 

udržet zdraví, aby mohli něco.“ „Aby mohli něco“ je vyjádření, v němž vidím odkaz na 

pacientův zájem o život. Má v životě něco, co ho baví, co ho zajímá, co chce ještě 

prozkoumat, čeho chce ještě dosáhnout. „Něco“ zde tedy představuje motivaci k léčbě, 

uzdravení. Lékař P9 se také vyjadřuje  k „něco“ v odpovědi na otázku, jak si představuje 

zdravého člověka, popisuje člověka, který chce být zdravý, ne aby mohl něco dělat, ale jen 

pro zdraví jako takové. Vnímá, že člověk chce být zdravý pro zážitek zdraví. Lékař P3 u 

pacientů vnímá, že konkrétní důvod či cíl může napomoci uzdravení pacienta. Lékařka P14 

charakterizuje pacienta, který se chce uzdravit, a pacienta, který rezignuje, následujícím 

způsobem: „…člověk, který se chce uzdravit, vidí: ano mám rakovinu, ale chci se dostat 

domů. Tak potom se snaží docílit toho předsevzetí, pomáhá, spolupracuje a je v tom zase 

aktivní a je u něj větší šance, že se dostane domů než někdo, kdo si řekne, tak já mám 

rakovinu, prostě umřu a úplně ztratí veškerou motivaci, i když třeba by mohl žít dva, tři roky, 

úplně se zastaví, nespolupracuje. Rezignuje,…“ Lékař P3 hovoří o tom, jak se snaží podnítit 

v pacientech větší zájem o to, co jim je, jak se snaží, aby pacienti své nemoci lépe 

porozuměli. Lékař zdůrazňuje, že člověk musí sám chtít, z kontextu vyplývá chtít ve smyslu 

chtít být zdravý, chtít se něco dozvědět a chtít spolupracovat s lékařem. Lékařka P12 usuzuje, 

že pokud pacient často střídá lékaře, je zatím ještě něco jiného než pacient, který chodí stále 

k jednomu či zkusil dva tři, než našel to, co hledal. Lékařka tak vnímá, že pokud se svou 

nemocí pacient opravdu chce něco udělat, je schopen dlouhodobě navštěvovat jednoho 

lékaře, kterého si vybral. Lékařka P13 si všímá, že pacientova touha po uzdravení je patrná 

z jeho snahy, kterou nepředepsal doktor, například z toho, že pacient zkouší alternativní 

léčebné postupy.  

Z výpovědí lékařů plyne, že pokud někdo chce být zdravý, tak bude zdravý spíše než 

někdo, kdo zdravý být nechce. Ale kdo by nechtěl být zdravý? Důvody pro to zůstat nemocný 

existují. Člověku z nemoci mohou plynout různé výhody, ať už sociální či vztahové. O 

výhodách sociálních hovoří většina lékařů. Nemoc a následné vypsání neschopenky 

představuje pro pacienty čas na odpočinek od práce či problémů. O dalších výhodách nemoci 

se zmiňuje už jen několik doktorů. Tyto další výhody jsou podle odpovědí respondentů 

následující: pozornost, péče ze strany druhých, politování. 

Doktor P9 ještě znovu zdůrazňuje, jak je důležité, že člověk chce být zdravý, a uvádí, 

k čemu může nemoc sloužit. Někdo chce být zdravý, někdo však ne, což může být 
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podvědomé a nemoc pak slouží jako obranný mechanismus, tzv. útěk či únik do nemoci 4. 

Menší část lékařů se o něm přímo či nepřímo zmiňuje. Lékař P3 ho vysvětluje následujícím 

způsobem: „Útěk do nemoci je příznak, když nevíte, co v životě dál dělat, tak nejlepší je utéct 

do choroby, to dělají všichni, i vrcholní politici.“ Z vyjádření lékařky P6 je patrné, že pacienti 

mohou s nemocí získat zvláštní pozornost a také péči od druhých. Lékařka P10 o útěku do 

nemoci a výhodách v podobě získávání péče od druhých hovoří také. Určité výhody nemoci 

pro pacienta, charakterizuje lékař P9: „Takže by se taky dalo říct, že nemocnej člověk je 

někdo, kdo trpí a kdo potřebuje, aby ho někdo litoval.“ Proč někteří lidé získávají pozornost a 

péči skrze nemoc a ne jinak? Důvody mohou být různé. Lékař P3 naznačil, že to může být 

způsobeno nastavením z dětství. Dále bychom dle lékařek P6 a P10 mohli uvažovat nad 

možnými obtížemi s komunikací ve vztazích, dle nich může být také obtížné odhalit, 

pojmenovat a vyjádřit své potřeby. Mohou mít také strach z odmítnutí či z přijetí péče 

bezpodmínečně. Nemoc pak představuje jasně nastavenou situaci, kdy jsou potřeby zřetelně 

vysloveny skrz tělo. 

 

Lékařka P5 vnímá u svých pacientů jako podstatné, jakou hodnotu má pro pacienty jejich zdraví: „No 

tak to je hodně o těch prioritách těch lidí, co je pro ně důležitý, o co jim jde. Hodnotový žebříček, na kterém 

místě to zdraví je. Někdy je na posledním místě, někdy si ho lidé opravdu váží a jsou pro něj schopni hodně 

udělat. Ono se to mění, ten hodnotový žebříček, když pak prodělá první infarkt, tak je schopný přestat kouřit.“ 

„Já si myslím, že všichni, že to není jen určitá povaha. Je to spíše výjimka, když by to člověka nijak neovlivnilo, 

to může být pak, že to jsou ti vyděděnci společnosti.“ O zdraví jako o hodnotě, zmiňuje i lékařka P8: „Dle mého 

názoru „být zainteresován do svého zdraví, značí, že zdraví je pro člověka důležité.“ Lékařka P8 se vyjadřuje 

také o spolupráci s těmito pacienty: „Pacienti, kteří nespolupracují, kteří jako nemají zájem o svoje zdraví, tam 

je ta spolupráce vždycky horší, je to prostě takový. Záleží opravdu na tom, jak ten člověk je zainteresován do 

svého zdraví, jak je schopen akceptovat rady a tak dále a tak dále.“ A dodává, jak konkrétně zájem o své zdraví 

ovlivňuje léčbu: „Zájem určitě. Jednak jak jim na sobě záleží, to je první věc, jak jsou ochotni plnit ne příkazy, 

ale doporučení. Jestli prostě chodí na kontroly pravidelně nebo nechodí, jsou lidi, který třeba i zavolaj, řeknu 

jim, ať za týden dají vědět, jak jim je a oni se ozvou.“ Obdobně také lékařka P4 zdůrazňuje, jakou roli hraje 

zájem v procesu léčby:„Hlavně jako zájem, oni ani jako moc se neotevřou, protože tady není moc času na to 

komunikovat nějak dlouhosáhle. Na tom zájmu je to vidět, jakmile nemají zájem, tak prostě dvě slova a já jdu. 

Když on komunikuje, protože má zájem, chce se něco dozvědět, no…“ Stejné je pojmenování lékařky P7: „Určitě 

je potřeba, aby měl pacient sám zájem se něco dozvědět.“  

 Lékař P9 se také vyjadřuje  k “něco“ v odpovědi na otázku, jak si představuje zdravého člověka: 

„Třeba zdravý člověk už jako pro mě je do velký míry, je jenom ten, kdo opravdu vnitřně chce bejt zdravej, to ale 

není tak jednoduchý, jak na první pohled to zní, ale fakt si myslím, že někdo, kdo opravdu vnitřně chce bejt 

zdravej, ale ne proto, nejenom proto, aby mohl něco udělat jako, aby mohl někam jet, aby mohl pracovat, ale 

proto, že je prostě chce bejt zdravej, prostě chce, aby v něm prostě jako čišel ten, tryskal, ten život.“ Lékař P3 

                                                           
4
 Neurotická reakce objevující se u lidí v konfliktních situacích nebo před vážnými překážkami a životními 

obtížemi. Únik do nemoci zbavuje jedince povinnosti angažovat se v náročných situacích, a stává se tak 

východiskem z tíživé pozice, při současném poskytnuti náhradního uspokojení tím, že činí z jedince objekt 

pozornosti, péče a ochrany okolí (Nakonečný, 1998). 
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také vnímá u pacientů, že někdy může člověka uzdravit, když chce být zdravý a má pro to konkrétní důvod, zde 

je příklad: „Mám pacienta, který upadl do nějaký deprese, jako na základě… pečoval o manželku, která umřela 

doma, nic mu nebylo, ale po půl roce se úplně rozpadl. Líčil mi tady, že v noci slyší, jak mu teče krkavicemi krev, 

jak byl zpomalený a že to má ucpaný. Říkal to půl roku a pak jsme ho poslali na sono a on to měl fakt ucpaný, na 

Homolce mu to vyčistili. Nebýt toho, že si našel přítelkyni, tak už je dneska po smrti, protože on všecko před tím 

sex – nula, protože ten sex je šíleně důležitej, čím dál víc se ukazuje, že sex je lepší než běhat.“ Lékař P3 

v pacientech zkouší podněcovat zájem o léčbu a uzdravení: „Snažim se naladit pacienty, nevim, jestli se to 

vždycky podaří, ale snažím se. Kreslím jim různý obrázky, proč a jak to působí, aby prostě věděli, co od nich 

očekávám. Protože ta spolupráce nemůže být jednostranná, nemůže být jenom ten doktor. Tady máte tabletku a 

zítra vám bude líp. Ten člověk musí chtít. Já jim kreslim tu nemoc, makroskopicky, kreslím jim tu chorobu, jak to 

vypadá - reflux jícnovej, jak to vypadá, zánět tlustého střeva, hemeroidy. Protože si myslim, že když se jim to 

nakreslí, tak oni si to líp, když to dostanou s sebou, vybavěj. Jinak pacienti, když vychází tady odsaď z ordinace, 

tak si nic nepamatujou.“ Lékař P3 ještě dodává k tématu lepší spolupráce s pacienty: „Že bude pacient dobře 

spolupracovat? Podle mě pozitivně naladěný člověk, který se chce uzdravit.“ 

Doktor P9 zdůrazňuje ještě znova, jak je důležité, že člověk chce být zdravý a pojmenovává, k čemu 

může člověku sloužit nemoc: „Myslím si, že je v tom důležitý, že ten člověk opravdu chce bejt zdravej a pak už se 

dostáváme k tomu, že to zdraví člověka není jenom o tom tělesným, že už vlastně jako nemá potřebu, aby ta 

nemoc byla zástupnej nástroj třeba k něčemu, takže on musí být biopsychsociálně zdravej, aby neměl potřebu 

hrát v tý rodině nemocnýho třeba.“ Doktorka P10 to vidí obdobně:  „Někdo chce být jenom léčený, opečovávaný 

a někdo chce být fakt vyléčený. A v tom je trošku rozdíl. Tak někdo se musí nad tím zamyslet.“ 

Lékař P3 vysvětluje útěk do nemoci následujícím způsobem: „Útěk do nemoci je příznak, když nevíte, 

co v životě dál dělat, tak nejlepší je utéct do choroby, to dělají všichni, i vrcholní politici. Každý zaleze, mně je 

blbě, nešahejte na mě. Ty, který se naučí řešit ty problémy už v tom raným dětstvím, že utíkají do nemoci nejen 

kvůli svý dispozici, ale také kvůli kreténskýmu okolí, tak to podle mě používají jako standard, ono by to nemělo 

být jako standard. Ono by to mělo být, jak bych to tak kulantně řek, každý člověk má na to nárok na ten útěk do 

tý nemoci, když je to situace, která je pro něj extrémní. Ale mít to jako bežnej způsob, to by nemělo být, to je 

špatně.“ Lékařka P6 o něm mluví také, když hovoří o pacientkách s astmatem: „Já jsem si tehdy všimla toho 

propojení a říkala si, jestli je to možný, jestli si nevymýšlím nějakou volovinu, protože jsem uvažovala úplně 

jinak než ostatní. Prostě jsem viděla něco, co ostatní nevnímali, nebo neviděli. A asi měly stejný to, že byly mladý 

a takový ty A typy. Potřebovaly pozornost řekněme, že to možná bylo částečně podvědomě určitě. Tou nemocí 

získávaly pozornost a mám pocit, to on ten doktor se to taky pořádně nedozví, ale neměly v pořádku ty základní 

vztahy. Ty rodinný, ty partnerský vztahy neměly v pořádku. A že prostě ony vždycky s tim záchvatem, když se 

dusí, tak ten partner je tam odvez a pak je chodí navštěvovat. Trošku jako útěk do nemoci, získávání pozornosti.“ 

Z vyjádření lékařky P6 je patrné, že pacienti mohou s nemocí získat zvláštní pozornost a také péči od druhých. 

Lékařka P10 o útěku do nemoci a výhod v podobě získávání péče od druhých potažmo hovoří také: „Ono je to i 

tím, třeba leze mi to krkem, to už je i ta lidová tvořivost, vy si o to neumíte říct, mám virózy, angíny, před něčím 

utíkám, potřebuju péči druhejch, ty vážnější nemoci.“ Určité výhody nemoci pro pacienta charakterizuje lékař 

P9: „Zatímco nemocný člověk. Kdo je pro mě nemocnej člověk? No tak, to je zajímavý, okamžitě jako první 

nastupuje pocit, jakože to je někdo, kdo trpí a koho já mám litovat hnedka. Takže by se taky dalo říct, že 

nemocnej člověk je někdo, kdo trpí a kdo potřebuje, aby ho někdo litoval.“  

Lékařka P12 se vyjadřuje k tématu takto: „Jinak se dá předpokládat, že člověk s tím chce něco dělat než 

pacient, který navštívil už pátého neurologa.“ Lékařka P13 si všímá pacientovi touhy po uzdravení z jeho snahy, 

kterou nepředepsal doktor: „Pacienti někdy navštěvují i alternativní léčitele, někdy řeknou, že navštěvují i 

psychotronika, jinde se to třeba bojí říct a když to tady řeknou, tak je to pro mě známka, že se snaží hledat trošku 

hlouběji nebo hledat někde něco jiného a nejenom užívat léky, takže pro mě je to vlastně, když to není jako úplně 

z cesty, tak jim říkám, jestli jim to pomáhá, že jim to nemůžu doporučit, nicméně oni sami vidí, jestli to má 

význam či ne. Určitě tam jako budou nějaký jako...vlastně jako přístup k životu. Jsou optimističtí, věří tomu, 

nejsou líní, což jsme všichni, když vlastně ten pacient pro sebe něco začne dělat, je to známka toho, že opravdu 

chce, je to životní nastavení, je mu to dáno, že nechce zůstat o berlích, chce dojít dál, chce tam mít vizi 

sebeobslužnosti, že nebude někomu na obtíž, tak někteří to dokážou, ale nedokážu říct povahově, prostě buď to v 

tom člověku je, nebo není.“ 

Lékařka P14 charakterizuje pacienta, který se chce uzdravit a pacienta, který rezignuje, následujícím 

způsobem:“…člověk, který se chce uzdravit, vidí:“Ano mám rakovinu, ale chci se dostat domů.“ A ten člověk, 
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který má nějaký cil, vizi, chce se dostat domů, ale ten cíl není nějak jako přemrštěný, tak potom se snaží docílit 

toho předsevzetí, pomáhá, spolupracuje a je v tom zase aktivní a je u něj větší šance, že se dostane domů než 

někdo, kdo si řekne, tak já mám rakovinu, prostě umřu a úplně ztratí veškerou motivaci, i když třeba by mohl žít 

dva, tři roky, úplně se zastaví, nespolupracuje. Rezignuje, my se sice snažíme ho nějak motivovat, ale jako 

anesteziologové nejsme odborníci v nějakém velkém povzbuzování, snažíme se ty lidi hlavně rozpohybovat, když 

vidíme, že začínají být takhle rezignovaní, tak od nás dostávají antidepresiva, která jim mohou pomoct od útlumů 

a depresí.“ 

K pacientovi, který se tolik o uzdravení nezajímá, se vyjadřuje blíže pouze lékař P11: „Vliv, že 

takovýhle lidi přežívaj, si myslíme závažnější věc snáz, ale to je zase takový odhad. V podstatě ty lidi se toho 

nebojí, nejsou tak vystresovaný, jsou klidnější, taky se méně řídí doporučeními lékaři, často. Můj bývalý primář 

měl krásnou historku, jak odoperoval souseda, uřízl mu, to bylo v civilu, dvě třetiny žaludku, asi pátý den pacient 

chtěl propustit, jako na revers, že nechce být v nemocnici, tak to podepsal, odešel no a večer ho potkal v hospodě 

a on říkal, že je to výborný, už mám v sobě osm piv a teče to tam mnohem líp, než teklo dřív. Když by člověk tady 

to řekl pacientovi, že má vypít během tří hodin, tři litry tekutiny a tak by prostě každý řekl, ty jsi úplně hloupý, 

ten žaludek se roztáhne a praskne to tam. Takže to je výhoda těch lidí, kterým je to celkem jedno, tak si to 

neberou, ti by měli stonat lépe. Tohle je jediný, co se dá říct, protože pak u takových těch normálních lidí, co pak 

jsou z toho úzkostní, tam samozřejmě jsou různý problémy, takže tihle ti, si myslím, stonají nejlíp.“ A uvádí ještě 

jeden příklad takového pacienta: „Tak přežil, takový hezký, je to taková sranda. Je tam pacient, kterýho znám za 

těch třicet let, co tam jsem, prošel tisíce operací, namluvil nám, kde co, operovali ho pro věci, který jsme neměli, 

on nám třeba řekl, že ta jizva, kterou má není od slepého střeva, ale od něčeho jiného. Takže to člověk udělá děr 

do břicha, jak teda neuvěřitelno, kdybysme to absolvovali někdo z nás, tak určitě budeme mít neprůchodnost ze 

srůstů nebo něco takového, tenhle pacient prostě žije, ať si se sebou udělá cokoliv, tak furt žije. No a prostě se 

sebepoškozuje se, tak že si rozřízne břicho, tam má nalepený střevo hned pod stěnou, pod kůží, tak si rozřízne i 

střevo, kdyby se to stalo nám, zase je pravda, že on má výhodu, že to střevo je nalepený ke stěně a zbytek tý 

břišní dutiny má tak poslepovaný, že by mu hrozilo, že by mu tekla stolice do břicha, přesto nechápu, jak to 

zvládá, zvládá to dobře, je v pohodě. To je ukázka člověka, kterýmu je to dost všechno jedno.“ 

 

8.1.3 Kdo bývá v ordinaci často a kdo nechodí vůbec či chodí, až když je pozdě? 

Ze zkušenosti několika pouze praktických a interních lékařů vyplývá, že někteří lidé 

přicházejí s obtížemi hned, jiní až po delší době, tedy s příchodem otálí, dokonce třeba i trpí, 

ale stejně k lékaři nejdou. Většina z lékařů se shoduje, že často lékaře navštěvují pacienti, 

kteří jsou velmi zaměřeni na jednotlivé tělesné příznaky, hodně pozorují své tělo. Část 

lékařů o nich pak mluví jako o hypochondrech a vnímá, že jsou velmi úzkostní. Podle 

zkušenosti některých lékařů častí návštěvníci ordinace trpí spíše psychosomatickými 

obtížemi. Shrneme-li poznatky lékařů, můžeme dospět k závěru, že lidé, kteří chodí k lékaři 

často, se hodně pozorují, až úzkostně, což může vést ke zhoršení obtíží, jejich větší pozornost 

k tělu však může vést k včasnému zachycení nemoci. 

O těch, co spíše nechodí, trpí či chodí, až když je takzvaně pozdě, mluví dvě lékařky. 

Lékařka P4 vnímá, že takoví lidé doslova trpí, než někam jdou, a zmiňuje časové důvody 

jako překážku pro návštěvu lékaře. Má tedy na mysli lidi časově vytížené, možná zaměřené 

více na kariéru v pracovní oblasti. Možná také nepřicházejí, protože mají strach z lékaře, 

nemoci, způsobu léčby či mají s lékaři špatné zkušenosti. Blíže je tento typ lidí dle lékařky P4 
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těžko specifikovatelný, protože se v ordinaci až tak často neobjevují, jak o tom dále mluví 

doktorka P8. Doktorka P4 je blíže charakterizuje jako lidi uzavřené, introvertní, co na sobě 

nedají znát, že je jim špatně, a všechno v sobě utlumují. A na rozdíl od těch, co v sobě nic 

netlumí, trpí psychosomatickými obtížemi. Doktorka P4 tedy hovoří nejen o tom, že 

pacient nepřijde, ale charakterizuje ho jako introvertního jedince, který nedává najevo, že má 

problémy, či je potlačuje. Doktorka P8, internistka, pozoruje dva druhy pacientů. Jedni 

přicházejí do ordinace, když je to více méně zbytečné, druzí, až když je pozdě. Vnímá, že 

pacientů mezi tím je velmi málo. U těch, co přicházejí pozdě, pozoruje, že jsou zvyklí žít 

v tvrdších podmínkách a nejsou na sebe hodní. 

Věršina lékařů se pochopitelně mnohem více vyjadřuje k pacientům, co naopak chodí 

často, v ordinacích je vídávají pravidelně. Lékaři si u nich všímají tělesné přecitlivosti, 

zveličování různých symptomů, úzkosti a psychosomatického rázu obtíží. Lékař P1 

vnímá, že tito pacienti jsou schopni líčit své obtíže do nekonečna. Dochází k závěru, že 

pacienti si neustálým sledováním obtíží svůj zdravotní stav zhoršují. Doktorka P5 se 

setkává s pacienty, kteří jsou schopni chodit téměř každý den, popisuje je jako přecitlivělé, 

úzkostné a příliš zaměřené na pozorování vlastního těla. Doktorka P8 si také všímá, že 

častěji přicházející pacienti jsou celkově citlivější, více si všímají svého těla. Lékařka vnímá, 

že jejich tělesné obtíže jsou způsobeny psychikou. Lékař P3 si všímá pacientů, o nichž mluví 

jako o hypochondrech, kteří přicházejí, protože mají pocit, že jsou nemocní, ale ve 

skutečnosti jim nic není, dle lékaře umírají až v pozdějších letech, osmdesáti či devadesáti let. 

Prostřednictvím výpovědí lékařů o pacientech, kteří přichází do ordinací často, se dotýkáme i 

tématu hypochondrie.5 

Lékaři P1 a P2 se vyjadřují k vlivu častějších návštěv pacienta na jejich přístup k nim. 

Když někdo chodí několikrát do měsíce, tak je doktor znechucený, pacienta vidí jako 

otravného, „už je zase tady“, přijde, naříká a dle lékaře návštěva nikam nevede. Ostražitost 

lékaře se také sníží a může dojít k podcenění popisovaných příznaků. Z výpovědi těchto 

respondentů tak vyplývá, že u pacientů, kteří chodí často, líčí hodně příznaků, naříkají, a 

proto může docházet k opomenutí toho, co je důležité ze strany lékaře. Výhodou však může 

                                                           
5
 Základním rysem hypochondrie je přetrvávající zabývání se myšlenkami‚ že pacient má jednu nebo více 

závažných a progresivních somatických nemocí‚ které se projevují trvalými somatickými potížemi nebo trvalým 

zabýváním se vlastním fyzickým vzhledem. Normální nebo běžné pocity a jevy často pacienti interpretují jako 

abnormální a zneklidňující. Pozornost je obvykle zaměřena pouze na jeden nebo dva orgány nebo tělesné 

systémy (World Health Organization, 2006). 
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být, pokud lékař pacienta zná dlouhodobě, rozumí, co se v pacientovi děje, co ho vede 

k tomu, že chodí často. Příkladem toho by byla doktorka P5, hovořící o pacientce, která k ní 

dochází dlouhodobě a zná i její rodinný kontext.  

Lékař P9 ještě vystihuje důvody, proč pacienti častěji vyhledávají lékaře. Pozoruje, že 

někdy může vést člověka do ordinace chybějící životní náplň či smysl života. Tělesné obtíže 

pak představují jakousi vstupenku do ordinace, tedy do prostoru, kde je někdo, s kým o sobě 

mohou mluvit.  

Doktorka P4 mluví o pacientech, kteří přicházejí, až když opravdu trpí: „Jsou lidi, kteří mají potíže, 

nikam nejdou, protože čekají, až je to přejde, někteří doslova trpí, než někam jdou, ať už z časových nebo 

osobnostních důvodů…U takových lidí, když nechodí, tak já vlastně neznám tu problematiku, je to poměrně 

vzácné, ale objeví se tady, přijde, má docela komplikaci a je tu jen po tu dobu, než se dostane z nejhoršího a pak 

už nepřijde. A nebo si najde někde nějaký vyšetření. Jsou lidi, co se dostanou z nejhoršího a pak už nepřijdou a 

nechtějí na to vyšetření jít…To jsou ti uzavření, ti introverti, nedají na sobě znát, že je jim špatně, to v sobě 

všechno se jako snaží utlumit, a to není dobrý, to zase působí ty psychosomatický onemocnění, když to dokážou 

ventilovat, tak přece jenom to v sobě netlumí.“ Doktorka P8 k tématu přicházení do ordinace přispívá tímto 

pozorováním: „A zase, jsou lidi, který opravdu přijdou, až když už je skoro pozdě. To jsou dva extrémy. Jedni 

takovýhle a druhý, kdy už to opravdu nejde vrátit zpátky. Takže jsou takový dva póly a speciálně na tý interně se 

s tím setkáváme velmi často. Jeden pól je, že chodí zbytečně a druhý, že pozdě. Těch mezi tím je opravdu strašně 

málo, ty, který by přišli akorát.“ Blíže popisuje lidi, co chodí pozdě takto: „Jsou to lidi zvyklý žít v tvrdších 

podmínkách. Já to vidím na ordinacích, jak to vypadá tady v Ústí a jak to vypadá v Žamberku, to jsou většinou 

horalové, který nemají takový, jednak jsou na sebe ne příliš hodní a jednak dostupnost doktorů je horší. Hlavně 

jsou zvyklý žít v tvrdších podmínkách a to se projeví i na tom, že přijdou a už někdy to je špatný. Takže čím víc 

do hor, tak tím ty lidi jsou skalnější.“  

Lékař P1 uvádí příklad pacientky, která je v ordinaci často: „Mám například paní, která když budu mít 

dovolenou, tak tady bude po dovolený první a bude mi líčit svoje chronický obtíže do nekonečna. Pro tudle tu 

paní by byl psycholog asi přínosem, ale je to tak komplikovaná osoba, že nezmůže nikdo nic. Natolik sleduje 

svoje obtíže, že není ochotná připustit, že si ty obtíže zhoršuje tím, že je pořád sleduje.“ Lékařka P5 se také 

vyjadřuje k častým návštěvníkům své ordinace: „Když přemýšlím o svých pacientech, tak si dokážu vybavit 

několik takových jako, ne že by nebyli nemocní, ale hůře snáší jakoukoliv chorobu, takže je tady vidím třeba pět 

krát do týdne, což je docela hodně, teda aspoň na mě. Tam možná nějaká ta psychická záležitost bude, třeba 

kdybych to uměla nějak rozebrat, tak by tak často chodit nemuseli.“  

Lékař P2 se také vyjadřuje k tomu, jakou mohou mít častější návštěvy v ordinaci vliv na jeho přístup 

k nim: „Když někdo chodí několikrát do měsíce, tak doktor je znechucený, ten člověk zase otravuje, tady je. 

Doktor pak může mít tendenci nechat pacienta jít, naříká, pobrekává, nic se nezjistí. Ostražitost se sníží, řeknete 

si, ať už neotravuje, ale pak tu nemoc skutečně dostane a podcení se to.“ Podobně to vnímá i doktor P1, pacienti 

jsou nároční na pozornost lékaře, zároveň z vyjádření lékaře P1 je patrné něco podobného jako u lékaře P2, jako 

by zatím byla slyšet určitá beznaděj, rezignace: „U psychosomatických onemocnění, vás to zase tak nezaujme, 

jedině tou paletou příznaků, kterými vás zaplaví při prvním setkání a už z toho, jak to líčí, vás napadne, že půjde 

o něco psychického. Líčí svoje obtíže od hlavy až k patě, všude najde něco, tam pak pokládám otázku, co je to 

gró obtíží, co ho trápí nejvíc. V podstatě byste se mu mohla věnovat celý den a ničeho se nedobrala. Člověk by 

pak odcházel s tím samým pocitem, jako když za váma přicházel. Svým způsobem se dá říct, že je to pacient 

obtížný, že na vás vychrlí kupu různých příznaků a víte, že ať budete dělat cokoliv, tak to bude furt stejný a víte, 

že přijde za čtrnáct dní a bude se to opakovat.“ Doktorka P5 hovoří o pacientce, co k ní dochází dlouhodobě, 

zná i rodinný kontext: „Leč před pěti lety jí zemřel manžel na nádor pankreatu, oba takový snaživý, 

perfekcionisti, spolupracovali. U pána jsme pátrali, dělaly se vyšetření, i všechny odborný, přišlo se na to pozdě. 

Další dva roky jsme se trápili, než pán umřel. A teďka, kdekoliv paní píchne, tak má obavy, aby neměla něco 
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podobnýho, to už se musí brát trochu s rezervou, u ní dělám pečlivěji než u někoho, kdo nemá takový problém.“ 

Doktorka P8 zmiňuje „křehké“ pacienty: „Takový ty pacienti, kteří jsou křehčí jo, tak tam opravdu to je můžu 

říct z 80% je ten zdravotní stav, vývoj zdravotního stavu je ovlivněn psychikou. Jsou pacienti, kteří jako, ta 

psychika je u nich talková labilnější. Říká se, že ženy snáší bolest lépe než pánové. Ten křehkej člověk vnímá 

všechno velice, citliví, jsou citliví, více vnímavý ke svým příznakům.“ O trochu jiný pohled na pacienty, co jsou 

v ordinaci často, přináší lékař P3: „A pak jsou strašně dlouho živý, zdravý hypochondři, protože ty mají 

permanentně nějaký obtíže, permanentně drží nějaký šílený diety, protože mají pocit, že jsou těžce nemocní, ale 

ono jim nic není. Ty jsou taky dlouho živý, osmdesát pět let, devadesát, když si neudělají nějakou zlomeninu. 

Jsou opatrnější, hodně se pozorujou.“ Jako příklad uvádí tohoto pacienta: „Mám pacienta, který upadl do nějaký 

deprese, jako na základě… pečoval o manželku, která umřela doma, nic mu nebylo, ale po půl roce se úplně 

rozpadl. Líčil mi tady, že v noci slyší, jak mu teče krkavicemi krev, jak byl zpomalený a že to má ucpaný. Říkal to 

půl roku a pak jsme ho poslali na sono a on to měl fakt ucpaný, na Homolce mu to vyčistili. Nebýt toho, že si 

našel přítelkyni, tak už je dneska po smrti, protože on všecko před tím sex – nula, protože ten sex je šíleně 

důležitej, čím dál víc se ukazuje, že sex je lepší než běhat.“ 

Lékař P9 si všímá, že někdy může vést člověka častěji do ordinace chybějící životní náplň či smysl 

života: „No, že asi prostě nemají nějakou jako zásadní náplň života, nějaký smysl, že jim něco chybí. Když jde o 

někoho, koho někdo opustil, ať už tragicky nebo úmyslně a ten člověk už není schopen si najít někoho jiného 

nebo přijdou o práci. No a ty pak často chodí právě opakovaně s nějakýma tělesnýma obtížema a přiznávaj to 

sami během tý jedný konzultace, že vlastně jako nerozpoznáte, že oni tu pozornost na ten tělesný problém zase 

tak nemaj.“  

 

8.1.4 Úzkost a deprese 

Lékaři se shodují na tom, že v rámci zdraví hraje u pacientů roli úzkost a deprese, 

lékaři vnímají, že tyto dva stavy mají negativní dopad na tělo. Člověk se trápí, jak psychicky, 

tak i fyzicky. O úzkosti a depresi se vyjadřuje více než polovina lékařů.  

 

Úzkost 

O něco více než polovina lékařů se vyjadřuje k úzkosti u pacientů. Lékaři vnímají, že 

úzkostní pacienti se hůře léčí, zvládají bolest a spolupráce s nimi je obtížnější. 

