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Faleide Asbjorn O., Lian Lilleba B., Faleide Eyolf K.:  
Vliv psychiky na zdraví: soudobá psychosomatika. 
Grada: Praha, 2010. 240 stran. 
Z norského originálu (Symptom og mening: moderne psykosomatisk tankegang. Bergen: 
Fagbokforlaget, 2004) přeložil Jaro Křivohlavý. 
 

Knihu jsem si přečetla se zájmem a nebudu popisovat jednotlivé obsahy kapitol, uvedu 
jen některé zajímavé nebo sporné otázky. Kniha je rozdělena do pěti částí: 

1. První část popisuje teorie a modely, autoři uvádějí, že se jedná o přehled soudobé 
psychosomatiky za posledních 50. let (teorie vlivu psychicky na naše zdraví, souhrn 
psychosomatických teorií, teorie učení, význam kognitivního stylu vnímání, 
psychoneuroimunologie, vliv stresu a imunity). Dále se hovoří o psychoanalytické analýze 
charakteru Wilhelma Reicha, který chápou autoři jako výchozí model, podle kterého 
ilustrují kazuistiky (str. 66, I. od Neexistence symptomů a volné svalové aktivity, přes II. 
Funkční symptom – svalové opancéřování, po III. Závažný psychosomatický symptom, 
chronické svalové opancéřování). Zdůrazňují vidění faktorů nemoci v rámci celé široké 
etiologie dané nemoci. Porovnávají teoretické modely psychologie zdraví, behaviorální 
medicínu a psychosomatiku.  

Jsem toho názoru, že nejširší pojetí psychosomatiky předpokládá, že člověk ve zdraví a 
v nemoci představuje jednotu psychického a somatického se svým prostředím. V užším 
pojetí jsou předmětem psychosomatiky somatické poruchy a choroby, u kterých se 
v etiopatogenezi, průběhu či prevenci onemocnění výrazněji uplatňují psychosociální 
faktory a onemocnění, která souvisí s nevhodným životním stylem a vzorci chování. 
V nejužším pojetí se jedná o psychosomatické syndromy či onemocnění, u nichž 
psychosociální faktory mají své pevné a někdy i charakteristické místo, nebo se jejich vliv 
předpokládá jako podstatný. Ve výsledku to může znamenat, že každé onemocnění je 
psychosomatické, protože žádné onemocnění není prosté psychických vlivů.  

2. Druhá část knihy - Konkrétní témata v psychosomatice se tedy zabývají diagnózami, 
se kterými mají autoři zkušenost z psychosomatické kliniky: bolest, poruchy příjmu 
potravy, enuréza a enkopréza. Ke každé kapitole je přehled psychosomatické teorie, 
někdy lehce nepřehledný, jindy mírně zastaralý (např. citace z 50. let) v kontextu názvu 
knihy - soudobá psychosomatika. Kazuistiky rozebírají psychosociální okolnosti vzniku 
potíží dětských pacientů nebo psychosociální faktory rodin těchto dětí. Názvy kazuistik 
podle jmen dětí (zejména ty o mentální anorexii a bulimii, stejně ale jako i předešlé) 
počešťují jména dětí, např. Anička, což v kontextu jiný nečeských jmen, jako Frederic a 
podobně, působí trošku familiárním dojmem. Kazuistiky pěkně rozebírají situaci a 
psychosociální faktory, které mohly mít vliv v etiologii nemoci, neuvádějí však žádné 
intervence ani psychologické metody terapie či psychoterapie, ani ilustrace analýzy 
charakteru, a proto se domnívám, že autoři určili skutečně knihu pro studenty medicíny či 
jiných oborů a tím není primárně určena pro psychology, pro které je postup uvažování 
popisovaný běžnou rutinou v klinické praxi.  

V této části autoři uvádějí, že budou používat dva termíny v jednom významu: 
deviace/nemoc (deviace např. u inkontinence, kdy je příčinou sociální situace, a nemoc, 
kdy je příčinou bakteriální nález v moči) tím vlastně sami diskvalifikují jimi tolik 
glorifikovaný holistický přístup ke každému onemocnění. 

V této části jsem našla některé věcné chyby, např. na str. 81 encopresis místo enuresis 
(odchod moči),  jindy  zvláštní  názvy (pravděpodobně  z norštiny) enurese  a enkoprese a  
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jejich skloňování (trpěli enuresí, např. str. 101), nebo jsou enurese a enkoprese 
reprezentativní (str. 91), místo u nás zažitého z lat. enuresis/enkopresis nebo běžného 
českého ekvivalentu enuréza/enkopréza, ale i neobratných slovních spojení např. punkce 
do míchy (str. 119) (u nás běžně lumbální punkce), atd., nebudu ve výčtu pokračovat.  