Lékaři P1, P3, P4 a P11 mluví o úzkostech jako o jevu, který zhoršuje obtíže či 

způsobuje pomalejší hojení. Lékařka P12 vnímá, že spolupráce s úzkostnými pacienty  je 

obtížnější, ale přesto je možná, pokud jsou ochotni si připustit, že mají problém. Úzkostný 

pacient se dle anestezioložky P14 obtížněji uspává. Lékaři P1, P11 a P12 vnímají, že úzkost 

a nemoc představují určitý kruh, kdy může být obtížné poznat, co vlastně bylo první. 

Úzkost pak způsobuje zhoršení obtíží. Lékař P1 kruh u úzkostných pacientů popisuje takto: 

„Čím více je vnímají, zabývají se jimi, tím horší ty obtíže jsou.“ Ojediněle lékaři spojují 

úzkost s konkrétními obtížemi, lékařka P13 s astmatem a lékařka P4 s trávícími obtížemi 

a žaludečními vředy. 
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Doktorka P4 mluví o úzkostech jako jevu, který zhoršuje obtíže: „ Jsou pacienti, kteří mají stavy 

úzkosti, který jim vyvolávají nebo zhoršují potíže, které mají, takže tam se zase akcenutují potíže fyzické.“ 

Doktorka P4 si také všímá, jak se úzkost projevuje v těle konkrétně: „Úzkostní lidi mívají obecně trávícího, 

střevní obtíže, taky mívají vředy. U trávícího systému se to odráží dost výrazně, zejména na žaludku.“ Lékařka 

P13 vnímá úzkost obzvláště u pacientů s astmatem: „ Myslím si, že velkou roli to hraje i u záležitostí 

kardiovaskulárního onemocnění a určitě záležitosti plicní, nejvíc asi to astma považuju za úzkost. Tam si myslím, 

že i tím, jak dělám trošku tradiční čínskou medicínu, tam si myslím, že u těch plic hraje roli úzkost a vlastně i 

tím, jak vzniká poměrně často to astma už u dětí v závislosti na dermorespiračním syndromu, že mají nejprve 

ekzém a pak vlastně se dostanou k tomu astmatu, tak jasně, že je tam nějaký terén, že prostě reagují na nějaké 

alergeny a tak, ale myslím si, že vlastně to s tím souvisí, že vlastně to tělo reaguje tak, že se prostě osype, ekzém 

se udělá. Cítím z toho úzkost, že ty lidi jsou takový.“Doktorka dále poznamenává, že pacienti s úzkostmi nestojí 

o léky na psychiku: „No tak já se snažím, já sice tady na tom nemám tolik času, ale pokud prostě vidím, že tam ta 

psychická složka je, že je to člověk úzkostně zaměřený, tak...Tam je problém ten, že ty lidi to nechtěj ty léky na tu 

psychiku.“ Doktor P1 vnímá u pacientů úzkost jako součást začarovaného kruhu, kdy pacient je úzkostný a 

zhoršuje mu to obtíže: „Čím více se chtějí příznaků zbavit, tím více narůstá ten spouštěcí moment a oni o to víc 

jsou schopní tady ty obtíže mít. Typické to je opravdu pro úzkostné lidi, oni potom, prostě jim to tam vyvolává 

takový začarovaný kruh. Když jim člověk říká, že tam není organicita, že jde o úzkost, snažit se vysvětlit jim, že 

oni neumřou, že ty potíže, které mají, tak jsou v hlavě. Člověk jim to může dokázat například skrz podávání 

anxiolytik a oni pak řeknou, mně se po tom udělalo dobře. Kdyby to bylo organický, tak jim to nepomůže. Tam 

naopak se jim člověk snaží říkat, ať se snaží potíže ignorovat. Čím více je vnímají, zabývají se jimi, tím horší ty 

obtíže jsou. Mám například paní, která když budu mít dovolenou, tak tady bude po dovolený první a bude mi líčit 

svoje chronický obtíže do nekonečna. Pro tuhle tu paní by byl psycholog asi přínosem, ale je to tak 

komplikovaná osoba, že nezmůže nikdo nic. Natolik sleduje svoje obtíže, že není ochotná připustit, že si ty obtíže 

zhoršuje tím, že je pořád sleduje.“ Doktor P11 i doktorka P12 vnímají, že úzkost a nemoc představují určitý 

kruh, kdy může být obtížné poznat, co vlastně bylo první. P 11: „To jsem řekl, tam samozřejmě někdy člověk 

neví, jestli ta choroba je příčinou psychického stavu nebo naopak. Člověk má dojem, že je to takový uzavřený 

kruh, že ty lidi jsou úzkostní z toho, jak jsou nemocní a zase jsou nemocní z toho,…“ P12:„Asi je to ve více 

rovinách, třeba v rovině té bolesti si myslím, že tam jde o vnímání bolesti, nemůžu srovnat jaký je podnět, ale 

jako předpokládaný nález, tak u někoho ta dobrá psychika, dokáže tu bolest líp zvládnout ten člověk, pokud je 

člověk úzkostný tak je to takový začarovaný kruh, kdy ho ta bolest ještě víc zúzkostňuje a tu bolest toleruje hůř.“ 

Doktor P3 také považuje úzkost za faktor, který zhoršuje proces léčby: „Obecně pozitivní lidi se léčí líp, pro ty 

doktory. No to i po tý operaci, když máte někoho, kdo jako je vyděšenej před tím, strašlivě vystresovanej, tak se 

hůř hojej ty rány. To není jenom o tom, že by to ten doktor nějak podělal. Ten člověk jak je takovej úzkostnej víc, 

neříkám depresivní, ale spíš úzkostnej a s nedůvěrou, tak na to hůř reaguje. Když k tomu přistupujete 

pozitivně,… ale je to někdy práce.“Doktor  P11 mluví o hojení: „Tohle je jediný, co se dá říct, protože pak u 

takových těch normálních lidí, co pak jsou z toho úzkostní, tam samozřejmě jsou různý problémy. Úzkostní, ti se 

hojí hůř.“ Lékařka P12 také vnímá, že spolupráce je s nimi obtížnější, ale přesto možná, pokud jsou ochotni si 

připustit, že mají problém: „…takže s těma, který jakoby si připustí ten problém a spolupracují a to i teda jako i 

úzkostní pacienti, kteří jako, protože někdo si to jako uvědomí, že za tím má třeba problém, že mu to něco 

vyvolává a pokud se domluvíme, že se bude něco dělat i s tímhle problémem, tak je to podstatně lepší 

spolupráce.“ Ke spolupráci se vyjadřuje také lékařka P14: „Například když člověk má syndrom bílého pláště, 

nevěří zdravotníkům, je ve stresu ještě než jde na operaci. Anestezie je u něj složitější než u člověka, který je v 

rámci možností klidnější, samozřejmě má obavy, strach, ale není to nějak vystupňované. Člověk, který je 

vystresovaný, úzkostný, nedůvěřivý, u něj je anestezie obtížnější.“  

 

 

Deprese 

Více než polovina lékařů si u svých pacientů všímá depresivních stavů. Deprese je pro 

ně u pacientů důležitý jev, kterému je třeba věnovat pozornost. S depresivními pacienty se 
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setkávají u psychosomatických, chronických nemocí, výjimečně se objevují názory na 

propojení deprese a infarktu či deprese a trávících obtíží. Někteří lékaři zmiňují depresi u 

pacientů, kteří jsou rezignovaní.  

Doktor P3 vnímá souvislost deprese a infarktu, setkává se s tím, že lidé v depresi 

mívají infarkty v dřívějším věku. Doktorka P4 propojuje deprese s trávícími obtížemi, 

průjmy a žaludečními vředy. Lékařka P13 vnímá, že se deprese objevuje u pacientů 

s chronickým onemocněním. Lékaři P4, P7 a P11 vnímají, že psychosomatické obtíže 

mohou být způsobeny depresí.  

Lékařka P12 zmiňuje depresi jako jeden z příznaků Parkinsonovy nemoci, pacienti 

jsou pak tím více depresivní, čím více rezignují na možné zlepšení zdravotního stavu. O 

souvislosti rezignace a deprese mluví také lékaři P14 a P15. Lékař P15 si všímá deprese u 

rezignovaných či unavených pacientů. Vnímá, že únava, deprese a rezignace jsou 

důsledkem nezpracovaných pocitů z minulosti.  

Několik lékařů se vyjadřuje o depresích u svých pacientů různorodě. Podle lékaře P3 

se deprese u pacientů těžko rozpoznávají, lékař se nemusí vůbec dozvědět, že pacient má či 

měl depresi. Doktor P15 naopak rozpoznává depresi hned, u pacientů si všímá depresivního 

naladění už při prvním kontaktu. Lékařka P5 se setkává s depresivními pacienty často, 

depresivní pacienti přicházejí do ordinace častěji, více pláčou a jsou více vnímaví. Podle 

doktorky P8 jsou depresivní lidé častěji nemocní, jejich deprese pak může také ovlivnit 

dodržování léčebných postupů. Lékařka P12 u pacientů s depresí čí úzkostí více zvažuje, 

zda operovat, či ne.  

 

Doktor P3 specifikuje onemocnění u lidí s depresemi takto: „Nejhůř jsou na tom chudáci ty depresáři, 

ty mají první infarkty.“ Doktorka P4 vidí souvislost v těle jinde: „Depresivní lidi poměrně často mívají žaludeční 

obtíže, žaludeční vředy. Objevují se sklony k průjmům, ale hlavně ten žaludek, ty vředy, tam se ta deprese dost 

odráží.“ Lékař P11 vnímá propojení deprese a psychosomatických onemocnění: „Tohle by mělo být stejný jako 

u kohokoliv, jsou lidi, kteří jsou na tom psychicky nedobře, tak spíše trpí některýma psychosomatickýma 

obtížema, takže tam můžeme čekat buď reaktivní depresi u někoho, u někoho žaludeční vředy, u někoho infarkt, 

jo prostě jako u každýho při zátěži. Zase naopak tam jsou lidi, kteří jsou na to zvyklý, pro ně to není žádný 

problém.“ Lékařka P13 vnímá, že se deprese objevuje u pacientů s chronickými onemocněními: „…když jsou 

pacienti, kteří trpí dvacet, třicet let bolestma, tak si nedokážu představit, že by vlastně tam tu psychiku to 

nepoznamenalo a je otázka, co bylo to prvotní, jestli psychika nebo až vlastně to bolestivý onemocnění a tím, jak 

se ta chronická bolest často sdružuje s depresí, tak to je poměrně často vidět.“ Doktor P3 dále zmiňuje 

v souvislosti s depresemi ještě bipolární poruchu, když má doktor pacienta dlouhodobě, může být obtížné 

rozpoznat, že měl depresi, pokud o ní pacient sám nemluví: „Já myslím, že těch lidí s poruchou nálad, dřív se 

tomu říkala maniodepresivní psychóza, je čím dál tím víc než se obecně zdá. Spoustu lidí s tím žije celý život, 

aniž by byla hospitalizována. On přijde zrovna, když je v tý veselý fázi, protože v tý depresivní nevychází. Vy ani 

nevíte, že nějakou depresi měl. To je hodně u těch umělců. Já jsem byl zalezlý v ateliéru, celou zimu. Nevíte nic.“ 

K doktorce P4 dochází pacienti, u nichž se může zdát, že simulují, ale ve skutečnosti doktorka vnímá, že za 

jejich zmiňovanými obtížemi může být deprese: „A samozřejmě jsou zase případy lidí, kdy to vlastně jakoby 
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simulují, protože chtěj z toho získat nějaké výhody, ale většinou spíš se jedná o takzvanou larvovanou depresi, že 

ty lidi si neuvědomují, že mají hlavně psychické potíže a přijdou a stěžují si na nějaké tělesné potíže a těžko je 

jim jako, nic jim obvykle nepomáhá, se jim obtížně vysvětluje, že tam je závislost na té psychice, že potřebují 

prostě užívat léky na psychiku nebo že je třeba životosprávu změnit a tak. Každý je zvyklý na nějaký svůj rytmus 

a obtížně se ho vzdává.“ Doktorka P5 se k depresivním pacientům vyjadřuje takto: „Depresivní pacienti vnímají 

všechno daleko víc, víc chodí, víc pláčou.“ Podle doktorky P8 jsou depresivní lidé častěji nemocní, jejich 

deprese pak může také ovlivnit dodržování léčebných postupů: „Nemocný člověk může mít nějakou zátěž 

rodinnou, je to člověk, který může být depresivní, kterej zase není schopný vykonávat doporučený rady a 

postupy, takže asi tak.“ K depresi by se dalo ještě vztáhnout vyjádření lékařky P7 o nemocných lidech: „Má 

psychosomatický obtíže, pořád ho někde bolí, někde píchá, je pořád unavený, nemůže nic, jo. On tomu někdo 

řekne únavný syndrom, ale únavný syndrom je hlavně psychika, jo, když nenachází to svoje místečko pod 

sluníčkem, takhle, když se nerealizuje a potom jaksi, ale bohužel na tom, že jo Jitko, hrá spousta věcí roli, ten, 

kdo je únavnej, psychosomaticky alternovaný, tak tam sú většinou, nespokojenost v rodině, nespokojenost v 

práci, finančně se nedokáže a nebo oni si kolikrát neumí upravit ten svůj denní i rodinný život a chtějí víc, než na 

co dosáhnou, ale ne, že by chtěli jako dokázat víc, ale oni by chtěli jenom brát, jo.“ 

Lékařka P12 zmiňuje depresi jako jeden z příznaků Parkinsonovy nemoci, pacienti jsou pak tím více 

depresivní, čím více rezignují: „Pokud to vzdají, nechtějí chodit, v podstatě pasivně čekají na nějakou dopomoc, 

tak tam se to i ta klinika je horší. Mají více těch příznaků, protože ta Parkinsonova nemoc nemá jenom 

motorický příznaky, ale má i nemotorický příznaky, pocení, zácpa, bolesti zad, nějaký zažívací potíže, deprese 

tam patří a tihle ti pacienti referují mnohem hůře tady ty obtíže, říkají, že se potí, mají zácpu. A teďka při té 

kontrole to rapidně prožívají, kdežto s tím motivovaným člověkem to je jiné říká, že ví, že to tam patří, takže si 

upravil třeba stravu a něco s tím dělá. Takže to hraje určitě roli.“ Lékařka P14 vnímá taktéž depresi u 

rezignovaných pacientů: „Rezignuje, my se sice snažíme ho nějak motivovat, ale jako anesteziologové nejsme 

odborníci v nějakém velkém povzbuzování, snažíme se ty lidi hlavně rozpohybovat, když vidíme, že začínají být 

takhle rezignovaní, tak od nás dostávají antidepresiva, která jim mohou pomoct od útlumů a depresí.“ Lékař P15 

si všímá deprese u rezignovaných či unavených pacientů. Vnímá, že únava, deprese, rezignace jsou důsledkem 

nezpracovaných pocitů z minulosti: „Myslím, že to takhle určitě je. Ještě je důležité, jak ti lidé umí ventilovat své 

emoce, to je jeden z důležitých faktorů a to tady vídáme hodně, protože někdo přijde s velkou dlouhodobou 

chronickou únavou, takoví ti jako polo zhroucení, něco se mnou dělejte, ještě nikdo mi nic neprokázal a jsou 

vyřízení a tak. Já z těch lidí někdy tahám background jejich života, pak se dozvíte, že tam někde něco v životě 

nevyšlo, s partnerem nebo něco, že se nedočkali dítěte, že to neřeknou a v sobě si to někde nosí a oni to kolikrát 

ani neví, protože je to prostě zalarvované, je to takzvaná larvovaná deprese.“ 

Lékařka P12 u pacientů s depresí čí úzkostí více zvažuje, zda operovat či ne: „Objektivní nález není 

vyhraněný, na zobrazovacích metodách není tak jednoznačný jako třeba u toho pacienta. Víme, že ten člověk má 

úzkostné poruchy, deprese, tak tam jako bych třeba tu operaci zvažovala operaci mnohem víc než u toho člověka, 

kde je to jasně daný, vyndáme plotýnku a bude dobře a většinou je dobře. Kdežto těmhle těm lidem se často 

nepomůže, takže to byla taková empirie, s níž jsem se setkávala třeba v tom špitále.“ Lékař P15 si u pacientů 

depresivního naladění všímá už při prvním kontaktu: „Jestli je depresivně laděný či veselý, to poznáte, to si 

řeknete. Naučil jsem se už číst mezi řádky, ještě než si pověsí kabát, tak já už tuším, kam ta nitka povede a že mu 

asi nebudu muset dávat prášky, ale že spíš budeme muset něco probrat.“ 

 

8.1.5 Konfliktní a hodný pacient 

Do ordinací lékařů přichází pacienti, kteří bývají konfliktní, agresivní, což má dle 

odpovědí několika lékařů vliv na jejich přístup k takovým pacientům. Konfliktní pacienti 

lékaře téměř vždy zaujmou, pamatují si je, snáze se jim vybavují. Přichází však i pacienti, 

jež jsou naopak velmi hodní, o nich však mluví jen málo lékařů. Lékaři nepozorují, že by 
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měli konfliktní pacienti sklony k určitým onemocněním. 

Konfliktní pacienti jsou pro lékaře snáze zapamatovatelní, lékaři jim věnují více 

pozornosti a více energie, avšak spolupráce s nimi je pro mnohé z lékařů obtížná. Pacienti 

se hádají o způsobu léčby, stěžují si, kritizují lékaře, lékaři jsou pak s nimi při kontaktu 

obezřetnější. Čas, který lékař na pacienta má, je pak stráven řešením konfliktu spíše než 

zkoumáním zdravotního stavu.  

Pro lékaře P2 a P15 jsou takoví pacienti velmi zajímaví, baví je hledání a nacházení 

vhodného způsobu komunikace. Lékař P15 vnímá mezi sebou a pacientem určitou bariéru, 

kterou je třeba překonat, s konfliktními pacienty je překonávání bariéry obtížnější. Bariéra je 

dle lékaře způsobena nadřízeností role doktora a podřízeností role pacienta. Pacient pak může 

na toto nastavení reagovat různě – nervozitou, agresivním chováním, strachem nebo 

pasivitou. Pro lékaře P15 je zajímavé u takových pacientů budovat atmosféru důvěry.  

Menší počet lékařů také zmiňuje pacienty, kteří jsou hodní a vstřícní. V rozhovorech 

o hodných pacientech se objevuje téma zadržování či potlačování vzteku. Nevyjádřený vztek 

se pak usazuje dle několika lékařů nejčastěji v žaludku či na kůži. Potlačené však mohou být 

dle některých lékařů i další emoce, například smutek.   

 

Lékař P2 vnímá konfliktní pacienty z hlediska hledání vhodného způsobu komunikace: „A negativně mě 

zaujmou lidi třeba konfliktní, možná to zní divně, zaujmou tím, proč jsou vlastně konfliktní a je třeba s nimi být 

ostražitý, nesnažit se konflikt vyvolat, přejít na jejich rovinu, hru a přizpůsobit se jim. Zaujme vás to, je to 

složitější řešení, toho jejich problému. Často to jsou anomálně strukturované osobnosti, oni nemají psychózu, 

neurózu. Neustále si na něco stěžují - na sousedy, píšou stížnosti, udání. Lékař P2 u nich nevnímá propojení 

s konkrétními onemocněními: „Já si myslím, že ne, není tam vyloženě konkrétní nemoc, kterou by tady ti lidé 

trpěli.“ Lékařka P7 také nevidí, že by konfliktní pacienti měli nějakou nemoc častěji. Lékařka P7 popisuje 

setkání s konfliktními pacienty takto: „Takže jako jsou některý takový sprostý a arogantní, tak tam musí člověk 

ukázat, že takhle ne. Tam musíte jim ukázat, kdo je lékař a kdo je pacient, že si nebudou diktovat. Víte, oni jsou 

agresivní chvíli a potom se většinou srovnají, jo, protože nemají důvod, protože mají udělaný všechno. Musí 

pochopit taky, že odsuď posuď. Taky na ministerstvo financí nepůjdou, že by chtěli vyšší důchod, že pracovali 

tolik a tolik let a jak to, že berou jenom deset a půl.“ Doktorka P4 popisuje, jak jí konfliktní reakce ze strany 

pacientky překvapila, další spolupráce s pacientkou neprobíhala, už se neukázala: „Jednou mě překvapila jedna 

mladá dívčina, tady přišla a já jsem jednou přišla místo v sedm, v sedm deset tak mi vynadala. Je sedm a vy tady 

nejste a od tý doby už tady nebyla. No to jo, to člověka překvapí, když se na něj někdo takhle nahrne.“ 
Lékařka P8 charakterizuje spolupráci s konfliktními pacienty jako obtížnou, uvádí příklad pacientky, 

která za ní přišla: „Tím pádem naštvala i mě a pak ta spolupráce je velmi obtížná. Takže takhle. Její chování je 

neadekvátní somatickým problémům a pak ještě taky, že tyhle lidi nejsou schopni tolerovat okolí. Mezi všema 

tady vykřikovala, že už tady půl hodiny čeká, že má bolesti.“ Lékařka P8 zároveň sdílí, že je pro ni nejobtížnější 

pacient hloupý a zlý, spolupráce i léčba je pak náročnější: „Je typ pacienta, kterej je hloupej a zlej. To je 

nejobtížnější pacient, protože pak tak jako naše snaha přichází vniveč a ještě ten pacient je na vás rozzlobenej. 

Totéž vnímá i moje sestra, jak tady, tak tam, to si vždycky řekneme, vždycky říkám, doufám, že nebude náš.“ 

Lékařka P 12 se setkává s pacienty, s nimiž se hůře spolupracuje, bývají to lidé, kteří zamítají veškeré 

návrhy a s lékařkou se přou nad způsobem léčby: „Musím si dávat pozor na ty lidi, co jako, že všechno je špatně 

a nic nepomáhá, to už jsem měl, to nepomohlo, což mě irituje, musím si dát pozor, abych jim to příliš nedala 

najevo, tady těch se spíš ptám, jakou mají představu o tom, co ode mě chtějí. Mám pocit, že to je pak 
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přetahovaná, že tam se jakoby mezi sebou přetahujeme, já jim něco navrhuju, oni to zamítaj a vlastně na mě 

pořád hází ten svůj problém, já ať jakoukoliv zbraň vyndám, tak si říkám, tak jsem někde vedle, tak musím začít 

jinak s těma lidma. A někdy chtějí třeba jenom přiznat, že to mají těžký.“ S pacienty, kteří se hádají o způsobu 

léčby, se setkává i lékařka P13: „ No někdy mě překvapí, jak přijdou a mají jasno v tom, jaké by chtěli, abych jim 

udělala vyšetření, magnetickou rezonanci, CT celého těla. A když jim řeknu, že se to nedělá, že jim na to 

doporučení nedám, tak cítí, že jsem jako neochotná, tak jim to vysvětlím, ale někdy to jsou překvapení nad tím, 

jakou mají představu nebo když si přečtou něco v novinách nebo co čtou v Blesku, pak s tím přijdou, co jim 

zaručeně pomůže a já jim to nechci napsat, vysvětlím jim proč a oni jsou stejně přesvědčeni o tom, že v Blesku to 

psali nejlíp nebo na internetu, tak to jsou překvapení, to bývá poměrně často.“ Lékařka P13 se setkává 

s pacienty, kteří mají špatné zkušenosti s předchozími lékaři a stěžují si na ně, pro lékařku je to signál, že si 

budou za chvíli stěžovat i na ni: „Asi je to zase spíš o pocitu, když přichází, tak tam funguje oboustranně, že se 

poznáváme, ale třeba, jak když se ho ptám, jak je ochotný odpovídat na otázky nebo jak třeba mluví o 

předchozích vyšetřeních, když ti pacienti přišli x vyšetřeníma a nikdo jim nepomohl, když si pacient stěžuje na 

toho předchozího lékaře, tak pro mě to je známka, že za chvilku si bude stěžovat na mě, že tam ta spolupráce 

jakoby nebude, protože já jim říkám, že tam pro ně udělali to nejlepší, co mohli, i když to třeba není pravda. 

Snažím se jim tam přetnout tu negativistickou linku, že jim nikdo nepomůže, protože si myslím, že tudy vede 

cesta.“  

 Lékař P15 vnímá, že konfliktní pacienti mívají silné osobnosti, popisuje, že spolupráce s konfliktními 

pacienty mu přijde zajímavá: „Silný osobnosti se neléčí dobře, taková ti, co mají to svoje ego silně dominantní, 

tak tam může dojít k tomu, že oni nekorespondují s tím lékařem moc dobře a záleží na tom psychologickém 

zpracování, tak jednak to dá víc práce tomu pacientovi vysvětlit, že vlastně jako jedeme stejným směrem, že 

nejedeme proti sobě. Já s tím nemám problém, já jsem zvládnul i osobnostní psychopaty. Psychopat, kdy je to 

opravdu člověk agresivní, kverulantský, tak ten chodí k lékaři jenom proto, aby se s ním mohl hádat, podávat na 

něj stížnosti a podobně, ale dá se s takovým člověkem taky vyjít, musíte mu dát najevo, že to děláte kvůli němu a 

ne kvůli sobě, takže když mi takovýhle člověk přijde, tak se s ním nelze hádat, ale v žertu mu říct, že no jo, vy 

máte pravdu, čekal jste tady pět minut, to víte, co se mnou naděláte. A tím ho úplně odzbrojíte, on se chce hádat 

a vyvolat konflikt. Ta spolupráce závisí hodně na tom, jaký člověk je, jak je schopný přijímat názory druhých. A 

je to výslednice inteligence i toho, jestli jsem schopen naslouchat druhému člověku nebo jsem totálně 

egocentrista, který všechno ví nejlíp, takový brouk pytlík, tak s takovýmhle člověkem se spolupracuje opravdu 

velmi těžce a musíte mu a to je práce toho doktora, když trochu chce, tak takovýho člověka zpracuje. Vy to 

neděláte kvůli mně, kvůli mým výsledkům, vy to děláte kvůli sobě. Nějakým lidským způsobem zlomit tu bariéru, 

jsou lidi, kteří jdou do opozice, jsou nedůvěřiví, když se vám tohle všechno podaří zpracovat, tak můžete 

spolupracovat s každým člověkem. Celý je to o tom překonání bariéry, protože je tam bariéra na začátku 

vždycky. Je tam podřízená a nadřízená role. Já jsem lékař vždycky v roli nadřízený a pacient je podřízený a 

nervózní z toho, že ho někdo může jako ovládat a různě to ti lidé vnímají. Někteří to vnímají v reakci útokem, čili 

na toho doktora je agresivní nebo se ho tak bojí, že přechází do pasivity, nevnímá ho vůbec, prostě různě a celý 

je to o tom zlomit tu bariéru a získat důvěru, přátelský vztah, který je téměř na úrovni kamarádskýho vztahu a to 

je docela dobrý, když se povede, i když to mají někteří lidi jinak, ale já to takhle mám.“ 

Lékařka P4 popisuje pacienta, který je: „hodný, trpělivý, klidný“: „No jako je to možný, takhle já jenom, 

já to nemám nějak jako statisticky, možná mají sklon k úzkostem, tak se víc bojí, víc se snaží. To většinou ta páteř 

určitě a ty trávící obtíže, to se kolem toho pořád točí.“ O „hodných“ typech lidí se zmiňuje lékařka P6 a 

vysvětluje možný mechanismus mezi „hodný“ a žlučníkovými kameny: „Je známo a existuje o tom řada 

dokladů, že žlučníkové kameny mívají nejčastěji ženy a jsou to ženy, které mají charakteristiku, že zevně 

vypadají, že jsou strašně hodný. A přitom se ví, že žluč, která se koncentruje do toho kamene je nejagresivnější 

tekutinou v těle, nejvíc umí rozpustit v trávení. A když se koncentruje a udělá to až tvrdej kámen, tak je to vlastně 

zkoncentrovaná ta agresivita.  I čínská medicína to ví, že žluč tohle to znamená, že má tuhle tu charakteristiku. 

Je to ta agrese a i to ta šťáva v tom těle dělá, je to popis tý její funkce. A teďko ale si člověk říká, vždyť tahle 

ženská je tak hodná, vždyť ona by se rozdala. Jenže ona má autoagresi. Ona se zlobí na sebe. Má to do sebe a 

udělá si to stejně, jako kdyby byla šéfová a celý dny řvala na svý podřízený. Je to úplně jedno, jestli je to zevnitř 

nebo zevně. Proto to není možná tak prokouklý tím systémem. Ta čínská medicína, která je celostní a je v ní 

obsaženo i poznání energií těla a jejich pohybu a z něj vyplývající změn na orgánech a emocí, které jsou spojené 

s určitejma orgánama. Tak ta tohle to ví a normálně s tím pracuje a proto má tý medicíně co říct.“ O 

zadržovaném vzteku se zmiňuje i lékař P9: „Kožní problémy, žlučníkový záchvaty, ale jako, že žlučníkový 
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záchvat je vázaný na vztek, na zadržovaným vzteku, to je v tý čínský medicíně, ale zase který západní doktor by 

vám řekl, že ty kameny ve žlučníku se vytvoří, kvůli tomu, že ten člověk potlačuje vztek, ale myslím si, že kdyby se 

chtělo, tak by se to dalo nějak fyziologicky vysvětlit, to musí být nějak dlouhodobá stagnace tý žluči, no tak asi 

prostě, když se jako, těma emocema, na ty emoce reagujou, celý tělo na to reaguje, imunitní systém na to 

reaguje, rozhodně, reaguje na to celý svalstvo, příčně pruhovaný, který ovládáme, ale i to hladký, ve všech těch 

orgánech. Když jste ve stresu, tak jste naladěný na nějaký boj, takže ty orgány mají jít pryč, tak se nedokrvují a 

stahujou se všechny ty svěrače, no.“ 

 

8.1.6 „Nervák“ a „želva“ 

Někteří pacienti bývají při vstupu do ordinace nervózní, takzvaně neposedí, nepostojí. 

Lékaři je většinou popisují jako „nerváky“, „choleriky“ či „tlakaře“. Často jde o pacienty, 

kteří mají ve svém životě tendenci k výbuchům, hádkám. Někteří lékaři dodávají, že se u 

nich v ordinaci pacienti nerozčilují, lékaři tak usuzují z vyprávění pacientů, postihují tedy 

fakt, že se pacienti v rámci ordinace a kontaktu s lékařem mohou chovat jinak, než se 

chovají normálně. Lékaři si spíše nevšímají, že by tito „nerváci“ trpěli konkrétními 

nemocemi, spíše výjimečně zmiňují choroby srdce, obtíže s trávením či vnímají, že 

nervování se vede ke zhoršení příznaků. 

Doktor P1 se ve své ordinaci setkává s pacienty, které popisuje jako zmíněné 

„nerváky“. Dle popisu by mohli být blízko cholerikům, vyjadřuje se o nich doktor P3 a 

přidává spojení s konkrétními onemocněními: „Tak cholerici mají ten tlak vysoký, sangvinici 

taky, tlakaři, že jo, sami si ten tlak nahoněj, to jako jo. Pak jsou zase takový ty obrácený, mají 

to do těch depresí, to k tomu patří, už k tomu typu, ta choroba. Ten tlak patří k cholerikům, 

taky žlučník, což už je v tom názvu.“  Nervováním se může zhoršit zdravotní stav dle 

příkladu uvedeném lékařkou P4 v citacích níže.  

Lékařka P13 se jako jediná vyjadřuje o pacientech s trávícími obtížemi jako o 

neurotických. Dále hovoří o pacientech, kteří vnímají tělo jako stroj, pojmenovává je 

souhrnně „inženýři“ a charakterizuje je také jako perfekcionisty. Tito pacienti se dle lékařky 

dobře léčí, protože jsou přesvědčení, že stačí například vyměnit součástku a budou 

v pořádku. Pokud je jejich onemocnění závažné a je patrné, že v léčbě bude docházet ke 

komplikacím, tito pacienti se pak s komplikacemi vyrovnávají obtížněji. Lékařka P12 má 

zkušenost s pacienty, kteří jsou zaměření na výkon, a nemoc tak mohou vnímat jako 

určitý neúspěch, který nejsou schopni ovlivnit. Lékař P15 hovoří o pacientech, kteří bývají 

často ve stresu, zároveň jsou to dle lékaře lidé perfekcionističtí a zaměření na výkon, mají 

pocit, že dokážou ještě víc a víc, až nakonec mohou selhat, organismus nevydrží stres a dojde 
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k somatizaci chronického stresu.  

Jako protiklad k „nervákovi“ by se dal použít typ „želva“, popsaný a pojmenovaný 

lékařem P3: „A pak jsou hodně zdraví ty lidi, kteří nespěchaj jako, který jsou opravdu spíš 

pomalejší, ale cílevědomější. Takový ty želvy, že jo, proto ty želvy žijí třista let.“ Životní 

tempo a jeho vliv na zdravotní stav pacienta je něco, čeho si lékaři tak často nevšímají. Pouze 

několik lékařů hovoří o dvou extrémních polohách pomalosti a rychlosti. Pomalé životní 

tempo umožňuje dle několika lékařů všímat si více sám sebe a okolí, rychlé životní tempo 

zase vede k rychlejšímu dosahování cílů. 

Doktor P1 se ve své ordinaci setkává s pacienty, které popisuje jako zmíněné nerváky: „I ten největší 

nervák, když vás tady potřebuje, snaží se o to dostat pomoc, tak na vás nepůjde agresivně, která mu je v běžném 

životě vlastní.“ Nerváci by dle popisu mohli být blízko cholerikům, vyjadřuje se o nich doktor P3 a přidává 

spojení s konkrétními onemocněními: „Tak cholerici mají ten tlak vysoký, sangvinici taky, tlakaři, že jo, sami si 

ten tlak nahoněj, to jako jo. Pak jsou zase takový ty obrácený, mají to do těch depresí, to k tomu patří, už k tomu 

typu, ta choroba. Ten tlak patří k cholerikům, taky žlučník, což už je v tom názvu.“ Nervování se může zhoršit 

zdravotní stav dle příkladu lékařky P4: „Ty cholerici, myslíte? Tady u nás se nikdo přímo nikdo nevzteká. Tak 

jako mám pacienta, který je vážně psychicky nemocný, bere invalidní důchod a to, že je cholerik, vim jen z toho, 

jak mi tady vypráví, jak on se hádá, s maminkou, v práci, chodí na brigádu. Tam je to zkreslený, protože on má 

lupenku. A to, jak má lupénku, tak má všechny orgány, tkáně nemocný, to je základní systémový onemocnění. 

Když má nervy, tak přijde, že zvrací, že má větší bolesti zad.“ Lékař P11 uvádí příklad pacienta, který se choval 

k lékaři jinak než se chová běžně k ostatním: „Přivezli mi pacienta z kliniky mimopražský, s údajným drobným 

poraněním na hrudníku a pacient, Rom, chlap jak hrom, bicepsy větší než já stehna a choval se podle toho, 

prostě takovej sebevědomej, agresivní, pak začal modrat a dusit se a rázem se změnil a to bylo právě překvapivý, 

mluvil velmi spisovně, já tak hezky mluvit neumím a prostě místo toho ty vole, pane doktore, prosím vás, 

kdybyste byl tak laskav a tak, tak jsem ho ošetřil, ránu na hrudníku jsem mu zažil, začal dýchat dobře, všechno v 

pohodě, celou tu dobu pak tam ležel, absolutně slušnej a pak zase po pár dnech říkal, pane doktore, prosím vás, 

propusťte mě, mně už to tady začíná vadit, já bych mohl dělat nějaký problémy, pusťte mě.“ Lékařka P13 hovoří 

o cholericích a lidech, kteří naopak drží emoce v sobě: „Jako typologii nevim, ale určitě i z té tradiční čínské 

medicíny, tak tam to srdce není jen orgán, pumpa, ale je to i srdce v duchovním ohledu, takže tady bych viděla 

třeba u těch hypertoniků, choleriků, kteří to nemohou projevit ven, obrací to proti sobě, ten tlak a napětí v nich 

roste. Infarkt, to si myslím, že je až vyhrocení. Je tam primárně stah těch arterií, může to být smutek i strach, 

takže asi tak bych tam viděla tu souvislost.“ 

Lékaři také v odpovědích postihují fakt, že se pacienti v rámci ordinace a kontaktu s lékařem mohou 

chovat jinak, než se chovají normálně. Dle lékaře P1: „I ten největší nervák, když vás tady potřebuje, snaží se o 

to dostat pomoc, tak na vás nepůjde agresivně, která mu je v běžném životě vlastní. V ordinaci se může 

projevovat jinak než v běžným životě.“ a lékařky P4: „Ty cholerici, myslíte? Tady u nás se nikdo přímo nikdo 

nevzteká. Tak jako mám pacienta, který je vážně psychicky nemocný, bere invalidní důchod a to, že je cholerik, 

vim jen z toho, jak mi tady vypráví, jak on se hádá, s maminkou, v práci, chodí na brigádu.“ 

Lékařka P 12 má zkušenost s pacienty, kteří jsou zaměření na výkon a nemoc tak mohou vnímat jako 

určitý neúspěch, který nejsou schopni ovlivnit: „…a pak se s těžkýma diagnózama hůř vyrovnávají takoví ti 

výkonoví lidi, který jako byli vyloženě úspěšní za cenu bolestí hlavy nebo tlaku a když už přijde nějaký 

onemocnění, který je nějakým způsobem handicapující, ale z mého pohledu z toho, co tady vidím, se dá ten život 

žít i celkem plnohodnotně, tak pro ně je to takový sešup, je to tak těžko příjmutelný, že ty lidi vidí všechno černě, 

hůř se jim to všechno přijímá i to zlepšení tam moc není a i ta snaha spolupracovat na sobě, třeba v té 

rehabilitaci, je trosku menší. Třeba přijde člověk, který je na první pohled velice sebevědomý, ale když se do 

toho pustíme, třeba u těch bolestí hlavy, tak je to prostě člověk, který má hodně nízké sebevědomý, bojuje za cenu 

nějakých výkonů a to ho v podstatě dohání a tady je pak v pasti jakoby.“ Lékařka P13 se jako jediná vyjadřuje o 
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pacientech s trávícími obtížemi jako o neurotických: „… většinou mám z nich pocit, že jsou neurotický, bojí se to 

přijmout. Mám představu, že ten zažívací trakt se pak stáhne, nechce to přijmout a z toho možná ty potíže jsou. 

Tam bych asi viděla spíš.“ 

Lékařka P13 hovoří dále o pacientech, kteří vnímají tělo jako stroj, pojmenovává je souhrnně 

„inženýři“: „Ono je to jako při anestezii, když uspávám nějakého inženýra, i když nevím, že má titul, tak je to 

poznat, oni jsou takoví perfekcionisti, mají pocit, že to lidské tělo funguje jako stroj a tak zkrátka se vymění 

součástka a člověk bude fungovat dál a nechtějí vlastně si přiznat, že to není o té součástce a že to tělo nefunguje 

jako stroj, takže jo, perfekcionisti bych řekla, paní učitelky jsou taky typický, herečky jsou taky typický. Když je to 

o onemocnění, kde jde o to vyměnit kyčelní kloub za umělý, tak ano, myslím, že se léčí lépe, opravdu tam je to 

přesvědčení. Nebo mám nádor, vyndá se nádor, bude chemoterapie, hormonální terapie, ozařování a budu v 

pořádku. A potom třeba u těch maligních diagnóz, ono to takhle neprobíhá a oni jsou z toho potom frustrování, 

ale když je to něco, co se dá odstranit snadno, tak jo, tak si myslím, že to zafunguje, ale nemyslím, bohužel je to 

tak, že v mnoha případech to tělo nefunguje jako stroj, takže v tom to mají inženýři těžší.“ 

Lékař P15 hovoří o pacientech, kteří bývají často ve stresu, zároveň jsou to dle lékaře lidé 

perfekcionističtí a zaměření na výkon: „Já myslím, že takový ten aktivní přístup k životu vede k větší odolnosti, 

ale na druhé straně, pokud se někteří lidé neumějí ubránit přetížení a jdou do excesivních zátěží, protože jsou tak 

výkonní, že prostě dokážou ještě víc a ještě víc, tak tihle lidé potom selžou, jakoby, jednou to prostě ten 

organismus nevydrží a dojde k somatizaci chronického stresu. Ona se ta somatizace potom děje jako 

individuálně, někdo má vředy, někdo má infarkt, někdo má vysoký krevní tlak a na to jsou určitě taky jisté typy 

lidí, většinou lidi se sklonem k obezitě, mají více sklon k hypertenzi, jsou to takzvaní adrenergní reaktoři a pak se 

dá na stres reagovat parasympaticky, čili vagově a tehdy to jsou lidé, kteří spíš reagují tím gastrointestinálním 

traktem, to znamená, spíše si pořídí vředy nebo mají průjmy nebo nějaké takovéhle projevy. Jsou to často, 

myslím, že atopický ekzém se často týká lidí s vysokou inteligencí, ale až obsedantní obavou ze selhání, jo to je 

takový, že oni chtějí být perfektní, ale nedosáhnou, pořád jsou ve stresu z toho, že se od nich čeká ještě něco víc 

nebo že by mohli selhat nebo něco takového, takže jsou to víceméně úzkostní lidé. Viděl jsem jich několik 

takových, že takhle reagovali. Já nejsem ani psychiatr, ani kožař, já jsem jenom pár takových případů viděl a 

došlo mi to, že by to tak asi mohlo být, ani jsem to někde úplně nečetl, považujte to za moji teorii.“ Lékař P15 se 

ještě vyjadřuje k potlačování emocí takto: „…a pak ještě o té schopnosti ventilovat svůj problém, že to někomu 

říkám, tak si odlehčuji a nebo to neříkám, nosím to v sobě a může se stát, že se to takzvaně usídlí na tom orgánu, 

takže tohle hodně sleduji, už vlastně při vstupu do dveří se snažím otypovat o jakého člověka půjde a jakým 

směrem se bude ubírat tady ta jeho léčba. A je dobré si s ním chvíli povídat o tom, jestli má doma psa, jaké má 

rodinné poměry a lidi to někdy nechápou, že přijdou napoprvé k doktorovi a povídáme si tu o věcech téměř 

nesouvisejících, ale z toho se dá hodně usoudit. Ještě je důležité, jak ti lidé umí ventilovat své emoce, to je jeden 

z důležitých faktorů a to tady vídáme hodně, protože někdo přijde s velkou dlouhodobou chronickou únavou, 

takoví ti jako polo zhroucení, něco se mnou dělejte, ještě nikdo mi nic neprokázal a jsou vyřízení a tak. Já z těch 

lidí někdy tahám background jejich života, pak se dozvíte, že tam někde něco v životě nevyšlo, s partnerem nebo 

něco, že se nedočkali dítěte, že to neřeknou a v sobě si to někde nosí a oni to kolikrát ani neví, protože je to 

prostě zalarvované, je to takzvaná larvovaná deprese. A pak jsou lidé, co na srdci, to na jazyku a to jsou teda 

šťastnější jedinci, protože tím, že to vyventilují do prostoru, tak nemají takový sklon k somatizaci.“ 

 

8.1.7 Optimismus a pesimismus 

Téměř všichni lékaři se shodovali na vlivu optimismu na zdraví. Optimismus tedy 

představuje nejčastěji zmiňovanou vlastnost v celé studii. Vliv pohody a pozitivního naladění 

vnímají u pacientů jako důležitý ve třech oblastech: pro snadnější léčbu, spolupráci s lékařem 

a celkové zdraví. Postupně tyto tři oblasti rozebereme. 
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Léčba 

V rámci léčby vnímají jednotliví doktoři optimismus jako charakteristiku, která 

usnadňuje, urychluje a celkově podporuje léčebný proces. Doktor P2 se jako jediný 

zmiňuje o optimistickém naladění konkrétněji ve vztahu k nádorovým onemocněním. Ékař 

P2 a P15 zmiňují vliv jak dobrého naladění, tak i otevřenosti na imunitní systém. Doktor 

P3 pak vnímá, že léčba u pozitivně nastavených lidí probíhá rychleji. Pozitivní naladění dává 

také do souvislosti s nepřemýšlením, přijetím a důvěrou. Stejně tak i doktorka P6 se 

shoduje s doktorem P3, že léčba probíhá u pozitivně naladěného člověka rychleji. Taktéž 

lékaři P11, P13 a P14 si všímají, že se optimističtí pacienti lépe léčí. Nakonec i doktor P9 

mluví o pozitivním přístupu, vnímá, že s některými lidmi je konzultace v ordinaci 

radostnější, vzpomíná při tom i spolupráci. 

 

 Lékař P2 se vyjadřuje k vlivu dobrého naladění člověka na imunitní systém:„Při vzniku nádoru hraje 

psychika roli přes imunitní systém, ale větší vliv má v podstatě při léčbě nádorů. Léčba nádorů, výsledky jsou 

lepší, u lidí, kteří jsou otevřenější, dobře naladění, nejsou odmítaví. Spolupráce je tam lepší.“ Doktor P2 tedy 

zmiňuje vliv jak dobrého naladění, tak i otevřenosti na imunitní systém. Doktor P3 pak vnímá, že léčba u 

pozitivně nastavených lidí probíhá rychleji: „Ty lidi, který jsou pozitivně nastavený, že se rychleji léčí, protože 

nad tím tolik nepřemýšlí, když budete mít člověka, který vám nevěří nebo nevěří vůbec tomu přístupu, tak mu 

můžete dávat spoustu věcí a ono to nepomáhá. A zase je to o tom pozitivním přístupu. Když budete naštvaná, 

nebudete chtít nic přijmout, tak prostě to tak bude. Jsou lidi, kteří chtějí být zhypnotizovaný a jsou tak naštvaný, 

že se nenechají zhypnotizovat.“ Stejně tak i doktorka P6 se shoduje s doktorem P3, že léčba probíhá u pozitivně 

naladěného člověka rychleji: „Určitě se dá říct, že pozitivně naladěný člověk se bude léčit rychle.“ Doktor P9 

mluví o pozitivním přístupu:: „No snáze léčí, s některýma lidma je ta konzultace  v tý ordinaci radostná, má z 

toho člověk dobrý pocit, ať už jim rychle člověk pomohl z nějaký fyzický strasti nebo ne. To není to samý jako 

dobře se léčí, že se lehce léčí nebo je s nima příjemná spolupráce. Nevím, jestli znáte medicínský pojem 

compliance, compliance k léčbě, prostě, dodržují léčbu, co jim doktor nařídí, aby byli doma brali léky 

pravidelně, když to někdo dělá, tak to je s ním jednodušší.“ Lékařka P13 vnímá, že optimističtí pacienti se lépe 

léčí: „Jsou optimističtí, věří tomu, nejsou líní, což jsme všichni, když vlastně ten pacient pro sebe něco začne 

dělat, je to známka toho, že opravdu chce, je to životní nastavení, je mu to dáno, že nechce zůstat o berlích, chce 

dojít dál, chce tam mít vizi sebeobslužnosti, že nebude někomu na obtíž, tak někteří to dokážou, ale nedokážu říct 

povahově, prostě buď to v tom člověku je, nebo není.“ Taktéž lékařka P 14 si všímá, že se optimističtí pacienti 

lépe léčí: „Nebo lidé, kteří jsou optimističtí, jsou schopni vidět, že ano jsem nemocný, abych se z toho dostal, tak 

musím nějakým způsobem na sobě pracovat, musím se zapojit do toho procesu, i když ležím v posteli, nemůžu 

ještě vstávat, tak člověk, který je optimistický, vidí to trochu dopředu, tak prostě bude cvičit, tak jak mu 

zdravotníci řeknou, bude posilovat, bude si procvičovat plíce a tím pádem má větší šanci se uzdravit dříve nebo 

vůbec se uzdravit.“ A dále lékař P11 zmiňuje vliv optimismu na proces léčby: „Lidé, kteří jsou optimističtí, 

pozitivní mysli, jsou v pohodě, tak ti se lépe léčí.“ 

 

Spolupráce 

Spolupráce s lékařem ovlivňuje průběh léčby, tedy i zdravotní stav pacientů. 

S některými pacienty se spolupracuje lépe, lékaři často zmiňují, že spolupráce je pro ně 

snazší s pozitivně naladěným člověkem. 
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Lékař P2: „Daleko lepší se bude spolupracovat s někým, kdo je komunikativní, má náhled, je 

optimistický. Lidé otevření, optimističtí, daleko lepší se s nimi spolupracuje a pro tu léčbu jsou přístupnější.“ 

LékařP3 odpovídá podobně: „Že bude pacient dobře spolupracovat? Podle mě pozitivně naladěný člověk, který 

se chce uzdravit.“ Spolupráci s optimistickými lidmi popisuje doktor P1, volí vyjádření „jsou v pohodě“: „Řekl 

bych jednoduše, když jsou, jak se říká lidově, v pohodě jako lidi, tak jsou zdravější a i se s nimi lépe 

spolupracuje. Jejich přístup k životu je obecně pozitivnější. S těma se potom může spolupracovat líp.“ Lékařka 

P10 zmiňuje, že pozitivně naladěné pacienty má raději, což může být prvek, který v rámci spolupráce také hraje 

roli: „Jsou lidi, který mám opravdu ráda, jsou to takový sluníčka, přijdou, to jsou lidi, který fakt ráda vidím, jsou 

takový optimistický.“ Lékařka ještě vysvětluje: „Většinou, je to jako, že jsou to lidi usměvavý, ale nejenom jako 

usměvavý, ono úsměv jako, to jenom nasadíte. Jde o to, že z nich cítíte nějakou srdečnost, vřelost, to poznáte.“ 

V rámci spolupráce bych ještě zmínila pohled lékaře P3, kterého v rámci kontaktu s pacienty zaujme jejich 

pozitivní přístup, což může hrát opět roli v celkové spolupráci lékař-pacient: „Zaujme mě pozitivistický přístup k 

nějaký katastrofě, že byl schopný něco překonat. Já ještě sloužím pro ambulantní hospic, neměl bych to říkat, ale 

je to zajímavý, tam právě já zastávám optimismus běžný praxe, sem přichází lidi takový jako úplně vyřízený. Tam 

když vidíte nadšení pečovatelů, rodiny, když ten člověk odchází, tam když je někdo pozitivní, tak je to dobrý.“ 

 

Zdraví 

Lékaři odpovídali na otázku: „Jak si představujete zdravého člověka? Jakou by měl 

takový člověk osobnost, jak by se choval?“ Opakovaně se v odpovědích vyskytl názor, že 

pozitivně naladěný, optimistický člověk, který je v pohodě a otevřený je zdravější. Lékař 

P15 ještě zdůrazňuje léčivost smíchu. Lékař vnímá, že pozitivní smýšlení se dá natrénovat, 

ale jen z části. Lékařka P7 hovoří také o zajímavém fenoménu, který jistě souvisí s „být v 

pohodě“, což nastává ve chvíli, kdy člověk na ničem nelpí, nic nemá a tím pádem ani 

nemá co ztratit.  

Lékař P1: „Tam bych řekl, že z toho člověka vyzařuje určitá pohoda, optimismus. Když ten člověk má 

optimistický přístup ke všemu, k životu, tak samozřejmě má tendenci míň prožívat ty svoje nemoci somatický, 

samozřejmě v pohledu je vůči pesimistovi zdravější. I při stejným organickým nálezu, tak bude optimista 

zdravější než pesimista, co se týče tý léčby a všeho, on to bude líp snášet a minimálně ve svým pohledu bude 

zdravější. Lidi, kteří jsou v pohodě, tak moc nepsychosomatizují.“  

Lékař P2: „Rozhodně bych řekl, že zdravější jsou optimisti, to rozhodně. Bychom mohli využít 

mezinárodní definice WHO. Člověk, který má v rovnováze biologické, psychické, sociální a kulturní. Dříve to 

bylo biopsychosociální, dnes je tam i to kulturno. Co se týče povahy, tak bych zase zopakoval - optimistický, 

otevřený, ale také realistický člověk.“ 

Lékařka P5: „Jojo, ta povaha určitě hraje roli v tom, jak se člověk chová, jak se opečovává nebo ne, 

jestli si škodí nebo neškodí. Zdravý člověk by měl být fyzicky, ale i psychicky zdravý, to hlavně, aby teda byl v 

pohodě a život ho těšil, dělal nějakou práci takovou, která ho baví a snažil se pomáhat druhejm. To je ideál, ale 

jaký má povahový vlastnosti. To nevim, to vám asi nepovim.“ 

Lékařka P6: „Byl by optimistický, nebyl by ustrašený, neměl by strach. Tak když budu optimistická a 

narovnaná a beze strachu a nebudu se hněvat, tak na tom budu určitě líp psychicky, budu vyrovnaná, budu 

komunikovat se sebou, s ostatníma než když to budou ty opaky, tahle ta oblast to je to posuzování, odsuzování, 

posuzování, kritika, to taky není moc dobrý protože.“ Určitým způsobem se lékařka P6 ještě vyjadřuje o 

zdravějších lidech takto: „Takovýhle by ten člověk měl být, jakoby uprostřed, jak to říkal Ježíš, vcházejte úzkou 

branou, jako to je ten střed nevykývávejte se, ani nenávist ani moc velký jako ejchuchu. Jako můžu mít radost, 

ale ne takovou jako maj ty maniaci, ty který jsou v tý rozevlátý části bipolární poruchy.“ 

Lékařka P7: „Samozřejmě, tam je taky důležitý, pozitivní myšlení, oni většinou ty negativní, depresivní 
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myšlení těch lidí nikdy nevede k nějaký kvalitě života. Musí mít určitý optimismus.“ Lékařka P7 hovoří také o 

zajímavém fenoménu, který jistě souvisí s „být v pohodě“, což nastává ve chvíli, kdy člověk na ničem nelpí, nic 

nemá a tím pádem ani nemá, co ztratit: „Nejzdravější jsou bezdomovci, protože nemají, co ztratit, tak jsou v 

pohodě, sice chlastají a mají plísně a tak, ale nějaký takový stresy a z toho plynoucí nemoce se jich netýkají.“ 

Lékařka P13 také vnímá, že lidé s optimistickým naladěním jsou celkově zdravější: „Asi že má více 

optimistické ladění, že nevidí hned všechno černě. Má radost z normálních věcí, běžných věcí, že dokáže se asi 

na sebe podívat realisticky, hlavně na sebe, je smířený sám se sebou, hlavně s tím, že není dokonalý.“  

Lékař P 15 také jednoznačně vnímá, že optimističtí lidé jsou zdravější, zdůrazňuje také léčivost smíchu. 

Lékař vnímá, že pozitivní smýšlení se dá natrénovat, ale jen z části: „Na těch starých lidech je to vidět, nebylo to 

o blahobytu, většinou byli střídmí ti lidé, co se týče konzumu potravin, byli veselé mysli, to je docela důležité, 

optimisti jsou méně nemocní než pesimisti. Kdo si umí častěji produkovat endorfiny, to jsou antagonisti 

stresových hormonů, jsou to látky podobné morfiu, skutečně, reagují na morfinové receptory, jejich trvalá 

produkce a potom taky ovlivňování hladiny serotoninu způsobuje to, že se potom i sekundárně ovlivňují i přes 

další chemické mediátory i imunitní buňky, které jsou daleko aktivnější a tak dále. Především je to potlačení toho 

kortizolu, který má imunosupresivní účinky a zhoršuje metabolickou bilanci a vede k obezitě a hyperinzulinémii, 

to je něco jako, co pak nakonec může vést až k diabetu. Diabetes je známý jako psychosomatický, to je známý. 

Jak se říká, že každý smích prodlouží život, tak to je nepochybně pravda. Veselí lidé jsou méně nemocní nebo to 

aspoň dobře snáší i ten průběh. A to je osobnostní vlastnost, s tím se člověk narodí, ale dá se to pěstovat, 

pozitivní myšlení se dá pěstovat, nicméně, kdo to nemá ve vínku, tak to nedá, ani kdyby se rozkrájel, má trochu 

smůlu v životě, no tak to takhle funguje.“  

Zdravější jsou optimističtí pacienti i podle lékařky P12: „Tak ty lidi jsou fakt jako v pohodě, protože 

jsou optimistický a oni jako vědí, že nějaký handicap mají, ale tak jako radují se z toho, že jdou jednou do týdne 

do stacionáře a že si zazpívají a že babičky s nimi rádi tancujou.“ 

 

 

Pesimismus 

Někteří lékaři mluví o pesimismu, vidí ho jako charakteristiku, která proces léčby 

spíše ztěžuje, také spolupráce s lékařem je náročnější. Lékaři dávají pesimismus do 

protikladu k optimismu. Pesimističtí lidé bývají dle názoru menší části lékařů více 

nemocní a rezignovaní.  

 

Jak bylo patrné výše, doktor P2 se vyjadřuje k pesimistickému naladění takto:„Spíše než v druhu 

nemoci, tak je to ve způsobu prožívání nemoci. Léčbu to usnadňuje možná spíš i pro mě. Když je někdo odmítavý, 

nihilistický, pesimistický, špatně se s ním spolupracuje. Větší roli to hraje u psychosomatických onemocnění než 

u nemocí typu angíny, ta se vyléčí snáze.“ Doktorka P6 si jako nemocného člověka představuje opak 

optimistického, který je zdravější:„To je ten opak právě. Čili, když je pesimistickej, tak do něj neproudí dost 

energie, když je člověk depresivní, tak to je ono, ty lidi nemají moc energii, tak to není dobrý. Lékařka P10: 

„Jsou lidi, který moc nemusím a jsou lidi ze kterých jde... Mám tady jednu paní a to se vždycky úplně osypu, když 

jí vidím v čekárně, ono už jí je přes devadesát roků a ne a ne umřít. Ona má spoustu obtíží, to prostě je 

neřešitelný. Z ní jde něco tak negativního, nepříjemnýho, pesimistickýho.“ 

 Lékařka P 14: „…člověk, který to všechno vidí ve smyslu a teď se o mně postarejte nebo je pesimistický 

a nevěří, že by k uzdravení došlo, že by to pomohlo, tak ten tam pak leží jako placka a nic nedělá. Takže i v 

tomhle se může odrážet osobnost člověka.“ Dále lékařka P14 hovoří o negativním nastavení pacientů, kteří 

střídají lékaře a považuje za důležité toto nastavení nějakým způsobem proměnit: „Asi je to zase spíš o pocitu, 

když přichází, tak tam funguje oboustranně, že se poznáváme, ale třeba, jak když se ho ptám, jak je ochotný 

odpovídat na otázky nebo jak třeba mluví o předchozích vyšetřeních, když ti pacienti přišli x vyšetřeníma a nikdo 

jim nepomohl, když si pacient stěžuje na toho předchozího lékaře, tak pro mě to je známka, že za chvilku si bude 

stěžovat na mě, že tam ta spolupráce jakoby nebude, protože já jim říkám, že tam pro ně udělali to nejlepší, co 

mohli, i když to třeba není pravda. Snažím se jim tam přetnout tu negativistickou linku, že jim nikdo nepomůže, 
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protože si myslím, že tudy vede cesta, že něco mu třeba pomůže a většinou se mi to podaří, že vlastně ta léčba 

nezabírá.“ Lékař P15 jednoduše vnímá, že pesimisté bývají více nemocní: „… optimisti jsou méně nemocní než 

pesimisti.“ 

8.1.8 Komunikace a otevřenost 

Pacient vstupuje do dveří, s největší pravděpodobností od doktora něco potřebuje, ať 

už se svěřit s tím, co ho trápí, kde ho bolí, být přeposlán k jinému odborníkovi či recept na 

určitý lék, možná zařídit neschopenku v práci. Vytváří se komunikační kanál mezi lékařem a 

pacientem. Zda pacient dostane, co od lékaře potřebuje, ovlivňuje způsob komunikace a 

způsob komunikace je ovlivněn osobností pacienta. Pro někoho je snadné mluvit, vyjádřit se, 

přesně sdělit, co se děje, pro jiného to může být obtížné. Všímá si toho více než polovina 

respondentů.  

Několik lékařů hovoří o snadnější léčbě a spolupráci s pacienty, kteří jsou otevření, 

komunikativní, hovoří o svých obtížích, jsou schopni vyjádřit, co je trápí a jak se 

proměňuje jejich zdravotní stav vlivem léčby, například vlivem užívání léků. Naopak hůře 

se jim spolupracuje s lidmi, kteří jsou uzavření, mluví méně, nejsou schopni vyjádřit či 

popsat, co je trápí, nesdílí s lékařem, jak se předepsaná léčba projevuje. Otevřenost jako 

charakteristika vede dle několika lékařů k lepší spolupráci a komunikaci, snadnější léčbě. 

Otevřený člověk se dle výpovědí těchto lékařů spíše svěří se svými problémy a tím se jim o 

něco uleví. Navíc se tím buduje i důvěra mezi lékařem a pacientem.  

Menšina lékařů pak mluví o otevřenosti v souvislosti s vyjadřováním či zadržováním 

pocitů. Lidé, kteří nevyjadřují své emoce, se s onemocněním vyrovnávají hůře, tři lékaři o 

nich mluví jako o uzavřených introvertech. Naopak lidé, kteří dokážou své pocity projevit, 

se s nemocemi vyrovnávají snáze, někteří lékaři o nich mluví jako o otevřených 

extrovertech. 

 

Lékařka P4 vidí problematiku komunikace takto: „Tak samozřejmě tam je důležitá ta spolupráce s tím 

pacientem, to znamená navázat tu komunikaci, v podstatě si rozumět, ten pacient by měl být umět, pokud možno, 

co nejpřesněji uvést ty potíže, které má a ten lékař by měl si doplnit, kdyby něco, aby ta komunikace byla, co 

nejvíce obsažná, co do informací. A když potom takový člověk užívá léky, tak jak to ustupuje, jestli mu to dobře 

ustupuje, špatně ustupuje. Jsou lidí, kteří velice dobře spolupracujou, sami ještě o tom přemýšlí, já jsem si 

všimnul tady toho tohohle a můžu tohle, tamto.  A jiný lidi vám neřeknou vůbec nic, musíte to z nich tahat, jako z 

chlupatý deky, jsou takový typy, ale to je různý. Ale ty zase jsou dřív zdraví, když nemluvěj, přijdou zase, až jim 

bude hůř.“ 

Lékař P2 zdůrazňuje komunikaci jako prvek ovlivňující spolupráci: „Daleko lepší se bude 

spolupracovat s někým, kdo je komunikativní, má náhled, je optimistický. Kdo je uzavřený, nekomunikativní, 

neotevře se vám, ani ty problémy vám neřekne, hůř se stanoví diagnóza, hůř se léčí.“ Doktorka P6 hovoří o 

komunikaci ve spojitosti s otevřeností, v rámci odpovědi na otázku, zda existují typy lidí, které se snáze léčí: : 

„Jo, právě ty otevřený, který to řeknou, se kterýma je možný komunikovat a který jsou trošku otevřený 

paradigmatu, že to není jenom v těle, který jsou díky tomu ochotný sami na sobě nějak pracovat, udělat něco pro 
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sebe.“ Dle lékařky P6 může vést k bohatšímu sdílení ze strany pacienta také vážná nemoc, například rakovina: 

„Kdyby tam nebyla v úvozovkách ta hrůza z rakoviny, tak je to nádherný, ale zase na druhou stranu díky tomu, 

že tam byla ta těžkost, ta tíže v tom těle, tak možná, že ty lidi byli opravdu o sobě schopný říct víc, byli schopný 

udělat nějakou velkou změnu vnitřně, protože se hodně báli, byla to silná věc, takže se změnili trošku rychlejc 

než by se změnili bez toho.“ Doktorka P6 také vnímá, že je lepší komunikace s pacientem vede k lepší spolupráci 

a je to poznatelné ze způsobu odpovědí pacientů, méně rozvinuté odpovědi pacienta dává tentokrát naopak do 

souvislosti s uzavřeností: „Jako nějak jo, ale abych to dala nějak do slov. Z toho prvního rozhovoru člověk nějak 

věděl jako jestli, na základě těch odpovědí, někdo odpovídá úsečně, je vidět, že si drží distanc, že si nikoho 

nepustí. A někdo prostě tak jakoby povídá, dává si to sám do souvislostí, mluví o rodině, uvažuje o linii v tom 

rodu. S těma lidma se pak dobře mluví a líp spolupracuje.“ 

 Pacienty, s nimiž se hůře komunikuje, vidí lékařka P7 také jako nekoncentrované a zároveň upjaté na 

jeden druh obtíží: „Když je někdo nekoncentrovaný, hůř se s ním komunikuje nebo je stále upjatý stále jenom na 

jednu věc, těžko ho člověk, pomalu ho člověk musí rozkládat na anionty a na kationty, aby mu vysvětlil, že nemá 

význam se upínat na jeden druh obtíží, protože to může být úplně něco jinýho, jo. Takový ty obsedantní způsoby 

projevu.“ 

Lékařka P8 vnímá lépe komunikující pacienty jako příjemnější v kontaktu: „Jinak jsou i pacienti, na 

který se těším, kde probereme všechno, co pes náš, dotyčnýho, co zahrada. Takový komunikativní osoby.“ 

Lékař P1 si v rámci komunikace všímá, jak pacient líčí své obtíže: „Jsou určité typy lidí, které líčí 

obtíže takovým způsobem, že se tam dá předpokládat psychický problém. Ty obtíže, co on líčí, jsou typicky 

neurotičtí - přesně prstem ukáže, kde ho to píchá, je to takový prvotní signál pro možnou psychickou nástavbu. 

Líčí svoje obtíže od hlavy až k patě, všude najde něco, tam pak pokládám otázku, co je to gró obtíží, co ho trápí 

nejvíc. Je to zajímavý, už jenom z toho, jak to ten člověk líčí, že vás fakt zajímá, jak to může být a může to být 

něco s čím se člověk nesetká každý den, nemusí to mít vůbec psychosomatický ráz, je to prostě organicita.“ Jak 

lékař P1, tak i lékařka P10 poznávají ze způsobu líčení obtíží pacienty, jaká s nimi bude spolupráce: „Většinou 

jo, už při registraci, včera jsem registrovala jednoho pána, ročník 49, už jenom z toho, jak mluví a jak líčí svoje 

obtíže a nemoci, tak už vím, že to bude složitý, to už poznám, to jsem si trochu naběhla, že jsem si ho vzala do 

péče.“  

Lékař P2: „Při vzniku nádoru hraje psychika roli přes imunitní systém, ale větší vliv má v podstatě při 

léčbě nádorů. Léčba nádorů, výsledky jsou lepší, u lidí, kteří jsou otevřenější, dobře naladění, nejsou odmítaví. 

Spolupráce je tam lepší. Pro tu léčbu jsou přístupnější. Kdo je uzavřený, nekomunikativní, neotevře se vám, ani 

ty problémy vám neřekne, hůř se stanoví diagnóza, hůř se léčí.“  Snáze léčí dle doktorky P6 tito lidé: Jo, právě ty 

otevřený, který to řeknou, se kterýma je možný komunikovat a který jsou trošku otevřený paradigmatu, že to není 

jenom v těle, který jsou díky tomu ochotný sami na sobě nějak pracovat, udělat něco pro sebe.“ Blíže je 

charakterizuje ještě takto, když se vyjadřuje k tématu představy zdravého člověka: „Takže záleží tady na tom. A 

pak ještě jedna věc, je ta druhá skupina lidí, o nichž jsme mluvily v té předešlé otázce, který jsou otevřený, budou 

na sobě pracovat dlouhodobě, opravdu půjdou dál a to tělo prostě budou mít, pokud to budou dělat rozumě, 

budou se poslouchat. Většinou člověk niterně ví, jestli jde udělat pro sebe dobrou věc nebo špatnou, vesměs. 

Když ty lidi začnou používat to, co jsme dostali, co je naše podstata, tu intuici, to napojení, tak prostě jdou dál. 

Třeba jsou nemocný občas, ale to je úplně něco jinýho, nepůjdou k doktorům, nebudou otravovat s každým 

kašlíkem, nebudou závislý na někom, budou stabilní osobnosti.“ 

Lékařka P 13: „Asi vyrovnání se s nějakým onemocněním, těžší to mají introverti, kteří si to probírají v 

sobě a nechtějí to lékaři ani nikomu jinému říct, kdežto extrovert je člověk, který dokáže ty emoce prostě dát ven 

a na odiv, tak si myslím, že pak to vyrovnání je snazší.“ 

Lékařka P 14: „A psychicky ji lépe snáší ten člověk vedle, kterého trošku někde zabolí a už to dává 

najevo, potřebuje utěšit. Je pravda, že možná introverti mají spíš tendenci to držet víc v sobě, ale jestli je to bolí 

míň, to bych neřekla, každý má ten práh nastavený trošku jinak, každého bolí různé věci jinak a každý projevuje 

bolest jinak. To, že někdo říká:“Jo dá se to ještě snést.“ a někdo vedle křičí bolestí, to ještě neznamená, že toho 

druhého to bolí víc, ten druhý má třeba lepší sebekontrolu a nechce to tolik extra projevovat, drží to v sobě, sice 

trpí stejně jako ten křičící vedle, ale neprojevuje se tak. Člověk, který má realistický náhled, trošku optimistické 

myšlení a zároveň ne přehnané cíle, nejsou přehnaně optimističtí, když si vezmu ty čtyři osobnostní typy, tak 

sangvinik je v tom nejlepší, třeba ani cholerici, co se týče toho hojení, oni vybuchnou, dostanou ze sebe ten stres 

a pak jsou schopni spolupracovat.“ 

Lékař P 15: „Nezůstává to v nich, takže já bych řekl, že otevření lidé méně trpí somaticky 
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psychosomatickými chorobami a ti lidé více uzavření, pak už je to více o energii toho, jak přistupují k 

problémům života buď aktivně, nebo pasivně…“ 

   

8.1.9 Pečlivý versus „lajdák“ 

Polovina dotázaných lékařů pozoruje u svých pacientů pečlivost, svědomitost, 

pořádnost, dodržování léčby nebo naopak lajdáctví, nedodržování předepsané medikace. 

Tyto vlastnosti se lékařům jeví jako klíčové v přístupu k léčbě a spolupráci. Lékař P1 si všímá 

souvislosti lajdáckého či pečlivého až úzkostného přístupu k léčbě s psychosomatickými 

onemocněními. „Lajdáci“ trpí psychosomatickými obtížemi méně než ti, co dodržují 

předepsanou léčbu velmi pečlivě. Doktorka P6, podobně jako doktor P1 hovoří také o 

extrémním dodržování léčebného postupu jako o úzkostném. Lékař P1 vnímá, že pokud je 

pacient „lajdák“, somatizovat nebude, pokud je však míra spolupráce nadměrná, ze zkušenosti 

už předpokládá, že se u takového pacienta objeví více somatických obtíží. Lékaře takoví 

pacienti „lajdáci“ někdy překvapí, někdy naštvou. Lékař P1 tady zmínil i jakýsi údiv pacientů 

„lajdáků“. Člověk nedodržuje léčbu a diví se, že mu není lépe. Tady by mohla hrát roli 

inteligence, jak o tom hovoří lékařka P5 v reakci na otázku ohledně spolupráce. Lékař P9 

mluví o pacientech, kteří léčbu dodržují, jsou pořádnější a svědomitější. Lékař P15 tvrdí, že se 

lépe léčí ženy díky pečlivosti. Lékař P11 popisuje pacienty, „lajdáky“, kteří jsou zdraví, 

protože si ohledně svých onemocnění nedělají starosti. 

 

Dle lékaře P1 lajdáci méně trpí psychosomatickými onemocněními než ti, co dodržují předepsanou 

léčbu velmi pečlivě: „Tak tam v souvislosti s osobností, tak bych to viděl jako otázku spolupráce, buď to člověk 

bude lajdák, bude na to kašlat a mít to na háku, tak to bych řekl, že takovýhle člověk somatizovat nebude. Někdo, 

komu hrozíte při každé návštěvě, jezte prášky na tlak, máte ho vysoký jako Brno, nekuřte, máte špatný 

cholesterol, měl byste omezit tyhle věci. Oni budou lajdáci, nebudou dělat nic, takový člověk somatizovat 

nebude, si myslím. Naopak lidi, kteří budou somatizovat hodně, tak budou mít spolupráci až nadměrnou, těm, 

kdybyste řekla, ať dělají to a to, tak to budou dělat, budou přesně dodržovat léčbu.“ Doktorka P6, podobně jako 

doktor P1 hovoří také o extrémním dodržování léčebného postupu jako o úzkostném: „Když je někdo pečlivý, tak 

to bude lépe fungovat, ale když je někdo naopak zkostnatělý a bude to úzkostně dodržovat, tak to nebude třeba 

taky nějak ku prospěchu.“ Lékař P1 vnímá, že pokud je pacient „lajdák“, somatizovat nebude, pokud je však 

míra spolupráce nadměrná, ze zkušenosti už předpokládá, že se u takového pacienta objeví více somatických 

obtíží. 

 

Lékaře takoví pacienti „lajdáci“ někdy překvapí, někdy naštvou: „Spíš mě překvapí a třeba i naštvou 

tím, že člověk jim něco řekne a oni to prostě neudělaj a stejně za váma přijdou a řeknou, že mají ty obtíže. A vy 

se jich zeptáte, jestli udělali to, co jste jim minule řekli, jestli užívali, to, co jste jim předepsali. A oni přijdou s 

těmi obtížemi a řeknou, že nic z toho neudělali. Tak to člověka překvapí, tak si řeknete, proč sem teda lezeš, 

abych ti řekl znova to samý a ty se na to vykašlal. To jsou teda ty překvapení nemilý. Nespolupracují a diví se, že 

mají furt ty stejný obtíže.“ A ještě dodává: „Jsou takový experti, víte, že můžete jim tu namlet, co chcete a oni si 

stejně budou dělat, co chtějí oni. Samozřejmě podle toho už člověk odhadne, jak bude spolupracovat, až přijde 

příště.“ Lékař P1 tady zmínil i jakýsi údiv pacientů „lajdáků“. Člověk nedodržuje léčbu a diví se, že mu není 

lépe. Tady by mohla hrát roli inteligence, jak o tom hovoří lékařka P5 v reakci na otázku ohledně spolupráce: 
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„Přemýšlivější lidi spíš než takoví jednodušší. Ti, kteří o tom tolik nepřemýšlí, je jim to jedno, s nima se hůře 

spolupracuje. A dají se rozdělit ještě do dvou skupin. Některý jsou takoví poctivci. Sice o tom nepřemýšlí a 

prostě poslechnou a pak jsou takoví ti, co nad tím nepřemýšlí, všechno vám odkejvou, ale nic neudělají pro sebe, 

když by měli změnit jídelniček, tak prostě proč. Je to v povaze určitě. A pak jsou takoví ti, všechno si načtou, a 

když to mají udělat, tak nic neudělají. Je to na povaze, jestli dokážou se sebou pracovat nebo ne. Jsou pacienti, 

kteří snadno spolupracují a léčí se snadno. A pak jsou pacienti, kteří jsou, jaksi…vědí všechno líp než doktoři. 

Teď si to přečtou na tom internetu a teďka teda vám jako odkejvaj, že něco budou užívat a pak přijdou s tím, že 

mně to nepomohlo a pak chtějí zase jinou léčbu. S některýma to není jednoduchý, ale jak určit, jestli jsou to ti 

nebo tamti, to se těžko odhaduje. Začne vám diktovat a hádat se, když něco namítnete, což je teda hrozně 

nepříjemný. Nemám odezvu toho, co bych chtěla, abychom spolu udělali, nějaký to vyšetření a došli k nějakýmu 

závěru. Nelze. Tak to mě teda trochu trápí.“ Lékař P9 mluví o pacientech, kteří léčbu dodržují: „Nevím, jestli 

znáte medicínský pojem compliance, compliance k léčbě, prostě dodržují léčbu, co jim doktor nařídí, aby byli 

doma brali léky pravidelně, když to někdo dělá, tak to je s ním jednodušší.“ Na otázku, zda existují typy lidí, co 

budou dodržovat léčbu spíše, odpovídá: „To rozhodně. Jako nějaký pořádnější, svědomitější.“ Lékař P15 tvrdí, 

že se lépe léčí ženy díky pečlivosti: „Hůř se léčí muži, ženy jsou systematičtější a pečlivější, čili když to vezmeme 

genderově, tak jsou ženy lepší pacientky.“ Lékař P11 popisuje pacienty, „lajdáky“, kteří jsou zdraví, protože si 

nedělají starosti ohledně svých onemocnění: „V podstatě ty lidi se toho nebojí, nejsou tak vystresovaný, jsou 

klidnější, taky se méně řídí doporučeními lékaři, často.“ 

 

8.1.10 Odpovědnost a svalování odpovědnosti na druhé 

Někteří lékaři se v rozhovorech dostali i k tématu zodpovědnosti. Jak pacient 

přistupuje k sobě a ke svému zdraví? Jak vnímá, kdo je zodpovědný za jeho zdravotní stav a 

výsledky léčby? Někteří z těchto lékařů u svých pacientů pozorují, že pokud se cítí být 

zodpovědní za svůj zdravotní stav, pak o sebe více pečují a uvědomují si, že mohou svůj 

zdravotní stav změnit.   

Z  pohledu a zkušeností několika lékařů tedy vyplývá, že pacienti, kteří nějakým 

způsobem vnímají, že za svůj zdravotní stav a jeho změny nesou zodpovědnost, sami se 

aktivněji zapojují do léčivého procesu a daří se jim lépe než pacienti, kteří delegují 

zodpovědnost za sebe na zdravotní personál a vnímají tak, že zodpovědnost za jejich 

uzdravení nesou lékaři. U pacientů, kteří zodpovědnost delegují na lékaře, často dochází 

k obviňování lékařů, pokud něco nejde nebo pokud se něco komplikuje.  

Podle lékařky P14 jsou pacienti, co vnímají, že je na lékařích, aby se uzdravili, více 

rezignovaní a pasivní. Lékařka P12 vnímá, že pro některé pacienty je důležité, aby se 

rozhodli sami, jiní zase chtějí, aby za ně rozhodnutí udělal lékař, více si toho všímá u starších 

pacientů. Lidé, kteří chtějí, aby za ně rozhodl, jsou často úzkostní. Pacienti, kteří se 

rozhodnou sami, například nejdou na operaci a chtějí s nemocí bojovat jinak, u těch lékařka 

P12 vnímá, že jejich rozhodnutí vede k spíše k zdravení. U pacientů, kteří nejsou schopni se 

rozhodnout sami a nakonec za ně rozhodne lékař, lékařka vnímá, že i to, že rozhodne lékař, 

je pro ně důležité a v důsledku to má vliv na uzdravovací proces, jelikož tito pacienti mají 
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v lékaře důvěru. 

Lékaři postřehli, že odpovědnost a svalování odpovědnosti na druhé, je důležitým 

prvkem v rámci zdraví a zdravotního stavu. Jejich postřehy by se daly opřít o teorii místa 

kontroly (locus of control). Internímu LOC by, když shrneme odpovědi lékařů, odpovídal ten, 

kdo: cítí odpovědnost za to, co se mu děje, vnímá, že spolupráce není jen na lékaři, cítí, že 

může pro své zdraví něco udělat a vidí sám sebe jako hlavního v procesu léčby. Externímu 

LOC by odpovídal ten, kdo: neozve se a pak se zlobí na lékaře, když dojde ke zhoršení 

zdravotního stavu, svaluje neúspěch léčby na doktora, nerad slyší, že obtíží se zbaví jen on 

sám a používá frázi: „Jsem zvědavej, co se mnou uděláte.“ 

 

Doktorka P6 vnímá, že pokud se člověk cítí být odpovědný za to, co se mu děje, více o sebe pečuje a 

uvědomuje si, že může svůj zdravotní stav změnit: „Pak taky odpovědnost sám za sebe, že jsme odpovědný za to, 

co se nám děje, to pak vede k člověka k tomu, že o sebe víc pečuje. Když je nemoc, tak je to nerovnováha, tak je 

jasný, že něco dělá špatně a pokud na to nahlídne takhle, pokud nehází to na něco v práci, něco v rodině a že je 

to nějaká dědičnost jenom. Aby si ty lidi uvědomilo, že můžou něco pro to udělat, dostávají se z role bezmoci do 

role moci, já můžu, já můžu něco udělat pro to, to je hodně důležitý.“ 

Lékař P3 vnímá, že je třeba, aby si pacient uvědomil, že změna jeho zdravotního stavu není jen na 

lékaři, ale že je třeba, aby spolupracovali oba: „Snažim se naladit pacienty, nevim, jestli se to vždycky podaří, ale 

snažím se. Kreslím jim různý obrázky, proč a jak to působí, aby prostě věděli, co od nich očekávám. Protože ta 

spolupráce nemůže být jednostranná, nemůže být jenom ten doktor. Tady máte tabletku a zítra vám bude líp. Ten 

člověk musí chtít. Já jim kreslim tu nemoc, makroskopicky, kreslím jim tu chorobu, jak to vypadá - reflux 

jícnovej, jak to vypadá, zánět tlustého střeva, hemeroidy. Protože si myslim, že když se jim to nakreslí, tak oni si 

to líp, když to dostanou s sebou, vybavěj. Jinak pacienti, když vychází tady odsaď z ordinace, tak si nic 

nepamatujou.“ Lékařka P8 se setkává s pacienty, kteří se ozvou, dají o sobě vědět. Setkává se však i s pacienty, 

kteří vědět nedají a pak se zlobí na lékaře: „Jestli prostě chodí na kontroly pravidelně nebo nechodí, jsou lidi, 

který třeba i zavolaj, řeknu jim, ať za týden dají vědět, jak jim je a oni se ozvou. A pak je někdo, kdo prostě dva 

roky o sobě nedá vědět a pak se zlobí, že se to zhorší. „Je typ pacienta, kterej je hloupej a zlej. To je 

nejobtížnější pacient, protože pak tak jako naše snaha přichází vniveč a ještě ten pacient je na vás rozzlobenej. 

Totéž vnímá i moje sestra, jak tady, tak tam, to si vždycky řekneme, vždycky říkám, doufám, že nebude náš.“ 

Lékařka P8 dodává: „Jsou vyloženě typy, který svalujou třeba neúspěch léčby, což se někdy taky stane, na vás. 

Každý pacient reaguje na léky jinak, někomu vyhovuje to, jinému to, já nemůžu, je to forma pokusu. Zhodnotím, 

jestli je hodně nemocnej nebo málo a podle toho volím razanci léků, ne vždycky je to dobře, často se to musí 

změnit. Ten pacient to vnímá některej tak, že zkusíme třeba něco jinýho nebo uděláme tohle to a ten druhej a 

jinej jsem zvědavej, co se mnou uděláte, tuto formuli já nesnáším, jsem zvědavej, co se mnou uděláte.“ 

Lékař P10 podtrhuje, že člověk hraje hlavní roli v procesu léčení: „Musí se nad tím zamyslet. Ono ta 

ochota, jak jsem říkala, je to jednoduchý, dej mi prášek a nedělat nic. Typický jsou bolesti zad, já těm lidem 

vysvětluju. Jediný člověk, který je zbaví obtíží, jsou oni sami a to ty lidi strašně neradi slyšej a todle je stejný. 

Lidi, co to nejsou schopni slyšet, už ke mně pak většinou nechodí, to se vyselektovává. Někdo chce být jenom 

léčený, opečovávaný a někdo chce být fakt vyléčený. A vtom je trošku rozdíl. Tak někdo se musí nad tím zamyslet. 

Přijde někdo, já zítra musím být zdravý. Co já mám dělat? S tím neudělám nic. Musí se nad tím zamyslet. Ono ta 

ochota, jak jsem říkal, je to jednoduchý, dej mi prášek a nedělat nic.“  

Podle lékařky P12 se lépe léčí pacient, který vnímá, že hraje roli v uzdravovacím procesu, například 

cvičí, dodržuje určitou dietu: „když mám pacienty s roztroušenou sklerózou, pacienty s nějakým závažným 

onemocněním, s Parkinsonovou chorobou, epilepsií, prostě jako jasně neurologickým onemocněním, tak ten 

člověk, který k tomu přistupuje, že má v tom nějakou roli, i v té léčbě, jako nějakou zodpovědnost, tak vidím, že i 

ten zdravotní stav se líp léčí, u těch roztroušených skleróz, né, že by nedostal ataku, ale ta ataka má prostě, 

dokáže ta ataka, ale má prostě pro něj příznivější průběh, třeba kratší než u toho pacienta, který teda se v tom 
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zúzkostňuje a řeší jako co dál,…“ Lékařka P12 vidí horší zdravotní stav u pacientů, kteří vidí odpovědnost za 

své zdraví na straně lékaře: „…stejně jako třeba u pacientů po mozkové příhodě, tam je to úžasně patrný, máme 

pacienty, co tak jako polo žijí a vyžadují tu pomoc, kdežto jsou pacienti, co bojují za tu svou zodpovědnost a 

přijmou určitý handicap, srovnají se s ním, ale bojují za to, aby byli soběstační, co to jde. Je to o tom, jakou si za 

to berou zodpovědnost, za ten svůj stav. Když to ta druhá skupiny často tu zodpovědnost jakoby nepřijímá a 

delegují ji na ty doktory, na ty rehabilitační pracovníky a tak.“ U pacientů, kteří zodpovědnost delegují na 

lékaře, často dochází k obviňování lékařů: „…oni to zamítaj a vlastně na mě pořád hází ten svůj problém, já ať 

jakoukoliv zbraň vyndám, tak si říkám, tak jsem někde vedle, tak musím začít jinak s těma lidma. A někdy chtějí 

třeba jenom přiznat, že to mají těžký.“ Podle lékařky P14 jsou pacienti, co vnímají, že je na lékařích, aby se 

uzdravili, více rezignovaní a pasivní: „Člověk, který to všechno vidí ve smyslu a teď se o mně postarejte nebo je 

pesimistický a nevěří, že by k uzdravení došlo, že by to pomohlo, tak ten tam pak leží jako placka a nic nedělá. 

Takže i v tomhle se může odrážet osobnost člověka.“ Dle doktory P14 uzdravení probíhá pomaleji právě u těch 

pacientů, co očekávají od zdravotníků, že za něj všechno udělají: „Svým způsobem nebo aktivita a pasivita nebo i 

pojetí toho, jak to má vypadat v té nemocnici, ten člověk, který je aktivní, tak si uvědomuje, že se musí více 

zapojit do toho svého uzdravovacího procesu, ten člověk z toho bude mít pak mnohem větší benefit než někdo, 

kdo si myslí, že se za něj všechno udělá, u takového člověka pak uzdravení probíhá složitěji, pomaleji.“ Téma 

odpovědnosti za zdravotní stav postihuje i lékařka P13, vnímá, že nemocný člověk nemá moc sám nad sebou a 

často ji deleguje na druhé: „Nemocného si představuju jako nemohoucího, že vlastně nemá moc sám nad sebou, 

často ji deleguje na někoho jiného, nejčastěji na lékaře,…“Lékařka P12 hovoří o zodpovědnosti a rozhodování: 

„Tam je taky ještě jedna věc, že v podstatě někdy jsou pacienti, ti starší zvlášť, přicházejí s tím, že jako přijdou a 

rozhodněte za mě, jako co. Problém je, když někdy ta medicína nedává jednoznačnou odpověď, může být ta i ta 

varianta správná, operace ne operace, pokud nejde samozřejmě o život. A teď já to těm pacientům předestřu s 

těma eventualitama a říkám jim, teď je to na vás se rozhodnout, oboje dvoje je a teď jako spousta lidí nebo část 

lidí, hlavně těch úzkostnějších to jim to nese zmatek, protože to oni nechtěj, oni po mně chtěj to rozhodnutí. Je to 

pro ně náročný, tohlenc to. A zase ti pacienti, co přijmou tohle rozhodování, tak zase se, mám pocit jakoby líp, 

když řeknou, já na tu operaci nepůjdu, já s tím zabojuju, tak tam to většinou potom je dobrý. Na druhou stranu, 

když já u těhle těch nerozhodnejch pacientů striktně řeknu a teď si myslím, že jsme jako vyčerpali a někdy to 

zkouším, že jim dám čas na rozmyšlenou, oni se mi v tom další dva, tři měsíce plácaj a pak vidím, že to k ničemu 

nespěje, tak třeba řeknu, dobře, vyčerpali jsme konzervativní postup a oni prostě přijmou, že je to rozhodnutí, 

možná se zbaví tý zodpovědnosti, ale jako přijímají to, že to tak má být, přijímají to, že je to pro ně dobře.“ A u 

těch druhých lidí, část lidí je to taková typ oběť bych řekla, která sklouzne k tomu, co se mi to jako stalo, tak mi 

pro boha pomožte nebo kdo za to může, ti se s tím hůř vyrovnávají.“ 

 

8.1.11 Rozumný, inteligentní, přemýšlivý 

Téměř většina lékařů se v rozhovorech vyjadřuje k vlivu schopnosti přemýšlet či 

rozumně uvažovat na proces léčby, spolupráci a tedy i zdravotní stav pacienta. Někteří z nich 

přímo hovoří o inteligenci. Lékaři sdílí názor, že se jim lépe spolupracuje s pacienty, kteří 

jsou schopni přemýšlet a uvažovat nad svou nemocí. Na druhou stranu, část lékařů 

považuje méně inteligentní pacienty za náročnější co se týče spolupráce a domlouvání se 

na léčebném postupu. 

Lékaři se shodují na tom, že pokud člověk o svých obtížích přemýšlí, je z hlediska 

léčby a spolupráce spíše na cestě k uzdravení. Dva lékaři mají podobný názor, vnímají, že 

pacienti s vyšší inteligencí více nad nemocí přemýšlí. Několik lékařů také propojuje zejména 

lepší spolupráci a komunikaci s přemýšlivostí, rozumností či inteligencí. S lidmi, kteří 



 

103 
 

jsou schopni na svou nemoc nahlédnout a porozumět léčivému procesu, se lékařům 

většinou lépe spolupracuje. Lékař P2 mluví o vědomostech, ale také si všímá souvislosti 

mezi inteligencí, vyšším vzděláním a vyšším socioekonomickým statusem. 

 Někteří lékaři dále sdílí přesvědčení, že vyšší inteligence pacientů se pojí s určitou 

schopností přijmout rady lékařů. Pár lékařů vidí u pacientů inteligenci jako faktor 

ovlivňující náhled na nemoc. Dále se shodují, že méně inteligentní lidé jsou méně ve 

stresu než lidé více inteligentní. Lékař P11 vnímá, že se lépe uzdravují ti pacienti, kteří 

jsou méně inteligentní, protože nad svým zdravotním stavem tolik nepřemýšlejí, méně 

jim na něm záleží. Lékařka P14 a lékař P15 vnímají, že vliv inteligence na zdravotní stav a 

léčbu má dvě strany u lidí s vyšší i u lidí s nižší inteligencí. Podobně jako lékař P11 zmiňují, 

že lidé s nižší inteligencí jsou méně ve stresu, ale dodávají, že je pro ně obtížnější 

nahlédnout na své onemocnění a porozumět mu. 

 

Lékař P1: „Když bych to měl vztáhnout, tak bych řekl, že to je člověk, který přistupuje k zdravotním 

problémům, když nějaký už má racionálním způsobem, nenechá se hnedka vyplašit, pobláznit, že ho tady píchlo a 

musí běžet k doktorovi, že nad tím dokáže rozumně popřemýšlet. Nemusí mít vyloženě medicínské vzdělání, ale 

dokáže ohodnotit, že když ho píchá jeden den v koleni, tak za tím může být spousta věcí a nemusí hned běžet k 

doktorovi a zároveň neopomene to, že když ho to bolí déle, třeba dva měsíce, tak že s tím něco bude a k doktorovi 

by měl jít. Dokáže se nad to podívat selským rozumem. Ta racionalita by tam být taky trošku měla.“ Schopnost 

přemýšlet, zamyslet se vyzdvihuje také lékařka P10: „Oni ty lidi jsou naučený, doktore, dej mi prášek, oni se 

prostě nezamyslí, že ta hlava je mocný faktor na všechno, nejsme na to zvyklý. Občas se někdo najde a obecně si 

myslím, že snáz ženský, že jsou vnímavější, ono je to dáno tím, jak jsme nastavený. Lépe se léčí lidi, co jsou 

schopni takhle přemýšlet.“ 

Lékař P2 mluví o vědomostech, ale také si všímá souvislosti mezi inteligencí, vyšším vzděláním a 

vyšším socioekonomickým statusem: „Taky si myslím, i když to teda nesouvisí přímo s povahou, že hodně hrají 

roli vědomosti pacienta, nechci říct přímo vzdělání. I když je fakt, že ty lidi s vyšším vzděláním mají větší vhled a 

jsou na tom lépe ekonomicky. Lépe se s nimi spolupracuje, co se týče životosprávy, diety, pohybu jako jo, oni 

mají větší možnosti. Takže když přijde bezdomovec a univerzitní profesor, tak je mi jasný, že s profesorem se líp 

domluvím - bude moct držet dietu, diety jsou finančně náročné, bude se moct věnovat nějakému sportu. Nejenom 

vzdělání, ale i přirozená inteligence v tom hraje roli.“ Ke vzdělání a spolupráci se vyjadřuje také lékařka P8: 

„Osobnost, jakej je člověk, jednak, jak je vzdělaný…“ a o inteligenci a spolupráci lékařka P7: „No tak jsou to 

samozřejmě inteligentní, jo, vzdělaný lidi, tak ty pochopí, když se jim vysvětluje, o co jde, tak se snažej 

spolupracovat.“ 

Lékaři se shodují na tom, že pokud člověk přemýšlí o svých obtížích je z hlediska léčby a spolupráce 

spíše na cestě k uzdravení. Doktorka P4 o nich mluví v rámci odpovědi na otázku ohledně spolupráce: „Jsou lidí, 

kteří velice dobře spolupracujou, sami ještě o tom přemýšlí, já jsem si všimnul tady toho tohohle a můžu tohle, 

tamto.“ Stejně tak i doktorka P5: „Přemýšlivější lidi spíš než takoví jednodušší. Ti, kteří o tom tolik nepřemýšlí, 

je jim to jedno, s nima se hůře spolupracuje. A dají se rozdělit ještě do dvou skupin. Některý jsou takoví poctivci, 

Sice o tom nepřemýšlí a prostě poslechnou a pak jsou takoví ti, co nad tím nepřemýšlí, všechno vám odkejvou, 

ale nic neudělají pro sebe, když by měli změnit jídelníček, tak prostě proč. Je to v povaze určitě. A pak jsou 

takoví ti, všechno si načtou a když to mají udělat, tak nic neudělají. Je to na povaze, jestli dokážou se sebou 

pracovat nebo ne.“ 

Doktorka P8 propojuje inteligenci se zájmem a schopností přijmout rady: „Pacienti, kteří 

nespolupracují, kteří jsou primárně jednodušší, to by bylo špatně, ale kteří jako nemají zájem o svoje zdraví, tam 

je ta spolupráce vždycky horší, je to prostě takový. Záleží opravdu na tom, jak ten člověk je zainteresován do 
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svého zdraví, jak je schopen akceptovat rady a tak dále a tak dále. Je typ pacienta, kterej je hloupej a zlej. To je 

nejobtížnější pacient, protože pak tak jako naše snaha přichází vniveč a ještě ten pacient je na vás rozzlobenej.“ 

 K tématu se vyjadřuje také lékařka P6, mluví o tom, že je třeba dělat věci rozumně a schopnosti 

naslouchat sám sobě: „Takže záleží tady na tom. A pak ještě jedna věc, je ta druhá skupina lidí, o nichž jsme 

mluvily v té předešlé otázce, který jsou otevřený, budou na sobě pracovat dlouhodobě, opravdu půjdou dál a to 

tělo prostě budou mít, pokud to budou dělat rozumně, budou se poslouchat. Většinou člověk niterně ví, jestli jde 

udělat pro sebe dobrou věc nebo špatnou, vesměs. Když ty lidi začnou používat to, co jsme dostali, co je naše 

podstata, tu intuici, to napojení, tak prostě jdou dál. Třeba jsou nemocný občas, ale to je úplně něco jinýho, 

nepůjdou k doktorům, nebudou otravovat s každým kašlíkem, nebudou závislý na někom, budou stabilní 

osobnosti.“ 

Lékař P11 vnímá, že se lépe uzdravují ti pacienti, kteří jsou méně inteligentní, protože nad svým 

zdravotní stavem tolik nepřemýšlí, méně jim na něm záleží: „Tak u nás se říká, že nejlíp to funguje na ty, který 

jsou v uvozovkách blbí, který si neuvědomujou, co se s nima děje, jsou subnormálního intelektu, takže ty, pokud 

jsou v pohodě, tak se fantasticky hojí, přežijou věci, který by člověk nečekal, že přežijou, takže tohle jako je 

vysoce pozitivní. Vliv, že takovýhle lidi přežívaj, si myslíme závažnější věc snáz, ale to je zase takový odhad. V 

podstatě ty lidi se toho nebojí, nejsou tak vystresovaný, jsou klidnější, taky se méně řídí doporučeními lékaři, 

často…Přežívají neuvěřitelný věci a prostě, tam jestli je to ta nižší inteligence, nevim, ale prostě přežijí, že teda 

nechápeme.“  Lékařka P14 a lékař P15 vnímají, že vliv inteligence na zdravotní stav a léčbu má dvě strany u lidí 

s vyšší i u lidí s nižší inteligencí. Podobně jako lékař P11 zmiňují, že lidé s nižší inteligencí jsou méně ve stresu, 

ale dodávají, že je pro ně obtížnější nahlédnout na své onemocnění a porozumět mu. Lékařka 

P14:„Inteligentnější lidé mají často lepší náhled na tu nemoc, ale na druhou stranu někteří jsou až takový, že si 

spoustu věcí vyhledávají a spoustu věcí špatně interpretují a potom, když se jim to člověk snaží vysvětlit, že je to 

trochu jinak, tak už mu nedůvěřují. Na druhou stranu lidi, kteří třeba nejsou tolik inteligentní, tak sice mohou být 

nedůvěřiví k té metodě, dají na to, co jim někde někdo řekl, ale na druhou stranu zase jsou u nich lidi, kteří 

řeknou:“Já tomu nerozumím, já věřím vám, udělejte, jak myslíte.“ Tam jsou vždycky takové dva protipóly.“ a 

lékař P 15: Co se týče inteligence, tak to se nedá generalizovat. Hloupý člověk se neléčí asi taky úplně dobře, na 

druhou stranu vysoká inteligence může být produktivní i kontraproduktivní, bohužel zjišťuju, že někteří speciálně 

inženýři. Jak říkám v té Gaussově křivce je ideální nějaký ten střed, tam to funguje nejlíp. Podprůměrní to 

nepochopí a nadprůměrní po tom nad tím tak špekulují, že vnáší do toho své ego, že víceméně je to pak 

kontraproduktivní taky.“ Lékař P15 uvádí příklad více inteligentních pacientů s atopickým ekzémem: „Jsou to 

často, myslím, že atopický ekzém se často týká lidí s vysokou inteligencí, ale až obsedantní obavou ze selhání, jo 

to je takový, že oni chtějí být perfektní, ale nedosáhnou, pořád jsou ve stresu z toho, že se od nich čeká ještě něco 

víc nebo že by mohli selhat nebo něco takového, takže jsou to víceméně úzkostní lidé. Viděl jsem jich několik 

takových, že takhle reagovali.“ 

Lékařka P12 vnímá, že je důležité, když jsou pacienti schopni nahlédnout, že psychický stav má vliv na 

tělo, zároveň nevidí, že by se to více dařilo lidem s vyšším vzděláním než těm s nižším: Samozřejmě, já nejsem 

psychoterapeut, abych to s nima řešila, ale považuju za úspěch, když se mi podaří těm pacientům vysvětlit, že 

tabletky nejsou všemocný, ale vždycky na druhou stranu u těch pacientů vyloučíme, uděláme nějaké vyšetření, 

abychom vyloučili, že tam není nic závažnýho. Pokud se podaří těm pacientům nahlídnout na to, že na to může 

mít ta psychika nějaký vliv, je v podstatě větší šance, že začnou nějak spolupracovat. Musím říct, že v obecném 

smyslu to nesouvisí se vzděláním, s tím, jestli ten člověk je nebo není vysokoškolák. Třeba přijde člověk, který je 

na první pohled velice sebevědomý, ale když se do toho pustíme, třeba u těch bolestí hlavy, tak je to prostě 

člověk, který má hodně nízké sebevědomý, bojuje za cenu nějakých výkonů a to ho v podstatě dohání a tady je 

pak v pasti jakoby. 

Lékařce P12 se lépe spolupracuje s pacienty, kteří jsou přiměřeně racionální: „No jako přiměřená 

racionalita, pokud je, tak ta je docela jakoby příjemná.“ A podobně o vlivu inteligence na spolupráci hovoří i 

lékař P15: „Ta spolupráce závisí hodně na tom, jaký člověk je, jak je schopný přijímat názory druhých. A je to 

výslednice inteligence i toho, jestli jsem schopen naslouchat druhému člověku nebo jsem totálně egocentrista, 

který všechno ví nejlíp, takový brouk pytlík, tak s takovýmhle člověkem se spolupracuje opravdu velmi těžce…“ 
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8.1.12 Přijetí 

Někteří z lékařů se dotkli tématu přijetí a jeho vlivu na zdravotní stav. Část těchto 

lékařů se k přijetí vyjadřuje velmi často, uvádí příklady pacientů a zdůrazňují, že přijetí sama 

sebe je základem zdraví, zároveň dodávají, že přijmout sám sebe je obtížné. Další část lékařů 

vnímá přijetí jako zásadní akt pacientů v rámci spolupráce, mají tím na mysli přijetí rad 

lékařů. 

Tři doktorky se jasně shodují, že pokud člověk přijímá sám sebe, je celkově 

zdravější. Lékařka P13 považuje přijetí nemoci za důležité a vnímá ho jako základ zdraví. 

Lékařka P6 ještě dodává, že pro uzdravení je přínosné, když si pacient přizná, že příčina 

nemoci může být v psychice, vztazích či v práci. Lékař P1 posílá k psychologům ty 

pacienty, u nichž vnímá, že nejsou schopni přijmout jeho doporučení či neslyší, že by jejich 

tělesné problémy měly příčinu jinde. 

Většina z lékařů hovořících o přijetí si všímá, že pokud pacient nemoc přijímá, je více 

aktivní, chce se sebou něco udělat a snáze se tak léčí. Naopak pacienti, kteří nemoc 

nepřijímají, často rezignují a jsou pasivní, hůře se s nimi spolupracuje. Dle jednoho 

z lékařů přijetí nemoci znesnadňuje pacientovo naštvání, negativní nastavení a 

neschopnost přijmout pomoc z venku. Ojediněle se objevuje názor, že přijetí je 

problematické pro lidi zaměřené na výkon či pro neurotické pacienty. Jeden z lékařů také 

mluví o rozdílu mezi přijetím a vytěsněním, první vnímá jako zdravé a léčivé, druhé jako 

obranný mechanismus.  

Lékařka P6 považuje za důležité, když si pacient dokáže přiznat, že příčina nemoci může být 

v psychice, vztazích, práci: „…příčina je jinde, tak toto většinou lidé co přicházejí do nemocnic tak toto neslyší, 

nejsou schopni toto přijmout a něco s tím udělat.“ Lékařka P6 si u pacientů všímá, že spíše ženy se dokáží 

podívat na příčinu nemoci na psychické rovině: Speciálně mě překvapovali ty chlapi jsou jako…, jak na některý 

ty věci vůbec nevidí, jak nedovedou přijmout, že by v tom mohli být nějak zavzatý, že by pro sebe mohli něco 

udělat. To zvnitřňování mají víc ženy než muži, tam jsem úplně zírala, že je to možný, že až takhle.  Lékař P1 

posílá k psychologům ty pacienty, u nichž vnímá, že nejsou schopni přijmout jeho doporučení či neslyší, že by 

jejich tělesné problémy měly příčinu jinde: „U těch, kde na to nestačím sám, že nejsou schopní se vyrovnat, 

přijmout ode mě, že jejich tělesné problémy, nemají skutečný tělesný ráz, nemají původ v tělesnosti.“ 

Doktorka P10 i doktorka P6 se shodují na tom, že pokud člověk přijímá sám sebe je celkově zdravější: 

„Nejtěžší věc na světě je přijmout sám sebe, musíte se mít ráda, aby vás mohli mít rádi druhý lidi. To je problém. 

To lidi nechápou. To je základ všeho.  Jakmile tohle neuděláte, tak ten člověk nemůže bejt zdravej. Tohle musí 

tam bejt. To je vaše psyché, pak to ostatní jsou drobnosti, tohle je nejdůležitější, to už pak jde samo, jsem to 

viděla na sobě.“ P6:„Já nakonec ani nakonec nějak nepředělám sebe, já se na to akorát můžu jinak podívat. 

Podívám se na to jinak, tak, že je to možný, hlavně přijmout, že je to tady ta věc, co jako já s tím můžu dělat, co 

já se budu zlobit na tu věc, co už tady je, to je volovina, že jo.“ 

Podle doktorky P8 z hlediska spolupráce hraje roli, zda pacient akceptuje rady lékaře: „Určitě ano, 
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protože záleží na tom, osobnost jakej je člověk, jednak, jak je vzdělaný, jak je schopen se sám o sebe postarat, 

jestli akceptuje rady ostatních. Pacienti, kteří nespolupracují, kteří jsou primárně jednodušší, to by bylo špatně, 

ale kteří jako nemají zájem o svoje zdraví, tam je ta spolupráce vždycky horší, je to prostě takový. Záleží 

opravdu na tom, jak ten člověk je zainteresován do svého zdraví, jak je schopen akceptovat rady a tak dále a tak 

dále.“Lékař P3 mluví o víře v uzdravení, podle jeho názoru naštvaní pacienti nepřijímají pomoc zvenčí: „Věř a 

víra tvá tě uzdraví, to já myslím, že platí pořád. A zase je to o tom pozitivním přístupu. Když budete naštvaná, 

nebudete chtít nic přijmout, tak prostě to tak bude.“ 

Lékařka P6 popisuje zkušenost s pacientem, který se plně smířil se smrtí a přišel do nemocnice umřít. 

Lékařka se setkávala s plným přijetím smrti u pacientů jen výjimečně. Vnímá, že přijetím smrti byl pacientův 

odchod klidný a vyrovnaný: „Přišel a říkal: „Já mám rakovinu, já to vím, já sem jdu umřít, protože o mě už se 

nemůže nikdo postarat.“ Jako měl rodinu a tak a ty mí přátele už to nezvládaj, chodí do práce a on si lehnul na 

postel, byl tam někdo z jeho přátel, my jsme se starali o tělo a on asi za dva dny úplně v klidu odešel. Takový 

úplně přijetí jako já to vim, jinak to nejde, ty podmínky jsou takový, potřebuju tady to teplo a to opatření a 

hotovo. To jsem zažila jednou, že by byl někdo takhle úplně srovnaný, jak to takhle rovnou deklamoval, všechno 

niterně věděl.“ 

Doktorka P 12 vnímá rozdílné přístupy pacientů, jedna skupina přijme nemoc jako takovou a soustředí 

se na zmírnění příznaků či léčení a naučí se tak s nemocí žít: „Pro někoho, když mu řeknu výhřez plotýnky, je 

prostě najednou tragická informace, pro někoho jinýho je to informace o tom, že tam má nějaký problém a že s 

tím má něco dělat. Takže spíš o tom, jak se k tomu postaví, k tý diagnóze. Hlásí se nám typičtí migrenici, kde 

opravdu dostanou ty správný léky, mají dvakrát do měsíce svoji migrénu, naučili se s tím žít, fungují.“ Podobný 

názor má i lékařka P14, snáze léčí ti pacienti, kteří jsou schopni si přiznat, že jsou nemocní: „…ano jsem 

nemocný, abych se z toho dostal, tak musím nějakým způsobem na sobě pracovat, musím se zapojit do toho 

procesu, i když ležím v posteli, nemůžu ještě vstávat,…uvědomují, že holt jsou nějakým způsobem nemocní a 

nejspíš je to nějakým způsobem omezí. Člověk, který má pocit, že teď půjde na operaci, dostane možná něco 

proti bolesti a za chvíli půjde domů, tak potom je třeba zklamaný z toho průběhu a hůř se s ním spolupracuje, je 

třeba rozmrzelý, že to nejde tak, jak si představoval nebo když je člověk v těžkém stavu, ale ten člověk, který 

vidí:“Ano mám rakovinu, ale chci se dostat domů.“ A ten člověk, který má nějaký cil, vizi, chce se dostat domů, 

ale ten cíl není nějak jako přemrštěný, tak potom se snaží docílit toho předsevzetí, pomáhá, spolupracuje a je v 

tom zase aktivní a je u něj větší šance, že se dostane domů než někdo, kdo si řekne, tak já mám rakovinu, prostě 

umřu a úplně ztratí veškerou motivaci, i když třeba by mohl žít dva, tři roky, úplně se zastaví, nespolupracuje. 

Lékařka P12 se setkává s tím, že pacienti, kteří těžkou diagnózu přijmou, jsou více aktivní, nejsou 

pasivní ani rezignovaní v léčebném procesu: „Já mám třeba padesátileté pacienty s Parkinsonem, je to pro ně 

těžký, ale takže si řeknu, že to není asi o tý jejich ceně a o tom jejich hodnocení a prostě to zavezmou, že to k nim 

patří a nějak se s tím srovnají.“ Podle této lékařky lidé zaměření na výkon se s těžkou diagnózou vyrovnávají 

hůře. Pokud ji nepřijímají, mají tendenci vidět všechno černě a zlepšení je pak minimální: „A pak se s těžkýma 

diagnózama hůř vyrovnávají takoví ti výkonoví lidi, který jako byli vyloženě úspěšní za cenu bolestí hlavy nebo 

tlaku a když už přijde nějaký onemocnění, který je nějakým způsobem handicapující, ale z mého pohledu z toho, 

co tady vidím, se dá ten život žít i celkem plnohodnotně, tak pro ně je to takový sešup, je to tak těžko přijmutelný, 

že ty lidi vidí všechno černě, hůř se jim to všechno přijímá i to zlepšení tam moc není a i ta snaha spolupracovat 

na sobě, třeba v té rehabilitaci, je trosku menší.“ Lékařka P13 pozoruje, že neurotičtí pacienti mají obavu 

z nemoci, je pro ně těžké ji přijmout: „…většinou mám z nich pocit, že jsou neurotický, bojí se to přijmout. Mám 

představu, že ten zažívací trakt se pak stáhne, nechce to přijmout a z toho možná ty potíže jsou.“ 

  Lékařka P13 si všímá, že přijetí může napomoct, pokud se člověk svěří druhým lidem: „Asi vyrovnání 

se s nějakým onemocněním, těžší to mají introverti, kteří si to probírají v sobě a nechtějí to lékaři ani nikomu 

jinému říct, kdežto extrovert je člověk, který dokáže ty emoce prostě dát ven a na odiv, tak si myslím, že pak to 

vyrovnání je snazší. 

Lékařka P13 považuje přijetí nemoci za důležité a vnímá ho jako základ zdraví: Asi flegmatici by 

taky...asi ty lidi, který se dokážou smířit s něčím, že prostě něco tak je, tak určitě to vyrovnání je daleko lepší a to 

si myslím, že jde všema povahama napříč. Opravdu takové smíření se, že něco nějak je a bude, to je úkol pro nás 

pro všechny … že dokáže se asi na sebe podívat realisticky, hlavně na sebe, je smířený sám se sebou, hlavně s 

tím, že není dokonalý.“ 

O přijetí hovoří i lékař P 15: „A smířila se s tím a najednou se ukázalo, že žila déle.“ A dále rozlišuje 

přijetí a vytěsnění: „Ano, vytěsní anebo přijme, ono to vytěsnění je trošku nebezpečné, protože to potom vede k 
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totální nespolupráci s tím lékařem, takže to tak není úplně dobře, to přijetí je rozhodně lepší, jenomže někdy to 

vytěsnění jako obranný systém. Dozvíte se nějakou diagnózu, která je na skočení z mostu, tak to vytěsnění tady 

pomáhá, že vás to přestane bolet. Vytěsnění tady pomáhá jako obranný reflex. Přijetí je rozhodně lepší, to je 

aktivní, vytěsnění je trochu pasivní, to vytěsním a nechám to tam růst dál. U té paní to bylo tak něco mezi, trochu 

to vytěsnila a trochu přijela, tak řekla:"Já to prostě mám a jednou normálně přirozeně umřu, asi na to." A žila 

dál, bez stresu z toho, tak na každého jednou ta chvilka přijde.“ 

 

8.1.13 Důvěra 

Někteří lékaři hovoří o důležitosti důvěry ve vztahu lékaře a pacienta. Většinou 

vnímají, že důvěrný vztah s lékařem je pro pacienta léčivý, pacienti lépe komunikují, svěří 

se, spolupracují. 

Lékař P9 si u pacientů všímá, že je pro ně přínosné, když se o ně zajímá více, ptá se na 

otázky z jejich osobního života. Tyto svěřené informace mohou mít souvislost 

s onemocněními, jimiž pacient trpí a lékař toho může využít z hlediska léčby pacienta. Lékař 

také vnímá, že vytvořená důvěra mezi ním a pacientem je křehká. Lékařka P6 si všimla, že při 

léčbě pacienta hraje roli důvěra, která se vytváří mezi doktorem a pacientem postupně, 

podobně jako v psychoterapii. Postupné budování důvěry popisují i další dva lékaři. Lékařka 

P12 vnímá, že pokud pacienti důvěřují lékaři, důvěřují i jeho doporučení, popřípadě 

konkrétnímu zákroku. 

 

Lékař P2 mluví o důležitosti důvěry v oblasti spolupráce: Roli tam hraje ještě otázka důvěry - vztahu 

lékař a pacient. Problém specialistů a praktických doktorů, já už znám lidi dvacet třicet let, znám třetí generaci 

pacientů. Vím, jaké tam jsou problémy v rodině, vztahy, dokážu toho pak v praxi využít. Musíte umět medicínské 

věci, ale je to hlavně o komunikaci - není tam vztah, když doktor vidí pacienta jednou za čas, nezná ho, pacient je 

neinformovaný. Spousta lékařů s pacienty nekomunikuje, dívá se do počítače. Tady je to z obou stran, jak 

osobnost lékaře, tak pacienta. Na fakultách by se měla daleko víc učit komunikace. 

Doktor P3 zmiňuje nedůvěrou u úzkostných pacientů: „Obecně pozitivní lidi se léčí líp, pro ty doktory. 

No to i po tý operaci, když máte někoho, kdo jako je vyděšenej před tím, strašlivě vystresovanej, tak se hůř hojej 

ty rány. To není jenom o tom, že by to ten doktor nějak podělal. Ten člověk jak je takovej úzkostnej víc, neříkám 

depresivní, ale spíš úzkostnej a s nedůvěrou, tak na to hůř reaguje. Když k tomu přistupujete pozitivně,… ale je 

to někdy práce.“ 

Lékařka P6 si všimla, že při léčbě pacienta hraje roli důvěra, která se vytváří mezi doktorem a 

pacientem, podobně jako v psychoterapii: „Pak ta důvěra, protože já jsem si uvědomila celou tu dobu v 

nemocnici, měla jsem vnitřní pocit, že nejvíce léčí ten doktor, že přijde k tomu pacientovi a ten pacient k němu 

má důvěru. Je to taky takový placebo efekt. Jednak léčí ten člověk jako takovej, tím vztahem, podobně jako v tý 

psychologii, protože ta složka psychická, teda jak já to vnímám, je ta základní, to hlavní. Takže, když ten člověk 

měl důvěru k tomu doktorovi, celýmu tomu zařízení, nemocnici, tak určitě to zkracovalo dobu, než se dostal do 

nějaké rovnováhy lepší.“ 

Lékař P9 si u pacientů všímá, že je pro ně přínosné, když se o ně zajímá více, ptá se na otázky z jejich 

osobního života. Tyto svěřené informace mohou mít souvislost s onemocněními, jimiž pacient trpí a lékař toho 

může využít z hlediska léčby pacienta. Lékař také vnímá, že důvěra je křehká: „Nejvíc jim dělá dobře, když se 

jich začnete ptát, jak se jim žije a …to už je známka docela lepšího stavu mezi lékařem a pacientem, už je to o 

nějaký důvěře, že ten lékař musí mít nějakou citlivost, kdy se na takovýhle věci ptát. U někoho, kdo vám řekne, že 
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ho bolí hlava, posledních pár dnů, a vy se ho jako začnete ptát, jestli nemá náhodou jako problémy v práci, s 

manželkou a na sexuální život, tak ho to může dost zaskočit a ztratit k vám důvěru.“ Lékařka P10 často zažívá, 

že jí pacienti důvěřují, je to pro ni známka dobrého vztahu s pacientem a má z toho radost: „A ani ne za ty roky, 

spíš ve smyslu pozitivním, že mají ke mně důvěru, těžko si zvykám na nějaký lichotky nebo chválu.“ 

Lékařka P12 vnímá, že pokud pacienti důvěřují lékaři, důvěřují i jeho doporučení, popřípadě 

konkrétnímu zákroku, lékařka zároveň vnímá, že důvěra mezi lékařem a pacientem se buduje postupně: „Ano, 

pro část pacientů je to úlevný, zřejmě. Když důvěřují mně, důvěřují i zákroku. Jako část pacientů ocení to, že 

mají na výběr, že do toho mohou zasahovat, ale pro část pacientů je to nepříjemný, protože mají pocit nejistoty. 

Ta bolest, když je tenzní a tady je to někdy těžký vypozorovat, co to je, protože ty lidi jsou třeba přetížení, je za 

tím řada problémů, který si oni ani nechtějí přiznat, a hrozně špatně se s nima pracuje, v tom smyslu, že na to 

nemáme jednoduchý návod, tady nám kalendář třeba ani tolik nepomůže, protože opravdu ta hlava bolí denně 

furt tvrdí, že je všechno v pořádku, tady to chce delší dobu pro to získat důvěru toho pacienta v tom, že zase ptám 

se, co ty bolesti hlavy, že ho to bolí každý den, tak jaký to má vliv na jeho rodinu, jaký to má vliv na jeho zázemí 

a občas ty lidi začnou, ty který tvrdí, že se nic neděje, tak začne najednou něco vyplouvat, vyplouvat i jako něco z 

minulosti.“ Obdobný pohled má i lékařka P13: „A ono většinou při té první návštěvě oni nejdou do hloubky, 

nesvěří se, když se vidíme poprvé, tak tam není ta důvěra, ale mnohdy po tom při těch dalších návštěvách, oni 

jsou rádi, že jdou k lékaři, který je pro ně somatický, ale tím, že se začnou potom otevírat, že začnou mluvit i o 

psychice, o věcech okolí, rodinných sociálních, tam se to potom začne více rozkrývat a myslím si, že mnohdy 

řeknou věci, který u ostatních odborností neřeknou, že to neřeknou ani i neurologa, ani u chirurga, tam vůbec 

není prostor a nechtějí jít ani k psychiatrovi, ani k psychologovi, protože si nechtějí připustit, že oni by jim mohli 

pomoct, že ta příčina je vlastně tam, takže tady mají více prostor, že se s tím svěří. Takže neotypuju si je hned, 

mám nějakou svoji hypotézu, čím by to mohlo být, ale vlastně se to až během těch dalších návštěv odkrývá.“ 

Lékařka P14 hovoří o důvěře jako o aspektu, který usnadňuje spolupráci: „Například když člověk má 

syndrom bílého pláště, nevěří zdravotníkům, je ve stresu ještě než jde na operaci. Anestezie je u něj složitější než 

u člověka, který je v rámci možností klidnější, samozřejmě má obavy, strach, ale není to nějak vystupňované. 

Člověk, který je vystresovaný, nedůvěřivý, u něj je anestezie obtížnější. Důvěra je vlastně oboustranné jakoby 

proces, jednak ten člověk nebo by měl důvěřovat lékaři a jednak ten lékař musí vytvářet takové prostředí nebo 

působit tak, aby byl důvěryhodný. Když jsou operace na dolní polovině těla, nemusíme člověka uspávat a do 

celkové anestezie, můžeme dát takzvanou spinální anestezii, to znamená, že vlastně napíchneme páteřní kanál v 

místě, kde už není mícha a vlastně v uvozovkách umrtvíme ty nervy, které vedou do dolní poloviny těla. Tohle je 

metoda šetrnější než celková anestezie, ale když já to těm lidem takhle začnu vysvětlovat a teď vidím, že jsou 

úplně zděšení, chtějí spát, nechtějí injekci do zad, protože se bojí, že ochrnou, tak já vím, že nemá cenu je do 

toho nějak extrémně nutit, protože oni té metodě nedůvěřují, a když tomu prostě nevěří, tak to vnímají tak, že to 

nebude fungovat. Lékařka si také všímá, že pokud pacienti nedůvěřují, většinou to jsou lidé, kteří nevěří obecně 

ničemu a nikomu: „Většinou jsou to lidi, kteří nevěří ničemu, žádné instituci, tak nevěří ani té nemocnici, těm 

doktorům a zdravotníkům a naopak. Těžko to popsat, nedá se to specifikovat, není tam souvislost s nějakou 

extroverzí, introverzí. Je to individuální, je to o výchově, je to o okolí, inteligenci, zkušenostech a znalostech.“ 

 

 

8.2 Nemoc a role osobnosti 

V rámci první kategorie byly pojmenovány charakteristiky, které lékaři vnímají u 

svých pacientů. Nyní shrneme, o jakých nemocech lékaři mluvili v souvislosti s osobností 

nejčastěji. Podíváme se blíže na onemocnění srdce, problémy trávicího traktu, rakovinu, 

obtíže se zády, astma, nemoci kůže a úrazy. 
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8.2.1 Srdce 

Srdeční choroby jsou spojovány s psychikou, osobnost a chováním už od 50. let 

minulého století. Koncept osobnosti typu A je jeden z nejrozšířenějších, čtyři lékaři ho také 

zmínili ve svých odpovědích. Doktoři o srdci a jeho chorobách mluvili v rámci rozhovorů 

nejčastěji a spojovali je s vlivem psychiky a stylu života. Několik lékařů zmínilo tyto 

osobnostní charakteristiky: nervozita, choleričnost, podrážděnost, rozčilování se, depresivita a 

nedostatek lásky a péče ve vztazích.  

Šest lékařů konkrétně mluví o spojitosti onemocnění srdce se stresem, nervováním 

se. Někteří lékaři dodávají, že srdce onemocní u lidí ambiciózních, agresivních, 

cholerických, perfekcionističtí, zaměřených na kariéru. Tři lékaři si všímají, že pacienti 

s onemocněním srdce mají tendenci více potlačovat své emoce. Dvě lékařky vidí souvislost 

zdravotních problémů se srdcem s láskou. 

Jeden z lékařů podchycuje zajímavou myšlenku ohledně snižujícího se počtu lidí, kteří 

přicházejí s kardiálními příznaky, a zvyšujícího se počtu lidí s problémy s trávící soustavou: 

„Dřív se to projevovalo většinou kardiálními příznaky, že ty dámy nebo ty pánové se chytali 

za hrudník. Ale objevem EKG a dalších vyšetřovacích metod vyloučení kardiálních obtíží je 

strašně rychlé, to je raz dva, kdežto ten trávící systém, tam můžete vyšetřovat do halejuja a 

trvá to strašně dlouho. Vyloučení kardiálních obtíží je dneska otázka minut, kdežto trávící 

systém je na dny, měsíce, takže…“ Naopak druhý lékař P2 se u svých pacientů stále setkává 

s problémy se srdcem u svých pacientů, mnohdy nenachází fyzický projev nemoci: „Přijde 

pacient s bolestí na hrudi, opakovaně bolesti na hrudi, nic na něm není, nikdy jste nezjistili 

onemocnění srdce. Když s ním promluvíte dál, tak zjistíte, že má třeba problémy v rodině, v 

práci nebo může být základ už v té osobnosti.“ 

Doktor P1 popisuje pacienty s onemocněním srdce takto: „Typicky srdečně - cévní, takový ty infarkťáci, 

který se hned vytočí takový ti podráždění. Zvýšený stres přispívá ke vzniku srdečně- cévních onemocnění a 

samozřejmě víc stresu mají ti, co se pořád nervujou.“ O stresu mluví doktorka P8: „Vysoký tlak je civilizační 

nemoc, to znamená, že to mají pacienti, kteří pracují převážně psychicky, žijí ve stresech, který se prostě nevyspí, 

na který je tlak okolí. Vysoký tlak u těch pracujících manuálně, to je míň.“ Velmi obecně se vyjadřuje k srdci 

také doktorka P5 v odpovědi na otázku, jaké nemoci jsou více ovlivněny psychických stavem: „Pak třeba u 

takových pacientů, který mají těžký onemocnění, například srdce, kterým mi už nemáme moc co pomoc, i ta 

moderní medicína s tím tolik neudělá, tak jim hodně pomohou léky na psychiku a pak snášejí lépe obtíže.“ 

Doktorka P5 ještě dodává: „Spíše po infarktu, pacienti, co kardiálně selhávají, srdce to nedokáže upumpovat. 

Mívají bolesti, zadýchávají se, otoky nohou, bolesti, to je hodně nepříjemná záležitost. Není to psychická 

choroba, je to somatická, ale když teda jsou nad věcí a spíš s těma antidepresivama, tak to lépe zvládnout.“ 

Doktorka P8 také vnímá, že u onemocnění srdce hraje velkou roli psychika, doktorem P1 se shoduje na 

propojení nemocí srdce a rozčilování se: „A obecně ateroskleróza, tam ty cévy jsou prakticky, ono to určitě 
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souvisí nějak s tím vyplavovaným adrenalinem, tam kde je ta zátěž psychická, ty cévy víc trpí. Obecně všechno, 

takže infarkty, mozkové příhody, ischemická choroba dolních končetin a tak dále. Ty cévy trpí tím adrenalinem, 

endotel se poškozuje, snadněji se tam dělají pláty sklerotický, pacient, který je takový reaktivnější, rozčiluje se, 

tak určitě něco z toho bude mít.“ Přidává se i doktor P3 obtíže se srdcem vnímá u choleriků, ale i u sangviniků: 

„Tak cholerici mají ten tlak vysoký, sangvinici taky, tlakaři, že jo, sami si ten tlak nahoněj, to jako jo.“ Vnímá, 

že onemocnění srdce se objevuje u lidí, kteří bývají depresivní: „Pak jsou zase takový ty obrácený, mají to do 

těch depresí, to k tomu patří, už k tomu typu, ta choroba. Nejhůř jsou na tom chudáci ty depresáři, ty mají první 

infarkty. Mám pacienta, který upadl do nějaký deprese, jako na základě… pečoval o manželku, která umřela 

doma, nic mu nebylo, ale po půl roce se úplně rozpadl. Líčil mi tady, že v noci slyší, jak mu teče krkavicemi krev, 

jak byl zpomalený a že to má ucpaný. Říkal to půl roku a pak jsme ho poslali na sono a on to měl fakt ucpaný, na 

Homolce mu to vyčistili.“  

 Doktorka P10 a doktorka P6 dávají srdce do souvislosti s láskou: „Umírali jsme na infekce, kardio, už 

se zvládla onkologie a teď se dožíváme svejch demencí. Tak to je a z tohohle pohledu je to vidět, bavíme se, 

nechci, abychom se bavili o nemoci, když je někomu je devadesát a má infarkt, tam není, co řešit. Když je někdo 

v produktivním věku, u srdce to souvisí podle mě s láskou, to se nabízí. My žijeme moc dlouho, tam je třeba ten 

aspekt prostě brát a k tomu ty problémy patřej.“ Doktorka P6: „Medicína to ví, že lidé, kteří jsou v přetlaku v 

práci, mají vysoký tlak. Lidé, kteří jsou neopečovaní stran vztahů, nebo lásky, nebo prožívání něčeho dobrého, 

kvalitního a příjemného tak stůňou se srdcem.“ 

Lékař P11: „Tak říká se to, vysoký tlak, srdeční choroby, cukrovka, obezita, když to přeženu, tak ze 

stresu jsou i nádory, když to přeženu, to jsem všechno četl.“ Doktorka P 13: „Spíš opravdu u těch chronických 

záležitostí, ať už se to týká astmatu nebo hypertenze, tak tam určitě si myslím, že ten podíl psychiky tam je. 

Myslím si, že velkou roli to hraje i u záležitostí kardiovaskulárního onemocnění.“ P 14: „Stejně tak lidi v 

kritickém stavu, může to souviset s psychikou, třeba infarkt myokardu. Kardiovaskulární a autoimunitní choroby, 

hlavně, co se týká střevních zánětů, tam to bývá o stresu.“  

Konkrétněji popisuje pacienty s nemocemi srdce lékařka P 13: Jako typologii nevim, ale určitě i z té 

tradiční čínské medicíny, tak tam to srdce není jen orgán, pumpa, ale je to i srdce v duchovním ohledu, takže 

tady bych viděla třeba u těch hypertoniků, choleriků, kteří to nemohou projevit ven, obrací to proti sobě, ten tlak 

a napětí v nich roste. Infarkt, to si myslím, že je až vyhrocení. Je tam primárně stah těch arterií, může to být 

smutek i strach, takže asi tak bych tam viděla tu souvislost.“ A také lékařka P 14: „Takový typický, vrcholový 

manažer kolem čtyřiceti s vysokým tlakem a jeho životní styl…Určitě je to workoholismus svým způsobem, bývají 

to lidi, kteří jsou permanentně v tenzi, a to vede ke zvýšenému tlaku, jsou to lidi, kteří minimálně spí, nepříliš 

zdravě se uzdravují a to vede k tomu, že to může nastartovat zvýšený tlak.“ Podrobněji je charakterizuje také 

doktor P 15, přičemž porovnává dvě reakce na stres – sympatickou a parasympatickou, nemocemi srdce pak více 

trpí lidé, co na stres reagují skrze sympatikus: „Napadá mě, že se lépe charakterizuje ta skupina opačná, 

sympatická, to jsou lidé s velkými ambicemi, jistou takovou agresivitou i s větší egocentritidou, s větší schopností 

se prosadit a možná bych řekl, že ti druzí jsou ti, kteří více přijímají, pasivně, život. Mám dojem, že to takhle asi 

bude. Ti většinou nemají vysoký krevní tlak, ono se říká, že reakce na stres je, buď před predátorem uteču, nebo 

dělám mrtvého brouka, takže to jsou ti lidé, co na stres reagují mrtvým broukem, přejdou do pasivity a tím toho 

predátora neinspirují k tomu, aby na ně dále útočil, a to jsou většinou vagově dominantní reakce. Zatuhnou, 

můžou přejít do pasivity do rezignace třeba, extrémním stres může vést k rezignaci, kdežto ti hypertonici, 

kardiaci se s tím furt perou, až padnou tím somatickým projevem.“ 

 

8.2.2 Zažívací obtíže 

Zažívací obtíže představují dle téměř všech lékařů další významnou oblast, kde hraje 

větší roli psychika. Většina lékařů je spojuje také se stresem. Dle některých z nich se takoví 

pacienti nedokážou uvolnit tak, aby vše v zažívání správně fungovalo. Ojediněle se vyskytl i 

názor lékařky, která si všímá, že pacienti s problematickým trávením jsou perfekcionističtí, 

více lékařů však tvrdí, že konkrétní typy lidí nemají problémy s trávícím traktem.  
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Lékaři nejčastěji zmiňují tato onemocnění: průjmy, zvracení, zpomalené trávení 

nadýmání, bolesti žaludku či žaludeční vředy. Pokud jde o žaludeční vředy, tak pár lékařů 

se jasně shoduje, že žaludek je místo spojené s potlačeným vztekem. Někteří lékaři také 

sdílí, že ne všechny obtíže s trávícím traktem jsou spojené s psychikou, například zánět 

slepého střeva. Dle lékaře, který má velké zkušenosti s pacienty s trávícím traktem, 

představuje toto ústrojí velký prostor pro pacienty, kteří chtějí velkou pozornost ze strany 

lékaře, vyšetření jsou komplikovaná a trvají dlouho.  

 

Lékař P2 je vnímá takto: „Další psychosomatické obtíže jsou zažívací - zažívací, bolesti břicha, zažívací 

discomfort. Podle mě jsou to hlavní psychosomatické oblasti.“ Nevidí však konkrétní vztah s typem osobnosti: 

„Když bych se ale podíval na onemocnění organické - zažívací trakt, srdce, tam si myslím, že až takový vztah se 

somatotypem není. Když budete obézní, tak budete mít větší tendenci k onemocnění srdce - infarkt, cévní 

mozkové choroby“ Doktor P2 si všímá psychosociálních souvislostí: „Přijde, má zažívací problémy, a vím, že se 

mu rozvádí syn nebo, že má nemocné vnouče nebo prarodiče jsou nemocní nebo jsou tam finanční problémy, 

problémy v práci. Tohle všechno se propojuje, je to důležité. Budete mít pacienta se zauzlenými střevy, ten člověk 

pak bude vnímat jen tohle, musí se to vnímat komplexně.“ 

Jako hlavní oblast psychosomatických obtíží vnímá lékař P3 zažívací trakt, jak bylo zmíněno výše, 

vyšetření trvá dlouho: „Hodně psychosomatickou složku mají, jak říkám, funkční poruchy trávícího systému,…. 

U trávícího systému je to všechno, co k němu patří, například nadýmání.“ Doktorka P4 zmiňuje vředová 

onemocnění v souvislost s psychikou: „Páteř, trávící soustava, vředová onemocnění. Teď mě už nic dalšího 

nenapadá, každá nemoc se zhorší tou psychikou, to platí pro všechny. Jakmile nemoc trvá dýl, tak už ta psychika 

tam nastupuje. U těhle nemocí je to typický, tam je to od začátku, ty vředy a ta páteř.“ Lékařka P5 považuje 

zažívací obtíže za hodně propojené s psychikou: „Bývají to takové ty gastroenterologické potíže, kde vlastně 

záleží na, ty funkční poruchy, kde záleží právě na tý psychice, na souhře nervů, na sympatikus, parasympatikus, 

aby se ve správnou dobu všechno správně uvolnilo a pracovalo tak jak má. Třeba už jen u těch pacientů, který 

jsou ve stresu, tak už to je rozhozený.“ Konečně lékařka P5 se vyjadřuje i k osobnostním charakteristikám 

takovýchto pacientů: „Jsou to inteligentní lidé, kteří jsou dost často takoví pinktlich, puntičkářští, prostě chtějí 

všechno udělat děsně super a tak jako nedokážou odpočívat a nebo oprostit se od stresu, který se na ně v dnešní 

době valí. Perfekcionisti a ambiciózní lidé. Spíš na tu psychiku jsou to takoví ti pacienti, co se nedokážou 

vyrovnávat se stresem, chtějí všechno udělat super, nejlíp, být prostě jedničky, tam to potom dělá to tělo 

problém.“ Konkrétně jde dle této lékařky P5 o následující obtíže: „Průjmy. Zvracení. Bolesti žaludku. Jo to 

bejvá překyselení žaludku, ta kyselina dostává se tam, kam nemá, pak to pálí a bolí, nemůžou jíst a hubnout. A 

kdyby si dokázali psychiku srovnat, tak si myslím, že k tomu asi ani nemusí dojít. Nedá se kauzálně říct, že jeho 

chování vede k nemoci žaludku. Asi jisté podobnosti by se tam mohli najít, ono i to chování je i ta životospráva, 

kouření, káva, alkohol. To jsou věci, který vedou k překyselení a nemocem žaludku.“ 

Roli psychiky zdůrazňuje u zažívacích obtíží lékařka P7: „Hlavně ta psychická je u těch zažívacích 

obtíží. Hlavně zpomalené trávení, žaludek, nadýmání, jo. A potom kombinace s nespavostí.“ Doktorka P7 

nevnímá souvislost s osobností, ale spíše se stresem: „Je to otázka vysloveně stresu v zaměstnání, tam jsou lidi 

hodně stresovaní. Za prvé nemají takovou tu pracovní jistotu, jak bejvávala, sice nevydělával hodně, ale bral 

průměr platu v republice, ale u jednoho zaměstnavatele většinou skončil a šel do důchodu. Teď je to tak, že 

někde dělá tři, čtyři roky a pak mu řeknou, že snižují stavy nebo si vymyslí, že to nezvládá tempem, který oni 

chtějí, a prakticky ho vyhodí. Takže ty lidi jsou opravdu vystresovaní, vynervovaní.“ Lékařka P8 také popisuje 

souvislost zažívání s psychickou zátěží: „Žaludeční vředy, souvisí s psychickou zátěží. U lidí se špatnou 

životosprávou, je tam někdy genetická predispozice a mívají to pacienti, kteří pijou a pak ještě lidi, který berou 

léky ulcerogenní.“ 

 K nemocem zažívacího traktu se vyjadřuje lékařka P6, konkrétně mluví o žlučníkových kamenech, 

tento typ onemocnění spojuje s lidmi, přesněji řečeno ženami, které jsou velmi hodné: „Je známo a existuje o 

tom řada dokladů, že žlučníkové kameny mívají nejčastěji ženy a jsou to ženy, které mají charakteristiku, že 
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zevně vypadají, že jsou strašně hodný. Tomuto propojení jsme věnovali pozornost v kapitole 5.1.5 Konfliktní a 

hodný pacient. Patří sem i názor lékaře P9: „…žlučníkový záchvat je vázaný na vztek, na zadržovaným vzteku…“ 

Lékařka P 13 vyjmenovává více nemocí trávící soustavy, u nichž vnímá větší vliv psychiky, spojuje 

problémy se zažíváním se strachem z přijetí a neuroticismem: „Třeba náhlý příhody břišní, jako třeba akutní 

apendicitida, tam si myslím, že asi úplně není to jako, nedá se to vysledovat. Určitě záležitosti funkční stavy 

gastrointestinálního traktu, funkční poruchy, počínaje od nespecifických záležitostí až po vředovou chorobu, 

zánětlivé onemocnění střev, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, tam bych viděla jasnou souvislost. Tam určitě 

jsou takový jako nějaký neurózy, tam se to asi jako nejčastěji si myslím promítá. Ono je to trošičku složitý v tom, 

že ti pacienti mnohdy mají potíže z nadužívání nějakých antirevmatik nebo jiných léku, mají anamnézu gastritidy, 

žaludečního vředu, takže to se těžko vysleduje, ale jsou tam i lidi, který špatně snáší léky, většinou mám z nich 

pocit, že jsou neurotický, bojí se to přijmout. Mám představu, že ten zažívací trakt se pak stáhne, nechce to 

přijmout a z toho možná ty potíže jsou. Tam bych asi viděla spíš.“ Lékař P15 také zmiňuje, u jakých onemocnění 

trávícího traktu hraje psychika větší a u kterých spíše menší roli: „Vetebrogenní algický syndrom, funkční 

poruchy gastrointestinálního traktu, dráždivý tračník, pak takový ty autoimunitní poruchy jako je Crohnova 

choroba, to je docela známý, pak je to vředová choroba, ten gastrointestinál celý, můžete si psychicky uhnat i 

pankreatitidu, to by taky bylo i možné. Gastrointestinální trakt má řadu chorob, které nemusí souviset s 

psychikou, hemeroidy, poruchy kolagenu jsou spíše geneticky podmíněné.“ 

Lékař P 11 zmiňuje žaludeční vředy: „Psychika může mít vliv na žaludeční vřed, takže takhle, ale abych 

jmenoval jednotlivé diagnózy, kde to souvisí nebo nesouvisí, to nedokážu.“ K žaludečním vředům se vyjadřuje 

doktorka P 14: Velká teorie byla u žaludečních a dvanáctníkových vředů, které souvisí se stresem, tam jako to 

není úplně stoprocentně potvrzené, ani vyvrácené. Část tvrdí, že ano, že vředy jsou ze stresu jednoznačně a část 

tvrdí, že ne, že to má jinou ještě příčinu, ono, pravda bude asi někde uprostřed. Určitě nějakou souvislost to 

může mít, ale jinak...když je člověk ve stresu, tak bývají poruchy imunity, je spousta onemocnění, které můžou být 

spuštěné stresem, třeba střevní zánět jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba nebo autoimunitní 

onemocnění všeobecně, ta mohou být spuštěna stresem. Kardiovaskulární a autoimunitní choroby, hlavně, co se 

týká střevních zánětů, tam to bývá o stresu.  O vředech hovoří i lékař P 15: Vředová choroba je známá, i když 

víme, že je způsobena bakterií a je to daný tou imunitní reakcí. Tam jsou dva faktory, jeden je imunita, jak se 

dokážeme Helicobacter pylori ubránit, protože s tím se setkáváme poměrně skoro všichni. Celý ten vtip je v tom, 

že všichni jsme exponováni vůči nějakým virům a bakteriím a jiným vlivům a různě na to reagujeme a to, jestli se 

ta choroba projeví nebo neprojeví, záleží na tom, jak jsme odolní. Takže to je jednak, že se nějakým způsobem 

oslabí obranná schopnost vůči té bakterii Helicobacter pylori, ale je to i o sekreci kyseliny solné v žaludku, 

záleží tam na sekretinu a dalších humorálních prostředcích, které řídí sekreci gastrointestinálního traktu a ty už 

jsou teda zdárně ovlivňovány hladinou kortizolu a tak dále. Třeba vysoká hladina kortizolu, když budete brát 

prednison, což je kortikoid, kvůli revmatoidní artritidě, tak si navodíte vředovou chorobu, třeba takhle. Tam se 

to dává uměle léky nebo si to navodíte chronickým stresem, kdy ten kortizol téměř vůbec neklesá. On má 

takzvaný diurnální rytmus a on vůbec neklesá, zůstává pořád vysoký.“ 

 

8.2.3 Rakovina 

 Každý z nás se v průběhu svého života tak či onak setká s rakovinným onemocněním. 

V České republice, každý třetí člověk onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře, dle 

statistik České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

(2011). Rakovina se řadí mezi nemoci, které se spojují s osobností či chováním. O osobnosti 

typu C však mluví pouze jeden z respondentů.  

Psychická stránka hraje významnou roli i během náročné léčby. Nebylo lékaře, který 

by se během rozhovorů o rakovině nějakým způsobem nezmínil. Každý měl však na 

rakovinu jedinečný pohled z hlediska vlivu psychického stavu či osobnosti člověka. Někteří 
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z nich se shodují na tom, že psychika má větší roli v léčbě než ve vzniku nemoci. Lékaři 

považují za důležité pozitivní nastavení pacienta, víru a určitou boj za vlastní uzdravení. 

Co se týče vzniku nemoci, několik lékařů se shoduje na roli lásky či nenávisti. Lidé, kteří se 

litují, nemají rádi sami sebe či se nějakým způsobem nenávidí, dle menšiny lékařů 

rakovinou onemocní spíše. Menšina lékařů také zmiňuje, že rakovinu může dostat každý, 

ať už je takový či jiný, dělá to či ono. Dva lékaři zmiňují vliv stresu na vznik nádorů. Podle 

některých lékařů se s rakovinou také objevuje strach, buď strach z případného onemocnění 

či při již propuknutém onemocnění strach ze smrti. Jedna z lékařek u pacientů s rakovinou 

také vidí důležitost navštěvovat v průběhu léčby psychologa.  

 

Lékař P1 vzpomíná na teoretické základy, zmiňuje osobnost typu C: „Céčko byli cancer persons, 

naopak takový ty utrápený, co si všechno hodně brali, v podstatě by pro ostatní dýchali, tam si myslím, že je to 

typické pro nádorové onemocnění. Myslím, že to tak asi bude, samozřejmě je to věc, kterou jsem slyšel, mám jí 

určitým způsobem načtenou.“ 

 O propojení rakoviny s psychikou polemizuje doktor P2: „U nádorů si nejsem jistý, psychika tam může 

hrát roli, ale tam je to daleko složitější. Při vzniku nádoru hraje psychika roli přes imunitní systém, ale větší vliv 

má v podstatě při léčbě nádorů. Léčba nádorů, výsledky jsou lepší, u lidí, kteří jsou otevřenější, dobře naladění, 

nejsou odmítaví. Spolupráce je tam lepší. A velkou roli hraje i víra, víra tvá tě uzdraví. Lidé, kteří chtějí bojovat, 

tam ty výsledky jsou lepší. Kdo to vzdá od začátku, řekne, že to je k ničemu, tam jsou výsledky v tý léčbě horší.“ 

Doktor P3 zastupuje klasicky medicínský přístup, vnímá, že rakovina se může prostě objevit: „Jako to nejsou, 

zase abychom to nepřeháněli, jako když má někdo nádor na páteři, tak má nádor na páteři, tam je celá řada 

věcí, proč to vzniká, jak to vzniká.“ Lékařka P8 nevidí společné rysy pacientů s rakovinou: „To může dostat 

kdokoliv.“ Lékařka P5 naopak přemýšlí o možné souvislosti s perfekcionismem a snaživostí: „Leč před pěti lety 

jí zemřel manžel na nádor pankreatu, oba takový snaživý, perfekcionisti, spolupracovali. U pána jsme pátrali, 

dělali se vyšetření, i všechny odborný, přišlo se na to pozdě. Další dva roky jsme se trápili, než pán umřel. A 

teďka, kdekoliv paní píchne, tak má obavy, aby neměla něco podobnýho, to už se musí brát trochu s rezervou, u 

ní dělám pečlivěji než u někoho, kdo nemá takový problém“  

 Lékařka P10 vidí, že často onemocní rakovinou, konkrétně prsu, ženy určitého typu: „Co jsem viděla 

hlavně na plicním, tam byla onkologie, tam bylo hodně ženskejch s rakovinou prsu. Ty ženský mají něco 

společnýho.“ Nedokáže však definovat, co mají společné, na otázku, zda by se daly nějak pojmenovat společné 

charakteristiky těchto žen, odpovídá: „Ne, nedaly. Ne. To je neuchopitelný. Z mýho pohledu. Já mám kamarádku, 

která je v pět a čtyřiceti taky s odléčenou rakovinu prsu a já vám neřeknu co, ale mě to u ní vůbec nepřekvapilo, 

já to nejsem schopná popsat, to je takový pocit, co z těch lidí mám.“ Lékařka P10 popisuje jako příklad 

onemocnění rakovinou u své matky: „Teď mě napadá máma, rakovinu, loni odoperovanou, na mandli, a to je 

přijímání, ona měla vždycky problém trochu přijímat. Jo a to je přesně ono, ono to je poměrně vzácný u 

ženskejch, to tam jako patří. Já jsem začala říkat mámě, že jí mám ráda, objímat jí a ona s tím má problém, já s 

tím problém nemám. A to je to přijímání ta nemoc vždycky to, co vám chybí, je to tam.“ Spojuje tak rakovinu 

mandlí s přijímáním, přijímáním lásky. 

 O souvislosti mezi nenávistí a rakovinou mluví doktorka P6, zdůrazňuje nenávist k sobě, tedy ne lásku: 

„V těch kruzích jako alternativních se říká, že rakovina nevznikne bez nenávisti. To jsem slyšela z více stran, z 

více zdrojů. Už to řekněme 15 až 20 let slýchám z různejch zdrojů tuhle informaci, že v sobě mají nenávist. Ale 

ono je těžký to rozeznat, protože je zvykem, teda já si nenávist většinou představuju tak, že ten člověk zevně 

nenávidí. Ale ona ta nenávist je často otočená do sebe, že to člověk nevidí. Tak já si myslím, že to bylo takhle, že 

je to skrytý.“ Doktorka P6 rakovinu, konkrétně teď plic, ještě spojuje se sebelítostí, což můžeme považovat za 

charakteristiku, která je také typická pro lidi, kteří se nemají rádi: „Nebo možná, že by stačila sebelítost, protože 

to je taky takováhle oblast. Ono se to považuje ještě za kladnou vlastnost, ale je to destruktivní pro oblast, kde ty 

plíce ležej.“ Lékařka P6 dále uvádí postřehy ze své zkušenosti s pacientkami s rakovinou: „Tak takový ty 
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sebelítosti, to tam bylo určitě, řada těch žen. Protože byly přetížený, měly rodiny a tak se litovaly, že toho je 

tolik. A já jsem to sama taky takhle dělala sama. Já tohle to znám od sebe, takže si to možná promítám, že ony to 

tak mohly mít. Ale ne, že by mi to říkaly. Spíš jsem to postřehla z toho, jak se pořád strachovaly o ty rodiny. A co 

ty rodiny, co ty děti, co ty vnuci a jak to udělaj a jak nestihnou, co potřebují. U těch chlapů, tam nevim. Oni 

nejsou tak průhledný, většinou neuměj emoce moc projevit a tak jsou na tom ještě hůř.“ 

Lidé mají z rakoviny často strach, lékař P2 o tom hovoří: „Spousta lidí chodí opakovaně, s podezřením, 

že má rakovinu a pak nakonec tu rakovinu opravdu mají. Myslím si, že tady může hrát roli vztah duše a 

tělesna.“, lékařka P8: „Nádory. My jsme se tady setkali s pacienty, s kolegy jsme si říkali, že je to zajímavý, měli 

takzvanou cancerofobii, strach z rakoviny. Opakovaně kompletní vyšetření. A opravdu po několika letech přišli a 

nádor měli. Tím, že pacient je cancerofobní si to snad i přivolá.“ Lékařka P6 si všimla, jak mocný dopad na 

psychický stav už jen pouhé slovo rakovina: „Jenže ti lidé byli úplně v beznaději s tím, co se u nich zjistilo, 

protože rakovina, to je velký strašák a pouhé vyslovení tohoto slova, které má při pouhém vyslovení nocebo 

efekt. To je opak placebo efektu, kdy něco způsobí zhoršení stavu.“  

Lékařka P8 popisuje, jak pacienti zpracovávají, když onemocní rakovinou (patrně vychází z modelu 

Kübler-Rossové): „Oni jsou takový ty fáze, ze začátku je to fobie ze smrti, pak přijde taková ta fáze popírací, kdy 

si pacient nechce přiznat, že je nemocnej. Pak je fáze, kdy mu to je úplně jedno. Minimálně pacientů je, kteří 

prostě čekají na smrt. V tý poslední fázi většina pacientů urputně bojuje o život, málokdo si připustí, že by 

opravdu mohl zemřít na onemocnění, ačkoliv je informovaný, víte i z medií, o rakovině se hovoří pořád. 

Samozřejmě záleží, jak včasně se na to onemocnění přijde, teďka ty možnosti léčby sice jsou určitě lepší, ale my 

se tady setkáváme s tím, bohužel, že většina pacientů umře.“ Lékařka P4 se také vyjadřuje k procesu vyrovnání 

se s rakovinou: „Jako psychická labilita? Tak samozřejmě, protože to podvědomí pracuje. Oni se snaží bojovat. 

Jsou typy, který to zabalej.“ A rovněž i lékařka P7 si všímá, že u pacientů s rakovinou psychická rovina hraje 

velkou roli: „Nejhorší jsou samozřejmě ty zhoubný nádory, a že jich je hodně, a tam už ta psychika potom jede.“ 

Lékař P 11 a lékařka P14 zmiňují souvislost stresu s nádory: „ Tak ze stresu jsou i nádory, když to 

přeženu, to jsem všechno četl.“ Lékařka P14 vnímá, že stres může přispívat ke vzniku rakoviny a má vliv na 

průběh léčby: „Určitě dlouhodobý stres nepřispívá ani v případě v nádorových onemocněních, tam se ani neví, 

co které nádory způsobuje. Ten stres může být přispívatelem onemocnění.“ Lékařka P14 také vidí u pacientů 

s rakovinou důležitost navštěvovat v průběhu léčby psychologa. Doktorka P13 hovoří o pacientech, pro něž 

může být obtížnější přijmout, že léčba rakoviny nemusí jít vždy podle plánu: „Když je to o onemocnění, kde jde o 

to vyměnit kyčelní kloub za umělý, tak ano, myslím, že mají, opravdu tam je to přesvědčení. Nebo mám nádor, 

vyndá se nádor, bude chemoterapie, hormonální terapie, ozařování a budu v pořádku. A potom třeba u těch 

maligních diagnóz, ono to takhle neprobíhá a oni jsou z toho potom frustrování, ale když je to něco, co se dá 

odstranit snadno, tak jo, tak si myslím, že to zafunguje, ale nemyslím, bohužel je to tak, že v mnoha případech to 

tělo nefunguje jako stroj, takže v tom to mají inženýři těžší.“ 

 

8.2.4 Záda 

Bolesti zad mají svůj původ v oblasti páteře. Celosvětově jsou považovány za jeden 

z nejzávažnějších medicínských, ekonomických a sociálních problémů. S tímto typem bolestí 

se během svého života setká téměř 85 % populace. Z údajů z USA vyplývá, že bolesti zad 

vedou bezkonkurenčně v pořadí příčin pracovní neschopnosti osob mladších 45 let, zaujímají 

druhé místo v hodnocení příčin návštěvy lékaře, jsou pátým nejčastějším důvodem 

hospitalizace a čtvrtou nejčastější příčinou chirurgických zákroků. Roční náklady na léčbu 

a pracovní neschopnost těchto pacientů dosahují padesáti miliard dolarů (Hnízdil, 2000).

 V rámci naší výzkumné studie se ukázalo, že lékaři se setkávají u svých pacientů 
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s problémy se zády velmi často. Několik z nich si všímá propojení s psychickým stavem. 

Z jejich zkušeností s pacienty vyplývá, že velkou roli zde hraje stres, dochází k napětí 

zádových svalů. Pár lékařů vidí záda jako místo, kde se zrcadlí těžkosti, které v životě 

neseme v práci, rodině. Většina z lékařů se shoduje na tom, že problémy se zády může mít 

kdokoliv, jen ojediněle se objevuje názor, že více jsou chráněni lidé, kteří se přiměřeně 

věnují sportovním aktivitám. 

 

Lékař P2 na otázku, které nemoci mají významnou psychickou složku, odpovídá následujícím 

způsobem: „Myslím si, že mají. Na první místo bych dal problémy s pohybovým ústrojím, zejména se zády. 

Problémy vertebrogenní, to je z 90% hraje roli psychika, pokud to nejsou příčiny organické - vyhřezlé plotýnky, 

poranění páteře, tak jsou problémy psychosomatické.“ Svou odpověď dále ještě rozvádí: „ Vemte si  zvířecí říši, 

my jsme jediní, když pomineme primáty, co chodíme po dvou. Už to vlastně vedlo k tomu, že došlo k určité 

poruše stereotypů a navíc zvířata v té živočišné říši jsou jenom dvě reakce - útok nebo únik. A v každém tom 

případě, ať ten nižší živočich, který to neovlivňuje mozkovou kůrou, vždycky dojde k napětí svalů. My jsme 

schopni to všechno si regulovat mozkem, myšlením, my to nějakým způsobem to v sobě udusíme, ani neútočíme, 

ani neutíkáme. Tím ale se to přináší do podvědomí a vůbec dojde k celkovému napětí v celém těle, všechny svaly 

zejména kolem páteřní - paravertebrální se stáhnou. A tady je příčina funkčních poruch pohybového systému a 

je to psychosomatické, není tam organický původ. Když budete mít problémy v práci, rodině, tak ve většině 

případů si budete stěžovat, že vás bolí záda, že máte bolesti krční páteře a je to psychosomatická věc. Ono se o 

tom moc nemluví, ale vertebrogenní problémy jsou první na světe v počtu pracovních neschopností, na léčbu 

těhle se vydává nejvíc peněz.“ 

 Lékař P3 se ke výše zmíněné otázce vyjadřuje podobně: „Hodně psychosomatickou složku mají, jak 

říkám, funkční poruchy pohybového aparátu - bolesti zad, krční, hrudní. Samozřejmě i tím špatným držením, ale 

to zase souvisí s tím přístupem k práci.“ Názorově se s lékaři P2 a P3 shoduje také doktorka P4, která si všímá i 

úlevy, kterou pacienti pociťují po podání antidepresiv: „Taky ta psychika má význam při bolestech páteře, 

protože ten stres, který lidé prožívají, mají nemocnou tu páteř se přenáší na ty spasmy svalové, které vznikají při 

onemocnění páteře, vznikají spasmy svalové, jsou bolestivé, ta úzkost to potencuje, dost často se dneska dává u 

lidí s chronickými vertebrogenními obtížemi antidepresiva, který tuhle úzkostnou složku odstraňujou a lidem se 

pak uleví.“ Nejen jako somatické vnímá problémy s pohybovým aparátem lékařka P10: „Všechno souvisí, jasný, 

když má někdo nějaké trable, já vždycky, když jsem v tenzi, tak mám záda, tady si vyrobim nějaký...to je 

jednoznačně psychika. Výkladní skříň naší duše, fungujem tak všichni. Já třeba v životě nebudu mít astma, já 

mám jiný choroby, to je psychosomatiká nemoc jako blázen.“ 

Lékařka P12 vnímá, že problémy se zády může mít kdokoliv: „Nemám úplně teorii, že by něco z toho 

pacienta zapříčiňovalo větší riziko z toho výhřezu. Snad jen, že když někdo v podstatě se dostatečně pohybuje, na 

druhou stranu není to žádný závodní sportovec, tak je takový zocelenější a ten svalový aparát bývá statnější a má 

menší dispozici, ale na druhou stranu často vídám, spíš bych řekla, že je to v tom, že výhřez plotýnky může mít 

kdokoliv, ale je to o tom, jak to zpracovává, co mu to přináší.“ Podle doktorky P 13 nemoci zad může trpět 

kdokoliv, domnívá se, že záda představují místo, kam se promítá stres a negativní emoce: „Neřekla bych, že by 

to byl určitý typ pacientů, fakt si myslím, že to prochází celou společností a u těch zad, je to takový oblast, kam ty 

stresy nebo takový ty negativní emoce promítáme nejčastěji, já se s tím tady setkávám. Většinou, je to různý, 

někdy jsou to lidi, co mají opravdu hodně naloženo. Tam je to hodně znát. V podstatě není tady pacient, kterého 

když vyšetřím, aby neměl potíže v oblasti CTH přechodu, fakt na těch ramenou si to neseme, ale třeba ta bederní 

páteř, jsou to pacienti hodně těžký, po několika operacích bederní páteře, takže tam se těžko rozplétá. Já to 

nedokážu říct, jestli to souvisí s určitou věcí, co oni řeší. Všichni vlastně, mám z toho pocit, potřebují cítit zájem, 

to je asi takový jako nejdůležitější, co vlastně očekávají. Mnozí očekávají zázrak, to nejde, ale neřekla bych, že to 

je nebo nedokážu to vysledovat.“ Lékařka P14 také spojuje bolesti zad se stresem: „…bolesti zad, kam se může 

promítnout nějaký stres.“ Lékař P15 vyjmenovává nemoci, u nichž se domnívá, že hraje psychika větší 

roli:„Vetebrogenní algický syndrom,…“ 
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8.2.5 Kůže 

O kožních chorobách mluví třetina lékařů. Vnímají, že u kožních onemocnění hraje 

psychika větší roli než u jiných onemocnění. Část z těchto lékařů hovoří zejména o 

ekzémech. Někteří lékaři vidí souvislost kožních chorob s úzkostí, vnímají, že se tyto obtíže 

zhoršují s větším stresem. Lékařka P13 vnímá, že kožní onemocnění souvisí s hranicemi 

vůči okolí i vnitřními hranicemi vůči sobě, a také uvažuje nad možnou souvislostí 

s potřebou ukázat, že člověk chce péči. 

 

Lékař P3 se o nich zmiňuje v souvislosti s úzkostí matek a nárůstem alergií: „…hlavně prostě taková ta 

přehnaná úzkost rodičů. Já nevim, třeba dr. Jonáš dělá hodně psychosomatiku, vysazuje ty mlíka a tak dále, aby 

neměly ty kožní nálezy. Ale nejvíc pomůže, když ty rodiče se o to dítě přestanou trošku starat a bát. Když ta 

matka je ve stresu tak to dítě je taky špatný a to už je prenatálně, to už je před porodem.“ Doktor P 9 vnímá, že u 

kožních onemocnění hraje psychika větší roli: „Kožní problémy…“ 

Lékařka P13 vnímá, že kožní onemocnění souvisí s hranicemi vůči okolí i vnitřními hranicemi vůči 

sobě a také uvažuje nad možnou souvislostí s potřebou ukázat, že člověk chce péči: „Určitě kožní 

onemocnění…Tam si myslím, že je to jednoznačně o ohraničení vůči okolí a vůči sobě samotnému. Vedle je 

ambulance hojení ran, takže tam jsou pacienti s chronickýma bércovýma vředama, hodně spolupracujeme, takže 

jich vidím víc, mám je také ve své péči. Tam si myslím, že jo, že je to takový to vymezení se, že se chtějí schovat 

nebo naopak, že na to chtějí tu péči.“ Lékařka P13 také hovoří o souvislosti kožních chorob z úzkostí: „Vlastně 

to s tím souvisí, že vlastně to tělo reaguje tak, že se prostě osype, ekzém se udělá. Cítím z toho úzkost, že ty lidi 

jsou takový.“ Souvislost s úzkostí vnímá také lékař P15: „Jsou to často, myslím, že atopický ekzém se často týká 

lidí s vysokou inteligencí, ale až obsedantní obavou ze selhání, jo to je takový, že oni chtějí být perfektní, ale 

nedosáhnou, pořád jsou ve stresu z toho, že se od nich čeká ještě něco víc nebo že by mohli selhat nebo něco 

takového, takže jsou to víceméně úzkostní lidé. Viděl jsem jich několik takových, že takhle reagovali. Já nejsem 

ani psychiatr, ani kožař, já jsem jenom pár takových případů viděl a došlo mi to, že by to tak asi mohlo být, ani 

jsem to někde úplně nečetl, považujte to za moji teorii. Já si myslím, že když se podíváte někomu na tu kůži, tak si 

řeknete,no ten bude jako něco takovýho mít." 

Lékařka P14 hovoří o zhoršení obtíží ve stresu: „Nebo třeba kožní choroby, lupénka nebo atopický 

ekzém, ten bývá horší ve stresových obdobích.“ Lékař P 15 uvádí vlastní příklad zhoršení obtíží ve stresu: 

„Nepochybně se jedná o kožní reakce, to teda skoro bych řekl, že jsem to teď pozoroval i u sebe, měl jsem kožní 

alergický projev na základě toho, že jsem před tou plánovanou dovolenou, hodně pracoval a najednou jsem 

narazil na bariéru toho, že tady už mě organismus varoval, že tady už jsem přetáhl nějakou moji kompenzační 

schopnost a došlo k tomu, že ta imunita zareagovala nějak neadekvátně a po dovolené se to trochu zlepšilo. 

Takže určitě ty kožní projevy, to vídáme docela často, že ta psychika v tom hraje roli, jestli se třeba atopický 

ekzém rozvíjí nebo nerozvíjí, některý jiný kožní choroby, já nejsem kožař, takže se vyjadřuji jen okrajově z těch 

základních znalostí. Včera tady byla jedna moje kamarádka, ona je psycholožka a ta je posedlá opravdu, ona je 

taková skoro jako bio matka, ona furt něco alternativně řeší a já jsem usoudil, že to tak asi bude ne úplně 

normální přístup k běžnému životu, že tam asi taky vznikají různé obavy a pak to dopadá tak, že je sama v 

problematickém stavu, v napětí. Tam si ten stres jako orgán vybral kůži, někomu se onemocní jiný orgán.“ 

 

8.2.6 Astma 

O astmatu mluví pouze malá část lékařů. Hovoří o něm jako o onemocnění, kde 

hraje velkou roli psychika. U pacientů s astmatem si všímají úzkosti a zhoršení v obdobích 

stresu. Ojediněle se objevuje zkušenost s pacientkami s astmatem, které mají mnoho 
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společných charakteristik. Lékařka P6 se setkala s několika pacientkami, které trpěly 

astmatem, nacházela u nich některé společné charakteristiky: „Já jsem si tehdy všimla toho propojení 

a říkala si „je to možný?“, jestli si nevymýšlím nějakou volovinu, protože jsem uvažovala úplně jinak než ostatní. 

Prostě jsem viděla něco, co ostatní nevnímali, nebo neviděli. A asi měly stejný to, že byly mladý a takový ty A 

typy. Potřebovaly pozornost řekněme, že to možná bylo částečně podvědomě určitě. Tou nemocí získavaly 

pozornost a mám pocit, to on ten doktor se to taky pořádně nedoví, ale neměly v pořádku ty základní vztahy. Ty 

rodinný, ty partnerský vztahy neměly v pořádku. A že prostě ony vždycky s tim záchvatem, když se dusí, tak ten 

partner je tam odvez a pak je chodí navštěvovat. Trošku jako útěk do nemoci, získávání pozornosti. Byli to 

sebevědomí lidi. Nebyly ušlápnutý. Hezký, hezky oblečený rády se ukazovaly, dokonce i v té nemocnici. Budily 

pozornost pyžamkama a župánkama, což bylo nebývalý. Když to vidím teď z dálky tak takovej skoro program, 

způsob jejich života se tam ukazoval. Jsou těžce nemocný a ještě pěkný. Tak takový to byly typy. Ale to není asi 

něco, co by muselo bejt. Ale tyhlety tři, kterejm se to přehodilo na ten lumboischedickej syndrom, tak to zrovna 

byly takovýhle ženy.“ 

Následující lékaři se vyjadřují o astmatu, vnímají zde vliv psychiky. LékařkaP5: „Astmatický záchvat se 

může zhoršit tou psychikou.“, P 13: „…spíš opravdu u těch chronických záležitostí, ať už se to týká astmatu nebo 

hypertenze, tak tam určitě si myslím, že ten podíl psychiky tam je. Nejvíc asi to astma považuju za úzkost.“, P 14: 

„Astma. Spouštěčem záchvatu astmatu může být stresová situace.“, P 15: „Astma, jednoznačně.“ 

8.2.7 Úrazy 

Lékaři se shodují na tom, že psychika hraje menší roli u úrazů. Úrazy jsou 

nejčetněji zmiňovaným zdravotním problémem, kde dle lékařů hraje menší roli psychika. 

Pouze ojediněle se vyskytuje názor, že psychika může hrát roli i u úrazů, například pokud se 

někdo zraní, je to ve spěchu či v nepozornosti a to svědčí o určitém vnitřním rozpoložení, 

neděje se to bezdůvodně. Někteří z lékařů se shodují i na tom, že psychika rozhodně hraje 

roli v léčbě úrazů. 

Lékař P1 nevnímá souvislost mezi úrazem a psychikou: „Když si zlámete nohu, tak máte zlámanou nohu 

a nedá se to svádět na to, že by tam člověk mohl hledat psychickou souvislost.“ Lékař P2 stejně tak: „A pak 

otázka úrazu, tam osobnost nehraje takovou roli, to se může stát komukoliv.“ A podobně to vidí i lékařka P 5: 

„Hm, u čeho hraje menší roli, třeba když se říznete do prstu, pokud se neříznete z nervozity. Taky těžko říct. 

Nevim.“ 

Lékařka P4 vnímá, že úraz může být způsobený nepozorností a vyčerpáním: „Nebo když máte úrazy, tak 

ten úraz samotný může být způsobený tím, že člověk je vyčerpaný nebo nedával pozor, u toho hojení, tam ta 

psychika, pokud není moc dlouhodobý, takovou roli nemá no.“ Podobný pohled má lékař P9: „Když člověk běží 

na tramvaj, blbě došlápne a zlomí si kotník, tak by se řeklo, že tam ta psychika moc roli nehrála, ale asi taky měl 

nějaký důvod, proč na tu tramvaj běžel a  proč na ní běžel tak, že jako nedával bacha, byl nepozornej a nebyl asi 

přítomen v daným okamžiku, ale každopádně, tak jako když na tebe může zezadu narazit když jedeš na lyžích 

nebo v autě ale pak ten průběh.“ Souvislost psychiky a úrazů však vidí lékařka P6 jasně, vnímá souvislost 

s potlačenou agresí: „Myslím si, že když je taková ta velká agrese, tlak, tak pak se to může projevit úraz a to se 

stalo u nás v rodině, to jsem zažila na vlastní kůži a to srdce, to ten člověk odventyluje, to v něm nezůstane, horší 

to mají ty lidi, který to v sobě držej.“ 
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Lékařka P12 se dívá na úrazy jako na jev, který se může stát komukoliv, vliv psychiky pak vidí zejména 

v léčbě zranění: „To může být u nějakých těch akutních stavů, kde ten člověk něco zvedne a zablokuje si ty záda a 

tam ta psychika roli hraje podle toho, jak rychle to ustupuje, když je tam nějaký terén, úzkostnější nebo nějaký 

křehčí, tak tam to třeba neodeznívá tak rychle, ale ty záda si asi zablokovat může každý nebo nějaký úrazový děj, 

který proběhne, ale to zpracování následků, si myslím, že je zase o té psychice.“ K tomuto názoru by se přidala i 

lékařka P14, také vnímá, že u úrazů psychika nehraje roli, ale hraje v léčbě následků: „Při úrazech, pokud se 

člověk nepokusil spáchat sebevraždu, tak tam psychika nehraje žádnou příčinnou souvislost. Když je někdo 

rozčílený a nedává pozor, tak se nedá brát, že psychika byla příčinou stavu, když ho porazí autobus. Z hlediska 

léčení následků, tam zase už určitou roli hraje.“ 

Lékařka P13 se spíš zamýšlí nad smyslem úrazu: „…nebo třeba i nějaká zlomenina, proč si člověk zlomí 

nohu, proč k tomu dojde, když se třicet let nic nestalo, takže bych řekla, že asi 80% určitě, že tam ta psychická 

složka určitě hraje roli.“ 

 

8.3 Role psychiky a lékař jako psycholog 

V této kapitole uvádíme přehled odpovědí lékařů na téma propojení psychické a 

somatické roviny. Podíváme se, zda se lékaři setkali s teoriemi vztaženými k danému tématu 

v rámci medicínského vzdělání, zda se sami cítí být psychology a dále také shrneme jejich 

spolupráci s psychology.  

Lékaři se shodují, že psychika je důležitou součástí každého onemocnění. Konkrétně 

osobnosti si ve svých ordinacích většinou tolik nevšímají, vnímají zejména emoce a naladění 

pacienta k léčbě a spolupráci. Většina lékařů hovoří o souvislosti onemocnění s psychickým 

stavem, se sociálním prostředím, v němž se člověk pohybuje. Část lékařů zmiňuje, že na 

zdravotním stavu člověka se odrážejí problémy ve vztazích či v práci. Dle lékařů hraje 

psychika v rámci onemocnění 30 – 100% roli, většina z nich se shoduje na 40 %. Zajímavé je, 

že ani jeden z lékařů nevnímá, že by psychická rovina byla zcela oddělená od fyzické. 

Pouze část lékařů dokáže ve svých odpovědích vyjádřit, jaký vliv má osobnost na druh 

obtíží, kterými pacient onemocnění. Většina z lékařů vnímá, že každý pacient je jedinečný, a 

proto je obtížné zobecnit, že by určitým druhem onemocnění trpěly určité typy lidí. Lékaři si 

většinou všímají, že osobnost hraje roli v rámci onemocnění z hlediska spolupráce s lékařem, 

dodržování léčebných postupů či z hlediska přístupu k nemoci, přijetí nemoci a schopnosti 

sdílet a důvěřovat lékaři. Téměř všichni lékaři se cítí být psychology neustále. 

Většina lékařů spolupracuje s psychology, přeposílá k nim hlavně pacienty 

s depresemi, úzkostmi či seniory kvůli testování kognitivních funkcí. Někteří lékaři se 

setkávají s odmítavým postojem pacientů vůči návštěvě psychologa.  

Co se týče vzdělání v teoriích propojující osobnost a zdraví, se lékaři necítí být plně 

vybaveni. Na škole se s takovými to teoriemi setkali jen tři lékaři mladšího věku (kolem 30 

let). Lékař P9, lékařka P12 a P13 se vzdělávají v psychosomatice a jsou 
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v psychoterapeutickém výcviku. Lékařky P6, P10 již psychoterapeutickým výcvikem prošly. 

 

8.3.1 Praktičtí lékaři 

V této studii se sešlo celkem 7 praktický lékařů. Všichni se setkávají 

s psychosomaticky nemocnými pacienty, považují u nich za důležité nejprve vyloučit 

možnost organické příčiny. Všichni lékaři se vyjadřují k propojení psychické a somatické 

roviny u svých pacientů. Téměř všichni praktici spatřují nevýhodu své práce v nedostatku 

času na pacienty. Lékaři se shodují, že s pacienty mají čas probrat zejména somatickou rovinu 

nemoci, na psychickou už není tolik prostoru, kolik by si pacienti dle lékařů zasloužili.  

Přehled jednotlivých pohledů praktických lékařů na roli psychiky v rámci 

onemocnění, spolupráci s psychology je následující: 

 

Lékař P1 

Lékař P1 v rámci rozhovoru pojmenovává některé teorie propojující osobnost a zdraví, 

setkal se s nimi již na škole. Jako praktický lékař se setkává s pacienty v pravidelných 

intervalech. Ve své ordinaci s pacienty řeší různé druhy onemocnění. Lékař několikrát 

zdůrazňuje, že u všech příznaků, které pacienti popisují, je třeba vyloučit organickou příčinu 

skrze příslušná vyšetření u jiných odborníků, ať už má či nemá podezření, že si pacient 

vymýšlí či přichází opakovaně se somaticky neprokázanými problémy. 

 Lékař dokáže poznat, zda má pacient nějaké psychické problémy z toho, jak pacient o 

obtížích mluví a jak často do ordinace přichází. S psychosomatickými obtížemi se setkává u 

pacientů denně. Čím více se s pacienty setkává, tím lépe dokáže odhadnout jaký kdo je. Lékař 

se cítí být psychologem neustále. Spolupráci s psychologem využívá v případě potřeby 

testovat kognitivní funkce u seniorů.  

Lékař P1se vyjadřuje k propojení psychického a somatického:„Dá se to tak říct, že osobnost člověka 

může inklinovat k určitým druhům onemocnění. Jde o chování, nějak se chová a přijde s určitou chorobou. 

Osobnost bude mít vliv na to, jak se člověk chová a jakým rizikům se vystavuje a jak pak onemocní.“ Přiznává, že 

ve své ordinaci nad osobností pacientů tolik nepřemýšlí: „Tak, abych vám řekl pravdu, když už to člověk má před 

sebou jakoby hotovou věc, tak je to daný a diagnostikovaný a už zpětně neřeším, jestli na to má nebo nemá 

osobnost, nad tím jsem se takhle nezamýšlel. A říkám no, potom když vidíte, že ten člověk je obecně nervák, tak 

vás napadne, že je takový typicky, řeknete si, tak ty se tady takhle budeš furt nervovat a potom, když si to člověk 

dá do kontextu s laboratorním nálezem, tak vidíte, že tenhle člověkem má nakročeno určitým směrem. To není o 

tom přístupu, o osobnosti člověka, Když člověk potom vidí ještě laboratoř, tak to svádí vícero. Když už mám 

diagnózu hotovou, tak už nad tím nepřemýšlím zpětně, jestli by na to člověk seděl osobnostně.“ 
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Lékař P2  

Lékař mluví z teorie o somatotypech, sám se však domnívá, že v tom jakou chorobu 

člověk dostane, nehraje osobnost tak velkou roli. Z teorie dále ještě hovoří o vlivu stresu na 

vznik onemocnění. Jako praktický lékař se setkává s pacienty pravidelně a vnímá, že velká 

část onemocnění je psychosomatických: „Problém není tělesný, ale je v psychice, v tý duši, to se projeví 

navenek jako onemocnění orgánů. Přijde pacient s bolestí na hrudi, opakovaně bolesti na hrudi, nic na něm 

není, nikdy jste nezjistili onemocnění srdce. Když s ním promluvíte dál, tak zjistíte, že má třeba problémy 

v rodině, v práci nebo může být základ už v té osobnosti. Vlastně ten problém je v duši, podvědomí, ale on to 

projikuje do srdce. Srdce je zdravé, ale je nemocná duše a on to vnímá jako onemocnění srdce.“ 

Doktor P2 stejně jako doktor P3 považuje za důležité vyloučení možné organické 

příčiny nemoci, ačkoliv třeba už vidí, že jde spíše o problém na psychické rovině. Lékař 

vnímá, že jako práce praktického doktora je náročná. Podle lékaře se specialisté soustředí jen 

na jednu věc, naopak praktický lékař musí pacienta vnímat komplexně, nejde oddělit tělesné 

od duševního, od vlivu prostředí a také kulturního prostředí. 

Lékař vnímá, že velkou roli hraje důvěra mezi lékařem a pacientem. Zná lidi až třicet 

let a zná i třetí generaci pacientů. Ví, jaké jsou problémy v rodině, vztazích a dokáže toho 

v rámci praxe využít. Lékař vnímá, že je důležité znát medicínské věci, ale za hlavní považuje 

důvěru mezi lékařem a pacientem, jaký mají vztah, jak spolu komunikují. Pokud vidí lékař 

pacienta jen jednou za čas, nezná ho a nemůže mu plně porozumět a pomoci. Lékař se 

domnívá, že by se měla na fakultách více učit komunikace. 

Lékař P2 vyjadřuje k propojení psychického a somatického: „No jejda, to jako určitě. Spousta nemocí 

je organický, ale velká část je psychosomatických. Problém není tělesný, ale je v psychice, v tý duši, to se projeví 

navenek jako onemocnění orgánů. Přijde pacient s bolestí na hrudi, opakovaně bolesti na hrudi, nic na něm 

není, nikdy jste nezjistili onemocnění srdce. Když s ním promluvíte dál, tak zjistíte, že má třeba problémy v 

rodině, v práci nebo může být základ už v té osobnosti. Vlastně ten problém je v duši, podvědomí, ale on to 

projikuje do srdce. Srdce je zdravé, ale je nemocná duše a on to vnímá jako onemocnění srdce. No z těch tisíců 

lidí, které už jsem viděl. Spíš bych řekl, že tam bude rozdíl ve způsobu a míře prožívání onemocnění. Spíše než v 

druhu nemoci, tak je to ve způsobu prožívání nemoci. Léčbu to usnadňuje možná spíš i pro mě. Když je někdo 

odmítavý, nihilistický, pesimistický, špatně se s ním spolupracuje. Větší roli to hraje u psychosomatických 

onemocnění než u nemocí typu angíny, ta se vyléčí snáze. V tom, jakou chorobu člověk dostane, nehraje 

osobnost tak velkou roli. Takhle bych to asi viděl. Nemocný člověk je ten, když dojde k narušení rovnováhy. 

Biologická je jasná. Psycho, to jsme o tom mluvili. Sociální, budete zaměstnaná, mít šťastnou rodinu, koníčky a 

najednou se ta rovina naruší - přijdete o práci, úmrtí v rodině, ztráta dítěte a už se stáváte nemocným, duševně, 

hlavně, v tomhle případě to prožíváte duševně a ono se to odráží od těch orgánů, do té problematiky 

psychosomatické. Nedá se to oddělit, člověk je tahle jednotka a to všechno se vzájemně ovlivňuje. Nemůže 

oddělit duševno od tělesna, od vlivu prostředí, kulturního prostředí.“ 
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Lékařka P4  

Lékařka P4 hovoří o tom, že psychika hraje roli v rámci onemocnění vždy. V rámci 

své praxe věnuje pozornost psychické stránce pacientů, ale setkává se s nedostatkem času 

probrat vše, co by bylo třeba. Komunikaci mezi lékařem a pacientem považuje za klíčovou. 

Podle lékařky je vždy důležité vyloučit nejprve somatickou příčinu příznaků. Lékařka si u 

pacientů všímá četnosti jejich návštěv. 

Lékařka má zkušenost, že pacienti s psychickými problémy spíše přijmou léky typu 

antidepresiva či anxiolytika než aby šli k psychologovi či terapeutovi a o svých obtížích 

hovořili. 

O konkrétních teoriích nehovoří. 

Lékařka P4se vyjadřuje k propojení psychického a somatického: „Ono to vždycky hraje 

nějakou roli, u každého pacienta. Jsou lidi, kteří mají potíže, nikam nejdou, protože čekají, až je to 

přejde, někteří doslova trpí, než někam jdou, ať už z časových nebo osobnostních důvodů. Jsou 

pacienti, kteří mají stavy úzkosti, který jim vyvolávají nebo zhoršují potíže, které mají, takže tam se 

zase akcenutují potíže fyzické. Takže psychika hraje vždycky velkou roli, ať už ve smyslu plus nebo 

mínus. A samozřejmě jsou zase případy lidí, kdy to vlastně jakoby simulují, protože chtěj z toho získat 

nějaké výhody, ale většinou spíš se jedná o takzvanou larvovanou depresi, že ty lidi si neuvědomují, že 

mají hlavně psychické potíže a přijdou a stěžují si na nějaké tělesné potíže a těžko je jim jako, nic jim 

obvykle nepomáhá, se jim obtížně vysvětluje, že tam je závislost na té psychice, že potřebují prostě 

užívat léky na psychiku nebo že je třeba životosprávu změnit a tak. Každý je zvyklý na nějakýs svůj 

rytmus a obtížně se ho vzdává. V dnešní době takových těch lidí, kteří simulují, je podstatně míň než 

bylo za totality, protože tam se mohlo marodit, že jo, a nebylo to tak jako dneska, kdy lidi se dívají, 

jestli mají nebo nemají peníze, jestli si vydělají na živobytí.“ 

 

Lékařka P5  

Lékařka vnímá, že psychická rovina nemoci je propojena se somatickou, nezná však 

konkrétní teorie. Lékařka si všímá, že psychika hraje roli v průběhu každého onemocnění, 

s pacienty mluví o jejich problémech a soucítí s nimi. Vzhledem k nedostatku času se nemůže 

věnovat pacientům tak, jak by chtěla. Lékařka zná pacienty delší dobu, chodí k ní i více členů 

jedné rodiny, proto dokáže více porozumět obtížím některých pacientů. Starší pacienty, které 

zná delší dobu nepřeposílá psychologům, snaží se s nimi jejich problémy probrat. 

K psychologům posílá pacienty s depresemi, setkala se s matkami s laktační psychózou, které 

také přeposlala dále. 

Lékařka P5se vyjadřuje k propojení psychického a somatického:  „Když bych se měla vyjádřit, 
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tak bych řekla, že psychika je důležitá v průběhu každého onemocnění. Kdysi jsem se chtěla zabývat 

víc duševnem, chtěla jsem být psychologem. S pacienty se vždycky snažím rozmlouvat a podchytit, kde 

je problém. Osobnost pacientů nějak neanalyzuji, spíše se snažím naladit na to, jak se cítí, co 

prožívají, kde je bolí.“ 

 

Lékařka P7  

Lékařka se setkává s psychosomatickými pacienty velmi často, vnímá, že téměř 

polovina lidí má onemocnění psychického původu. Vliv vidí zejména v nespokojenosti 

v rodině, práci a celkovém stresu. Lékařka přeposílá k psychologům pacienty s poruchami 

kognitivních funkcí. Vnímá, že je třeba být psychologem u každého pacienta, s pacienty 

promluvit o rodině, práci a dát tak pacientovi najevo, že je důležitý, že na něj lékař 

nezapomíná. Vnímá svou roli lékaře jako zpovědníka. Lékařka pociťuje nedostatek času na 

pacienty.  

Dlouhodobý kontakt s pacienty umožňuje lékařce lépe odhadnout, co pacienta trápí: „Už když ty 

pacienty máte pět let v péči, tak už víte, když vstoupí do dveří, s jakými obtížemi přichází asi, nebo o čem bude 

asi mluvit a na tu strunu se to pak musí uhrát a ty, co chodí už třicet roků, tam už známe od prababičky všechny, 

takže kromě vyšetření ještě pohovoříme o rodině, pak jim napíšu recepty. Prakticky je to taková ta funkce 

zpovědníka, lékař, takže takhle to je.“ 

Lékařka P7 hovoří o psychických a somatických souvislostech: „Vyplývá to hlavně i z nespokojenosti v 

rodině a v práci nebo stresová zátěž v práci, pak se jim to projevuje bolestma na hrudi, břicha, myslí si, že mají 

infarkty a nádory. Pak si sednou samozřejmě za počítač a začnou hledat ty obtíže, co by to mohlo být za 

diagnózu a přijdou i s diagnózami, což mě rozčílí.“ 

 

Lékař P9  

Lékař popisuje propojení psychického a somatického v rámci každého onemocnění. 

Tyto dvě roviny se dle lékaře vzájemně ovlivňují neustále, jak při vzniku, tak v průběhu 

každé nemoci. Vnímá, že jak nachlazení, tak i zlomená noha mohou mít své psychosociální 

souvislosti. Lékař se domnívá, že stav psychiky dlouhodobě ovlivňuje organismus, 

predisponuje ho tak ke vzniku nemoci.  Lékař vnímá, že kdyby tohle řekl před tradičním 

internistou, tak se s ním asi přestane bavit na odborné úrovni, nebo se zasměje, podle toho, co 

by to bylo za člověka.  

Lékař zažívá, že v ordinaci praktického lékaře se tyto dvě roviny začínají rychle 

ukazovat. Co se však dle lékaře tak rychle neukazuje, jsou sociální souvislosti, které jsou 

velmi důležité a lékař se o nich může dozvědět až později. Pacienty nenapadá, že by mohli 

s lékařem sdílet vztahové či pracovní problémy. Lékař vnímá nedostatek času na pacienta, 
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během dvaceti minutové konzultace není možné, aby lékař věnoval dostatek času jak 

psychické, tak somatické stránce pacientových obtíží: „Čím víc se věnuju psychologii, tím víc se jím 

cítím pořád, ale vim, že je to jako nebezpečný, tam většinou máme fakt jako 10-15 minut na pacienta, takhle jako 

pět hodin. A prostě vy víte, že by ten pacient, že ho můžete rychle zaléčit a poslat ho pryč, že to bude v postatě to, 

co on čeká, a že to uděláte tak na hranici toho, co byste s ním měli udělat, ale že by jako mu udělalo dobře, že by 

a nějak z dlouhodobýho pohledu by bylo lepší než mu jenom předepsat tohle, nějak to prozkoumat, popovídat si o 

tom. Jenže když to u někoho uděláte, že se ho zeptáte nebo dáte mu ten prostor, ať se rozpovídá víc o nějakých 

souvislostech, no tak najednou se rozpovídá na půl hodiny a to si pak můžete připadat jako psycholog, sedět a 

poslouchat, tomu pacientovi to dělá dobře, ale zatím se tam hromadí plná čekárna lidí. Takže to je blbí, 

výjimečně to jde, ale moc často ne.“ 

Lékař se setkal s teoriemi propojující psychické se somatickým jen minimálně, sám si 

doplňuje psychosomatické vzdělání, je v psychoterapeutickém výcviku a také se zabývá 

ajurvédou, shiatsu a čínskou medicínou. Doktor považuje za důležité, aby se o vlivu psychiky 

mluvilo v rámci každého oboru zvlášť, aby tak byli lékaři více zasvěceni do celostního 

pohledu na člověka. 

Lékař přeposílá pacienty k psychologům poměrně často, například u nespavostí.  

Lékař P9 přemýšlí nad vlivem osobnosti na vznik nemoci a hovoří o tom, jak se prolíná psychické a 

somatické: „Osobnosti, to mě hodně zaujalo, protože nad tím sám přemýšlím dlouho. Vlastně do jaké míry svůj 

stav můžeme ovlivňovat, do jaké míry nám to je daný. Teď jsou čím dál tím víc takové kacířské, to ne, spíš jako 

buřičské výkřiky. Fakt jako rozhodně nemám rád nějaký jako návody, myslím, že to je menšina autorů, když 

někdo píše nějaký jasný souvislosti, jako já nevim, jaká nemoc, souvisí s jakým psychickým stavem, to se nedá 

tak jasně říct, že všechno je potřeba brát pořád v potaz, no, tak může to znamenat plno věcí, ale každopádně jde 

o to, že když teda ten člověk k tomu doktorovi jde, tak od něj asi něco očekává. Od první chvíle, toho úrazu nebo 

jakýkoliv nemoci, už tou psychikou ovlivněnej je, jako co s tím budeš dělat, řekneš to okamžitě svým nejbližším, 

že seš nemocnej nebo to naopak dlouho nikomu říkat nebudeš, budeš chtít jít, co nejdřív d o práce nebo se budeš 

doma litovat, budeš brát prášky na bolest, co nejvíc, abys mohl i přes to dělat všechno nebo budeš odmítat 

veškerý přísun veškeré péče odborné, protože prostě nemáš rád zdravotnictví, jako, tak tak no.“ 

 

Lékařka P10  

Lékařka vnímá, že 80 % pacientů přichází s nemocemi, kde hraje hlavní roli psychika, 

psychosomatické nemoci jsou velmi časté. Lékařka mluví o tom, že každá nemoc má pro 

člověka určitý význam. Lékařka ve svých výpovědích zásadně nezobecňuje, každé 

onemocnění je dle lékařky individuální. Nedokáže definovat, že by určité typy lidí měly 

tendenci k určitým onemocněním. S teoriemi se na škole nesetkala. 

Lékařka P10 hovoří o psychických a somatických souvislostech: „To se nedá generalizovat, to není 

vázaný na osobnost, jako spíš na tu situaci, co vám má ta nemoc poskytnout. Mně nestačilo před dvaceti lety 

nějaká rýmička, to jsem nebrala v potaz. Já jsem musela opravdu do tý hlavy se bouchnout a fakt být doma a fakt 

si to vyžrat, fakt jsem potřebovala velkou ránu do hlavy. To není na osobnosti, to je na situaci, co potřebujete. A 
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mně by se asi ten řetězec událostí, nevim, jak by to bylo.“ 

 

8.3.2 Internisti 

Interní lékaři se do studie zapojili celkem 3. Pohled každého z nich je jedinečný. 

Lékaři také většinou hovoří o nedostatku času na pacienta, s teoriemi se jako starší odborníci 

nesetkali. Jedna z lékařek prošla psychoterapeutickým výcvikem. 

Lékař P3  

Lékař P3 vidí, že většina chorob má multifaktoriální příčinu, mluví o vlivu genetiky, 

prostředí, výchovy, vztazích, vlivu pohybu Slunce a Měsíce. Lékař také uvádí, že čím je 

starší, tím více se vyhýbá kategorickým pojmům, nevnímá, že by určité typy lidí měli sklony 

k určitým onemocněním. Vnímá, že je vždy důležité vyloučit organickou příčinu nemoci a 

pak se zabývat tou psychickou. Lékař si všímá, že polovina nemocí je psychicky 

podmíněných, pacienti přicházejí, aby se mohli někomu svěřit, popovídat si. Lékař vnímá, že 

by měl být na univerzitách kladen větší důraz na umění komunikace a psychickou rovinu. 

Lékař hovoří o důležitosti víry v uzdravení. Podle něj je rozdíl mezi tím, když člověk 

bere prášek s vědomím, že ho uzdraví, a když bere prášků několik, ani neví proč a jen je do 

sebe takzvaně sype:  

Lékaři hovoří o vlivu víry v uzdravení: „Zažil jsem to u několika skotských babiček, devadesáti 

osmiletých většinou. Když už něco museli něco brát, tak polykali ten prášek jako zázrak, že prostě to musí zabrat. 

Soustředili se na ten léčivý proces. Takže brala malý já nevim eutyrox na štítnou žlázu, a prostě úplně jako 

nadšeně to brala, prostě to je jako od pana faráře ta oplatka, teď mi tam sletí a budu zdravá. Někdo má takovou 

důvěru v toho – healera, doktora, že prostě to, co on mu dá, tomu věří. Jako tehdy byl ten farář, budeš dělat 

todle deset zdrávasů, dvacet otčenášů a seš zdravej. Tak on mu řekne, Tohle třikrát denně, tomuhle kapky a je 

zdravej, když tomu věří. Věř a víra tvá tě uzdraví, to já myslím, že platí pořád.“Lékař P3 o propojení 

psychického a fyzického: „Já se přiznám, já se trošku bojím takovýchto paušálních odhadů. Většina těch 

vážných chorob je multifaktoriálních, takže představa, že to je jenom jasně daný k tomu jednomu typu, to se nedá 

říct. Budete mít rapla, kterej je jak katuša, má tlak ještě v osmdesáti normální, protože k tomu má nějaký vybití. 

Typický cholerik, který prostě vystartuje, když chodí večer hrát fotbal nebo běhat do Stromovky, tak mu nic není. 

Samozřejmě, když přijde domů, pustí si televizi a rozčiluje se u toho, protože se dívá na zprávy nebo na fotbal, 

který ho vnitřně sžírá, tak se to na něm nějak podepíše, tam jde o to, jestli si to umí nějak kompenzovat. To je 

těžký nějak přiřadit, vždycky je to víc věcí, není to jedna věc. Ona i ta genetika je vícevrstvá. Poruchy krevní 

srážlivosti, když dostanete geneticky od obou rodičů, tak je to vážná choroba a to u typu člověka vám nic 

neřekne. Nebo dostane dítě ve čtyřech letech chřipku, na základě toho dostane cukrovku 1. typu, tak to s 

osobností nějak nesouvisí, ten typ ještě není vytvořený. Čím jsem starší, tak se těm kategorickým pojmům 

vyhýbám. Každý člověk má více vrstev, někdo opravdu reaguje na pohyb Měsíce, někdo reaguje na Slunce, 

někdo na hluk. Já když přijedu na chalupu, tak mi trvá tři dny, než normálně spím, tam je úplný ticho a tma. 

Jsem zvyklý ve městě, že furt něco svítí, řachtá, tam není nic.“ 
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Lékařka P6 

Lékařka vnímá, že každé onemocnění je nějakým způsobem propojené s psychikou, 

dokonce hovoří o souvislosti našich myšlenek s emocemi a s nemocemi: „Myslím si, že psychika 

je řízená naším myšlenkovým uspořádáním. Z toho, co si necháme honit v hlavě se pak odvíjejí emoce a ty emoce 

se pak podepisují na těle, na orgánech, na systémech a je to medicíně vlastně známo. Medicína to ví, že lidé, 

kteří jsou v přetlaku v práci, mají vysoký tlak. Lidé, kteří jsou plní strachu zas stůňou s ledvinama, selžou jim 

ledviny. A dokonce je to tak – to jsem četla a potvrzuje se mi to i z toho co jsem viděla v rodině, kde do toho 

trochu víc vidím trošku víc a nebo u lidí blízkých, kde do toho víc vidím, tak dokonce si myslím, že je to tak, že se 

to táhne napříč generacemi a to je to, čemu se říká dědičnost, ale v zásadě jsou to podle mě chybné vzorce 

myšlení, které se v rodinách předávají.“ 

Lékařka absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik, kde více nahlédla sama na 

sebe, což jí napomohlo lépe porozumět, co se odehrává v druhých lidech, tedy i pacientech.  

Lékařka mluví o komplikovanosti role doktora v nemocnici, je třeba vyplnit mnoho 

dokumentů a na pacienty tak zbývá méně času. Lékařka vnímá jako léčivý vztah mezi 

lékařem a pacientem. 

Lékařka P6hovoří o propojení psychického a somatického: „Domnívám se, že nemoci těla pocházejí z 

toho jemnějšího světa. Minimálně z psychiky, dokonce bych řekla, že z myšlenkového stavu. To je moje 

přesvědčení, ke kterému jsem dospěla v průběhu praxe a díky tomu, že jsem se možná trochu alternativně 

odchýlila od hlavního proudu medicíny, které se praktikuje v nemocnicích, kde jsem pracovala. Studovala jsem 

jednak psychologii a psychoterapii absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik. Tam jsem nahlédla 

hlavně na sebe. A když člověk nahlédne na sebe, tak je mu jasnější také co se odehrává v ostatních lidech, 

vždycky je to přes člověka samotného. Myslím si, že psychika je řízená naším myšlenkovým uspořádáním. Z toho, 

co si necháme honit v hlavě se pak odvíjejí emoce a ty emoce se pak podepisují na těle, na orgánech, na 

systémech a je to medicíně vlastně známo. Medicína to ví, že lidé, kteří jsou v přetlaku v práci, mají vysoký tlak. 

Lidé, kteří jsou neopečovaní stran vztahů, nebo lásky, nebo prožívání něčeho dobrého, kvalitního a příjemného 

tak stůňou se srdcem. Lidé, kteří jsou plní strachu zas stůňou s ledvinama, selžou jim ledviny. A dokonce je to tak 

– to jsem četla a potvrzuje se mi to i z toho co jsem viděla v rodině, kde do toho trochu víc vidím trošku víc a 

nebo u lidí blízkých, kde do toho víc vidím, tak dokonce si myslím, že je to tak, že se to táhne napříč generacemi 

a to je to, čemu se říká dědičnost, ale v zásadě jsou to podle mě chybné vzorce myšlení, které se v rodinách 

předávají. A třeba se to u rodičů či prarodičů nemusí projevit, ale potom už je ten „zlozvyk“ tak silný, že se to u 

jedné z generací projeví jako těžká choroba, třeba autoagresivní nemoc, nebo selhané ledviny v mládí, tak o tom 

jsem přesvědčená.“ 

 

Lékařka P8 

Lékařka vnímá, že z 80 % je vývoj zdravotního stavu ovlivněn psychikou. S teoriemi 

propojující psychické a somatické se nesetkala. 

Jako internistka se setkává s pacienty, kteří přicházejí buď, když už je pozdě, nebo 

předčasně: „Když někdo přijde s vysokým tlakem, my víme, kde je ta hranice, kdy by to mělo dělat problémy a 

kdy ne a jsou pacienti, kteří tady tropí scény, že jednak čekání a jednak takové ty neurologický komplikace, 
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bolesti hlavy, závratě a tohle to. A zase, abych nemluvila jenom negativně, jsou lidi, který opravdu přijdou, až 

když už je skoro pozdě. To jsou dva extrémy. Jedni takovýhle a druhý, kdy už to opravdu nejde vrátit zpátky. 

Takže jsou takový dva póly a speciálně na tý interně se s tím setkáváme velmi často. Jeden pól je, že chodí 

zbytečně a druhý, že pozdě. Těch mezi tím je opravdu strašně málo, ty, který by přišli akorát.“ 

Lékařka vnímá, že na pacienty má málo času a dochází tak ke ztížení kontaktu mezi 

lékařem a pacientem, pacienti nejsou spokojeni, mají pocit, že se jim lékaři méně věnují. 

Časově náročné papírování bere lékařům i sestrám čas na úkor péče o pacienta. 

Lékařka pacienta přeposílá k psychologům, pokud jde o lidi depresivní, úzkostné či 

s poruchami kognitivních funkcí. Se spoluprací s psychology má dobré zkušenosti. 

Zkušenosti lékařce umožňují poznat, jak dobrá bude spolupráce už při prvním 

kontaktu, podle toho, jak pacient pozdraví, jak předá lékařce dokumenty. 

8.3.3 Chirurg 

Lékař P11  

Lékař P11 vnímá, že u každého onemocnění hraje roli psychika. Dle lékaře není vždy 

jasné, kde je příčina, zda v psychice či v těle. Lékař dodává, že jako chirurg se těmito 

souvislostmi u pacientů nezabývá. S pacientem je v kontaktu jen chvíli, několik minut a na 

vnímání pacientovy duše mu nezbývá čas. 

V rámci rozhovoru odděluje tělo a člověka: „ Takhle, tady to je chirurgie, na chirurgii 

přijde zlomená noha, železo na vyndávání, bolesti břicha, úraz, prostě takovýhle věci, pane 

doktore, dejte mi něco na spaní, já nemůžu spát.“ 

O psychice uvažuje, když přijde pacient a bolí ho například břicho, ale z vyšetření 

žádný problém nevyplývá.  Lékař dodává, že s psychickými problémy se musí pacient začít 

svěřovat sám. Z teorie lékař četl o souvislostech psychiky a vysokého tlaku, chorobách srdce.  

Lékař P11 mluví o roli psychiky: „Někdy člověk neví, jestli ta choroba je příčinou psychického stavu 

nebo naopak. Člověk má dojem, že je to takový uzavřený kruh, že ty lidi jsou nervózní z toho, jak jsou nemocní a 

zase jsou nemocní z toho, abych řekl pravdu, vybrala jste si špatného lékaře na tohle, protože my jako 

chirurgové, nás ta duše, tu většinou nevnímáme.“ 

8.3.4 Neurolog 

Lékařka P12 

Lékařka hovoří o rozdílech v kontaktu s pacientem v rámci ordinace a o kontaktu 

v rámci pacientova pobytu v nemocnici. Lékařka vnímá, že lékař může více pozorovat 

pacientovo chování, když je v nemocnici. Pacient se určitým způsobem vztahuje k personálu, 
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lékař může vidět, jak se chová, když přijde návštěva, takže může vnímat i širší vztahy 

pacienta. 

Lékařka považuje za přínosné, když se lékař vzdělává v psychosomatice či 

psychoterapii, což dle zkušeností lékařky přispívá k lepšímu porozumění pacientovi a 

komunikaci mezi lékařem a pacientem. Ve škole se s psychosomatickými teoriemi nesetkala, 

nevzpomíná si. Lékařka je v psychoterapeutickém výcviku a zajímá se o psychosomatiku. U 

pacientů vnímá jako důležité přijetí, pomáhá pacientům uvědomit si, jakou roli hraje v rámci 

jejich nemoci psychika. 

Lékařka přeposílá pacienty k psychologům poměrně často: „Já jim to nenutím, já jim to nabízím, 

většinou často to funguje tak, že jim řeknu, že si myslím, že by jim to pomohlo pomoct, že je to na nich, že sem 

můžou kdykoliv zavolat, kdyby se pro to rozhodli. Jsem tomu otevřená nebo mohou napsat mail pro kontakt na 

psychologa, ptám se jich, jestli chtějí muže nebo ženu a pak se jim snažím ještě říct to, že to je s psychologem 

jako s kadeřníkem, že není špatné a dobré, ale že jestli vám sedí nebo nesedí, tak jako já to tak vnímám. Chodí 

sem pacienti a říkají, že už u psychologa byli a on jenom poslouchal a on jenom do toho mobil. Každý potřebuje 

jiný přístup, nesedí jeden, bude sedět třeba druhý nebo třetí a je potřeba na ně nezanevřít. Říkám jim to už na 

začátku, protože pak ty, který už jako mají jednu zkušenost a negativní, tak je pak mnohem těžší je někam 

poslat.“ 

 

Lékařka popisuje, jak vidí souvislost psychického a somatického: „Asi je to ve více rovinách, třeba v 

rovině té bolesti si myslím, že tam jde o vnímání bolesti, nemůžu srovnat jaký je podnět, ale jako předpokládaný 

nález, tak u někoho ta dobrá psychika, dokáže tu bolest líp zvládnout ten člověk, pokud je člověk úzkostný, 

depresivní, tak je to takový začarovaný kruh, kdy ho ta bolest ještě víc zúzkostňuje a tu bolest toleruje hůř.“ 

 

8.3.5 Algeziolog 

Lékařka P13 

Lékařka vnímá, že je jen málo onemocnění, kde by psychika nehrála roli, nedomnívá 

se však, že by bylo možné definovat, že by určité charakteristiky osobnosti vedly k určitým 

typům onemocnění. Lékařka se nejčastěji setkává s chronicky nemocnými pacienty, vnímá u 

nich velký vliv psychiky na průběh onemocnění. 

Lékařka se s teoriemi propojující somatické a psychické na škole nesetkala, dnes chodí 

na kurz psychosomatiky. 

Lékařka také u některých pacientů zažívá nedostatek času na to věnovat se i psychice, 

proto pacienty přeposílá k psychologům, ve chvílích, kdy cítí, že nejde jen o fyzický problém: 

„Určitě. Tam, kde mám u nich, ale je to taková pocitologie, tam, kde mám pocit, že je zatím opravdu nějaký 

problém psychický nebo problém vztahový nebo problém, kde to cítím, že prostě tam není něco v pořádku, tak 

vlastně s tou psycholožkou spolupracuju, s tím, že většina pacientů souhlasí, že půjde za psychologem, když jim 
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řeknu, že půjde o nácvik relaxačních technik, ale vím, že vždycky paní psycholožka si dělá nějaký takový 

rozhovor úvodní, takže tam případně bude nějak s tím pacientem spolupracovat, takže jo. Neposílám za 

psychologem každýho, takže si ty pacienty typuju spíš podle toho pocitu. Když jim to třeba navrhnu a je vidět, jak 

jsou oni zablokovaní, že zkrátka ne, nebudu chodit za psychologem, nejsem blázen, což je velmi častý, tam si 

říkám, jo tam ten problém bude, ale nedá se ten člověk do toho nutit, takže čekám třeba i několik let než s tím, 

nabízím mu to opakovaně, než s tím souhlasí. Takže určitě jo no, jsou pacienti, kde vím, že...tady s paní 

psycholožkou spolupracuje dlouho i třeba u obézních pacientů, také spolupracuje s nutričním terapeutem. 

Pacienti, které nechce vzít chirurg na operaci, protože jsou obézní, pro ty lidi je to obtížné, nemohou se hýbat, 

jedí, jak jedí, ve spolupráci s nutričním terapeutem vidím přínos.“ 

 

Lékařka vnímá, že při první návštěvě pacienti nejdou do hloubky, nesvěří se. Důvěra 

mezi lékařem a pacientem je budována postupně. Lékařka konstatuje, že se po několikáté 

návštěvě se začínají pacienti více otevírat, mluví o psychice, rodině a vztazích. Lékařka se 

domnívá, že jí mnohdy pacienti sdělí více než lékařům jiných odborností, u nichž není prostor 

na sdílení. Pacienti se spíše svěří jí, než aby šli k psychologovi, protože to by totiž znamenalo 

přímo si připustit, že mají psychické problémy. 

Lékař P13 o propojení psychického a fyzického: „Nevím, jestli to dokážu říct procentuálně, ale myslím 

si, že je málo onemocnění u kterých by ta psychika nehrála roli, ale jestli je to řekněme třeba dvacet procent, kde 

ta psychika roli nehraje, ale když to vezmeme v širších souvislostech. Proč třeba někdo onemocnění virózou, 

proč je oslaben imunitní systém, jestli tam je nějaký problém v psychice a pak teprve dojde v rámci 

psychoneuroendokrinního systému, jestli tam vlastně na základě toho vznikne akutní viróza, takže i tam se dá 

podle mého názoru vysledovat...nebo třeba i nějaká zlomenina, proč si člověk zlomí nohu, proč k tomu dojde, 

když se třicet let nic nestalo, takže bych řekla, že asi 80% určitě, že tam ta psychická složka určitě hraje roli.“ 

Doktorka P13 se pokouší vystihnout vliv osobnosti na onemocnění: „Asi jo a nedokážu, nemyslím si, že by se to 

dalo jako definovat úplně, že by určitá povaha onemocněla určitým druhem onemocnění, spíš tam je jakoby asi 

tendence k tomu, ale kam až to dojde je otázka, jestli ten člověk onemocní nebo jestli se to projeví v jiné 

soustavě. Třeba, co se týče přijímání onemocnění, vyrovnání se, přijetí diagnózy, tam si myslím, že povaha hraje 

určitě roli.“ 

 

8.3.6 Anesteziolog 

Lékařka P14 

Lékařka se setkává s pacienty v nemocnici na anesteziologicko – resuscitačním 

oddělení, tedy hlavně ve stavu, kdy je nutné operovat. Lékařka popisuje, že s psychikou 

souvisí spíše dlouhodobé problémy než akutní. Lékařka shledává, že psychika hraje roli vždy. 

Lékařka vnímá stres jako spouštěč, ale zároveň hovoří o nutnosti nějaké predispozice ke 

vzniku onemocnění. Lékařka vnímá, že osobnost člověka se odráží hlavně ve spolupráci 

s personálem a v tom, kdy pacient vyhledá lékařskou pomoc. 
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Lékařka je mladšího věku, v rámci studia se setkala s teoriemi propojující psychické a 

somatické, s teorií o vlivu stresu na vznik onemocnění, s teorií osobnosti typu A, B, C.  

Lékařka vnímá, že psychologové jsou potřební zejména u pacientů, kteří jsou 

dlouhodobě na ventilátoru, aby si měli s kým promluvit. Lékařka dále konsatuje, že psycholog 

je potřebný u vážnějších diagnóz jako rakovina. 

Lékař P14 o propojení psychického a fyzického: „Čistě způsobené psychikou, to je minimální. Já se 

hlavně setkávám se stavy, které je nutné operovat, což je málokdy způsobeno psychikou. Stejně tak lidi v 

kritickém stavu, může to souviset s psychikou, třeba infarkt myokardu, ale nedá se říct, že by to souviselo s 

psychikou. To, co souvisí s psychikou, tak jsou to spíše dlouhodobé problémy než něco takhle akutního. Když 

někdo přijde se slepým střevem, tak to jestli je v psychické pohodě či nepohodě před tím, tak to nehraje roli, 

takže z mého úhlu pohledu, tam ta psychická složka je hodně málo, ale asi někdo, kdo třeba pracuje internista 

nebo neurolog nebo geriatr by ti řekl třeba něco jiného. Psychika hraje roli vždycky. Na člověka se díváme 

celkově, u některých onemocnění přispívá více u některých méně. Psychika může být spouštěčem a není to tak, že 

by byla hlavní příčinou. U někoho hraje větší, u někoho menší roli. Jsou lidi, kteří mají astma bronchiale, které 

se projevuje jen ve stresových obdobích, obdobích velké psychické zátěže a jsou lidé, kteří mají astma 

bronchiale, které se projeví jenom při nějaké fyzické zátěži, nebo když jsou vystaveni alergenům a psychika tam 

pak nehraje roli.“ 

 

8.3.2 Endokrinolog 

Lékař P15 

Lékař P15 hovoří o propojení duše a nemoci, vnímá, že jako endokrinolog ho dokáže 

vysvětlit na chemické úrovni. Stres, únava, ztráta energie, hubnutí, to vše lze dle lékaře 

vysvětlit chemicky. Lékař vnímá, že každý člověk má tendenci k určitému onemocnění, 

někdo má vředy, někdo infarkt. Popisuje dva typy lidí podle reakce na stres. 

Lékař pacienty přeposílá k psychologům, někteří se k myšlence návštěvy psychologa 

či terapeuta staví s odporem, jiní lékaře překvapí, když řeknou, že už někam dochází sami.  

Lékař se cítí být psychologem v kontaktu s každým pacientem: „Já jsem si tenhle obor 

vybral a mám ho rád, protože mě to nutí být psycholog naprosto u každého člověka, kdybych byl gastroenterolog 

a kolonoskopicky vyštípával polypy v tlustém střevě, odebrával biopsie a podobně, tak si myslím, že bych 

takovým procentem být psychologem nemusel. Kardiolog, který strká cévky do koronárních tepen, aby je protáhl, 

tak je víceméně řemeslně zaujatý takovou to virtuózní dovedností anebo jsem chirurg a operuji něco, kdy to 

potřebuju hlavně dobře provést, tak tam to není taky tolik potřeba, ale tenhle obor, to jde ruku v ruce, jsou to 

psychosomatický onemocnění, takže všichni stopro.“ 

Na škole se setkal s psychosomatickými teoriemi, ale jen velmi okrajově: „Já jsem z 

doby, kdy to byla doba totality, nebylo moc v kurzu říkat, že existuje něco jako psychosomatika a sledoval jsem 

to tehdy se zájmem, kdy první vlaštovky přilétali v podobě docenta Šavlíka, prvního psychosomatika a pak se 
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začali objevovat nějací další, například Hnízdil a psychosomatika si začínala nacházet světlo světa a vyznavači 

psychosomatiky nebyli trestně stíhání, že to nejsou žádní doktoři a co si to jako myslí.  A dnešní medicína, která 

je už jako více ekumenická vůči východním medicínám, takže si myslím, že připouštějí tu možnost, že existuje 

něco jako ovlivnění nemoci duševními pochody.“ 

Lékař P15 vysvětluje roli psychiky v kontextu nemoci: „Já si myslím, že čím jsem starší, tím víc a 

aplikuji to i sám na sobě, že jsem pochopil, že je obrovská možnost si vědomě ovlivňovat úroveň projevu choroby 

a to i takových nemocí jako je zánět nosohltanu i to je možné prožít intenzivně nebo to nějakým způsobem prožít 

s lehčí formou, jenom tím, že se člověk nějakým způsobem postaví té chorobě. Když se s tou chorobou ztotožní, 

teď jsme nemocný a budu se léčit, tak se tomu dá daleko více propadnout, bych řekl a my o tom s těmi pacienty i 

mluvíme. Nemoci štítné žlázy patří mezi klasické civilizační psychosomatické onemocnění, to vysvětlení má 

nějakou racionální podstatu, jestliže štítnou žlázu zatěžujeme excesivní zátěží, ještě dokonce výkyvy tím, že stres 

nepřichází trvale, ale jednou je a jednou není, to znamená, že některé práce jako jsou třeba účetní, mají takzvaný 

uzávěrky a tak dále, tak jsou vždycky ve stresu jenom nějakou dobu. Tak tedy v této době dojde k extenzivní 

zátěži té štítné žlázy a ona tím pulzativním zatěžováním daleko snáze onemocní a další věc je, že se jedná o 

autoimunitní choroby a my víme, že původem buňky endokrinní, nervové a imunní nebo tedy imunologické, 

krevní mají nějaký společný základ v neuroektodermu, čili v nějakém základu při tom našem embryonálním 

vývoji a oni jsou si jakoby příbuzné a nepochybně mají spolu bližší komunikační systém, který se teprve objevuje 

a je určitě nepochybný a že mezi nervovou soustavou, endokrinní soustavou a tou imunitní soustavou existuje 

blízký vztah, vzájemný a proto se to může nějakým způsobem ovlivňovat.  

 

Lékař hovoří o propojení psychického a somatického z pohledu endokrinologie: „Tady existuje 

propojení, proto tady je to správné místo, kde o tom mluvit, propojení té duše se somatickým dopadem a my to 

dokážeme někdy i vysvětlit, až úplně jako do té chemické podoby, pokud se někdy mluví o povšechných 

příznacích jako je únava nebo taková ta ztráta energie, hubnutí a poruchy metabolismu tohoto typu, tak jsme 

toho schopní někdy odhalit, že to souvisí s něčím tady tím na té úrovni humorální. Taky víme a tady hodně se 

mluví o stresu, který má samozřejmě chemickou podstatu, chemické dopady a tak dále, on ten stres někde vzniká 

vnímáním našeho okolí, to je analýza v té centrální nervové soustavě a pak se to převádí do těch podkorových 

systémů, které už něco řídí dál, hodně se to týká sekrece žláz s vnitřní sekrecí, které to potom nějak regulují, tu 

stresovou odpověď. Ona se ta somatizace potom děje jako individuálně, někdo má vředy, někdo má infarkt, 

někdo má vysoký krevní tlak a na to jsou určitě taky jisté typy lidí, většinou lidi se sklonem k obezitě, mají více 

sklon k hypertenzi, jsou to takzvaní adrenergní reaktoři a pak se dá na stres reagovat parasympaticky, čili 

vagově a tehdy to jsou lidé, kteří spíš reagují tím gastrointestinálním traktem, to znamená, spíše si pořídí vředy 

nebo mají průjmy nebo nějaké takovéhle projevy.“ 
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DISKUZE 

V rámci diskuze zhodnotíme jednotlivé kroky této práce a budeme se věnovat také 

jejím limitům, na závěr stručně shrneme výsledky výzkumného šetření. 

Tématem této diplomové práce byla souvislost osobnostních charakteristik a 

zdravotního stavu. Téma tedy bylo zvoleno velmi široce, pohybuje se na půdě psychologie 

osobnosti, psychosomatiky a psychologie zdraví. Původním záměrem bylo zahrnout do teorie, 

co nejvíce osobnostních charakteristik, které kdy byly se zdravotním stavem spojovány. Tento 

záměr byl však velmi ambiciózní, nepodařilo se ho naplnit a tak byla v rámci této diplomové 

práce představena jen část těchto charakteristik. Práce ve své finální podobě nakonec 

neobsahuje například problematiku vztahu mezi resiliencí, vulnerabilitou a zdravotním 

stavem či téma osobní pohody. Součástí práce bylo také pojednání o ajurvédě, východním 

přístupu ke zdraví, kvůli snaze o větší kulturní úplnost. 

Na téma souvislosti osobnostních charakteristik a zdravotního stavu bylo napsáno 

několik diplomových, rigorózních a disertačních prací, byly však zaměřeny na užší část dané 

oblasti. Například Ilona Voldřichová se ve své diplomové práci z roku 2003 zaměřila na 

psychologické faktory ischemické choroby srdeční (Univerzita Karlova, Katedra 

psychologie). Lenka Frömlová se zabývala v rigorózní práci z roku 2014 vnímáním kvality 

života, sebehodnocením, nezdolností a sociální oporou u adolescentů a mladých dospělých s 

idiopatickou skoliózou páteře a Martina Nováková v rigorózní práci z roku 2013 atribucí, 

atribučními styly a dimenzí internality-externality u psychosomaticky nemocných (Univerzita 

Karlova, Katedra psychologie). Dále pak Iva Šolcová věnovala pozornost některým 

psychofyziologickým souvislostem resilience v dizertační práci z roku 2007 (Univerzita 

Karlova, Katedra psychologie). V Psychologickém ústavu Masarykovy Univerzity vznikly 

dvě diplomové práce blízké té naší. První práce Šárky Fořtové z roku 2012 byla o optimismu, 

pesimismu a zdraví podporujícím chování. Druhá práce Barbory Marešové z roku 2014 se 

zabývala vybranými osobnostními charakteristikami a přesvědčeními ovlivňující orální zdraví 

a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence. Kateřina Cejzlarová se 

v bakalářské práci zaměřila na psychosociální aspekty ovlivňující vznik a průběh 

nespecifických střevních zánětů (Univerzita Palackého v Olomouci, 2011). Klára Vosmeková 

se v diplomové práci zabývala osobnostními vlastnostmi u pacientů s astmatem a infarktem 

myokardu (Univerzita Palackého v Olomouci, 2012). 
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Co se týče podobnosti s empirickou částí, vznikly dvě práce, které se skrze kvalitativní 

výzkumy zaměřují na přístup českých lékařů. Judita Kubovčiak Feursteinová zkoumala v 

bakalářské práci názory českých lékařů z praxe na psychosomatický přístup v Českém 

zdravotnictví (Univerzita Palackého v Olomouci, 2014). Rigorózní práci o komplexním 

přístupu lékařů k pacientům napsala Tereza Petrůjová, u českých lékařů zjišťovala strukturu 

celostní péče s ohledem na organizaci českého zdravotnického systému (Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2015). Primárním cílem pak nebylo zmapovat pohled lékařů na propojení 

osobnostních charakteristik a zdravotního stavu jako v naší práci, ale spíše zjistit, jak a jestli 

lékaři pohlížejí na pacienta celostně. 

 Limity výzkumu vidím zejména ve výběru výzkumného vzorku, byl totiž limitován 

sociálními, kulturními a jinými vazbami, které tyto jedince pojí a činí je tak specifickou 

skupinou. Část respondentů se účastnila výzkumu na základě nabídky z mé strany či ze strany 

mých známých. Jednalo se tedy o mé kontakty, mou sociální síť. Proto se tedy ve vzorku 

objevili například lékaři, kteří se zabývají psychosomatikou více či kteří jsou nebo byli 

v psychoterapeutickém výcviku, což tedy činí skupinu jedinečnou. Také Ferjenčík (2000) 

píše, že metody výběru, které byly použity také v této práci (metoda sněhové koule a metoda 

samovýběru), nezaručují reprezentativnost vzorku. Je nutno dodat, že respondenti dobrovolně 

souhlasili s účastí na výzkumu, tedy s poměrně časově náročným rozhovorem. Miovský 

(2006) hovoří o tom, že skupina dobrovolníků se od běžné populace liší svými osobnostními 

charakteristikami. Za zmínku stojí fakt, že lékaři, kteří byli požádání o předání kontaktů na 

další lékaře, většinou dlouho váhali, koho doporučit k oslovení, a často jsem se také setkala 

s reakcí, že lékař nechtěl předat kontakty, protože se nedomníval, že by ostatní lékaři byli 

schopni o souvislostech psychického a somatického mluvit. Zvolená metoda zkoumání 

umožnila hlouběji proniknout do daného tématu, na rozdíl od dotazníků bylo možné se lékařů 

doptávat na cokoliv, co se jevilo jako zajímavé či důležité. Domnívám se, že pro počáteční 

zkoumání byl polostrukturovaný rozhovor vhodně zvolenou metodou. 

Rozhovory s lékaři probíhaly v klidném prostředí, bylo tak možné se plně soustředit na 

probíraná témata. Otázky byly zaměřené na zjišťování zkušeností lékařů s pacienty, v čem 

vidí souvislosti mezí osobností a zdravotním stavem. V průběhu rozhovorů jsem však 

vnímala, že by bylo potřeba pro podrobnější probrání témat více času než domluvená hodina. 

Po přepisu rozhovorů jsem si uvědomila, že bylo možné se na některé zmiňované problémy 

ještě více doptat. Zajímavé by bylo sejít se s lékaři znovu, po čase a zaměřit se na získání ještě 

hlubších výpovědí. 
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Zpracování dat obnášelo přepsat všech 15 záznamů rozhovorů v takové podobě, jak 

skutečně proběhly, tedy se zachováním mluvy respondenta. Pro zvýšení autentičnosti 

výpovědí byla provedena kontrola transkripce opakovaným poslechem. Analýza dat pak 

probíhala s využitím programu ATLAS.ti, který byl velmi nápomocný pro orientaci 

v získaných údajích, ty byly zpracovány pomocí kódování. Principy zakotvené teorie dle 

mého názoru představují vhodný způsob, jak kvalitativně získaná data zpracovat a získat tak 

co nejvíce cenných informací. 

 

Vzhledem k tomu, že bylo provedeno celkem 15 rozhovorů s respondenty různých 

věkových kategorií a odlišných specializací, není možné výsledky vztáhnout na celou 

populaci. Můžeme na ně pohlížet spíše jako na sondu, která přináší vhled do zkušeností 

českých lékařů. Nyní bychom rádi výsledky výzkumné studie shrnuli:  

1. Osobnostní charakteristiky 

V rozhovorech se lékaři pokoušeli vystihnout, zda některé typy lidí či některé 

osobnostní charakteristiky vedou k určitým onemocněním. Někteří lékaři zmínili určité 

charakteristiky, ale velmi váhavě a téměř vždy zdůrazňovali, že na vzniku onemocnění má 

podíl mnoho faktorů a nelze tedy hovořit pouze o vlivu osobnosti. Lékaři se však jasně 

shodovali, že osobnost člověka hraje roli v přístupu, průběhu léčby a ve spolupráci s lékařem. 

Lékaři dávali do souvislosti s lepším zdravotním stavem, spoluprácí a průběhem léčby 

následující charakteristiky: bojovnost, optimismus, otevřenost, jistá svědomitost, 

zodpovědnost a inteligenci. V jejich odpovědích se tedy dá najít podobnost s některými 

ustanovenými koncepty vlivu osobnosti na zdravotní stav – odolnost, optimismus, 

svědomitost a místo kontroly (LOC). Lékaři si z hlediska psychických stavů všímají stresu, 

úzkosti a deprese. Lékaři dále hovořili o důvěře mezi lékařem a pacientem. Lékaři také 

zmiňovali léčivý efekt přijetí nemoci. 

2. Nemoc a psychika 

Lékaři nejvíce zmiňovali onemocnění srdce, zad, kůže, zažívací obtíže, rakovinu, 

astma a úrazy. U těchto nemocí vnímají vliv psychického stavu pacienta na průběh 

onemocnění. Nevnímají však, že by k těmto nemocem vedly určité osobnostní charakteristiky, 

kromě onemocnění srdce, kde pojmenovávají charakteristiky osobnosti, které jsou v souladu 

s osobností typu A. 

3. Role psychiky a lékař jako psycholog 

 Všichni lékaři hovořili o vlivu psychiky na zdravotní stav pacientů. Každý lékař toto 

propojení vnímá jedinečným způsobem a staví se k němu kladně. S teoriemi propojující 
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osobnost a zdraví se setkali pouze mladší lékaři (kolem 30 let). Lékaři se většinou cítí být 

psychology neustále. Většina lékařů spolupracuje s psychology. Přeposílá k nim ty pacienty, 

kteří trpí depresemi, úzkostmi či poruchami kognitivních funkcí. Část lékařů se setkává 

s odporem pacientů navštívit psychologa.  
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ZÁVĚR 

Tématem této diplomové práce byla souvislost osobnostních charakteristik a zdravotního 

stavu. V teoretické části jsme si kladli za cíl představit koncepce, které se s touto souvislostí 

pojí. Částečně se podařilo tyto koncepce shrnout a utřídit. 

Záměrem empirické části práce bylo zmapovat zkušenosti a názory lékařů na téma propojení 

osobnosti a zdravotního stavu u pacientů. Kvalitativní výzkumná studie měla pomocí metody 

polostrukturovaného rozhovoru zodpovědět dané výzkumné otázky. Díky ochotě odborníků 

sdílet osobní zkušenosti se mohla uskutečnit analýza vedoucí k výsledkům výzkumné studie. 

Z výzkumné studie vyplynulo, že pohled lékařů na vliv osobnostních charakteristik na 

zdravotní stav je individuální napříč specializačními obory. Některým lékařům se podařilo 

pojmenovat určité společné charakteristiky a chování pacientů, které mají vliv na přístup a 

průběh léčby a také na spolupráci s lékařem. Všichni respondenti se staví 

k psychosomatickému přístupu kladně. 

Zjištění této kvalitativní výzkumné studie by mohly sloužit dále jako hypotézy pro další 

kvantitativní zkoumání a ověřování. Domníváme se, že výzkum v oblasti psychosomatiky je 

potřebný vzhledem k rostoucímu počtu pacientů s psychosomatickými nemocemi. 

Závěrem bych chtěla říci, že jsem ráda za příležitost věnovat svůj čas této problematice. Díky 

rozhovorům s lékaři jsem zjistila, že lékaři mohou být otevření, příjemní lidé, kteří se snaží 

pacientovi především pomoci a porozumět v rámci svých možností a zkušeností. 
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