3. Ve třetí části se autoři věnují „klasickým tématům psychosomatiky“, třem diagnózám 
a opět je ilustrují na kazuistikách. Užívá se zde pojem ulcerative colitis (u nás běžnější 
ulcerózní kolitida) a na kazuistikách dětí autoři demonstrují agresi jako základ 
emocionálních faktorů v etiologii onemocnění. V kazuistikách dětí s astmatem popisují 
zejména psychosociální faktory v rodinách. U jediné kazuistiky, Franka, popisují terapii – 
masáže čela a relaxační dýchání. U rakoviny se autoři přiklání k studiím, které uvádějí 
v anamnéze těchto pacientů jednoznačná psychosociální traumata před vypuknutím 
nemoci. Současné studie to ale popírají a dnes se psychosomatika přiklání spíše k jejich 
vlivu v exacerbaci než v prvotní etiologii. Autoři holistický přístup u rakoviny popisují 
nutností spolupráce onkologů s jinými odborníky, zejména psychology.  

4. Stáří jako nové psychosomatické téma. Z psychosomatického hlediska autoři popisují 
kazuistiky tří starých lidí, kde se zaměřují na sociální situaci a na opuštěnost. 
Psychosomatika je zde pravděpodobně chápána v nejužším pojetí, jak jsem uvedla 
u kapitoly 1., jelikož např. u případu těžce dementního pacienta sice můžeme 
z neuropsychologického pohledu akceptovat jeho emocionalitu v rámci multifaktoriality 
v bio-psycho-sociálním pojetí, ale zde se jednalo i o těžkou organicitu. U příkladu 
pacientky s chronickým obstruktivním onemocněním plic (str. 199) se v české literatuře 
užívá více název CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc.  

5. V poslední části Podpůrné psychologické přístupy - psychologická forma pomoci 
psychosomaticky nemocným pacientům se na pouhých 12 stranách věnují autoři popisu 
psychologické péče: poradenství, rodinná psychoterapie. V individuální psychoterapii 
autoři vyzdvihují již výše zmiňovanou charakteroanalytickou vegetoterapii (aniž by ji ale 
prakticky popsali a ani ji neuvedli jako ilustraci v kazuistikách, což je škoda).  

Autoři ani nezmiňují, že vegetoterapie jako psychoterapeutický směr založený na 
analýze charakteru je základem mnoha současných terapií zaměřených na tělo. 
Vegetoterapie používala jako terapeutickou metodu přímý dotek a vyjadřování pohybem, 
aby uvolnila potlačené podněty uzavřené do svalového „pancíře“. Blíže podle mě může 
poskytnout čtenáři až např. kniha Bioenergetika: terapie duše pomocí práce s tělem 
(Alexander Lowen, Portál, Praha 2009). Autor vytvořil jednoduchý energetický model 
fungování lidské osobnosti, který ukazuje na možnosti ovlivňování všech rovin osobnosti 
pomocí změny energetických procesů probíhajících v těle člověka. Některé nepříjemné 
zážitky, třeba z raného dětství, se zachytí v našem těle. Vytvoří se blok nazývaný "pancíř", 
který negativně ovlivní základní model výroby a distribuce energie v těle. Málo energie 
představuje menší rozvoj svalové hmoty. Člověk, jehož svalový aparát je ochablý, nemá 
sílu podržet a vychutnat si pozitivní emoci. Speciálním cvičením se uvolní blok a 
umožníme lepší zásobování těla. Bude více energie na posílení těla a situace se začne 
měnit. Zesílené svalstvo umožní podržet emoci, prožívání emocí je výraznější. Změnou 
emočního prožívání tak dochází ke změně myšlení.  

Autoři uvádějí, že cílem terapie u psychosomatiky je převést pacienta od rozpoznání 
dynamických sil, které stojí za jeho reakcemi, krok po kroku ze stádia III. do stádia II. (viz 
výše popsaný model na str. 66). Jen okrajově konstatují, že se užívá individuální terapie, 
masážní terapie, vegetoterapie. Dále metody nijak neilustrují ani nepopisují. I přesto 
v závěru uvádějí, že nastínili přehled různých psychoterapeutických postupů v rámci léčby 
psychosomatických symptomů. Bohužel jsem žádný přehled kromě poslední 12 stran 
nenašla, kazuistiky jsou jen rozborem bez popisu psychoterapie, což mě trochu zklamalo.  

http://www.bibliohelp.cz/knihy/bioenergetika-terapie-duse-pomoci-prace-s-telem
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Biomedicínský přístup se mechanickou příčinností proslavil. Psychosomatický 

přístup vznikl v reakci právě na tuto nedostačivost a původně měl připomínat 
psychosociální souvislosti vzniku nemocí, nechal se ale lineární kauzalitou zlákat. 
(To mi trošku připomíná kapitolu Klasická témata psychosomatiky). 
Z psychosomatiky se stal souboj příčinnosti medicínské (tělesné) a psychologické 
(duševní). Psychosomatika se pokoušela najít určitý konflikt, určitý rys osobnosti, 
určité chování, které by bylo v příčinné souvislosti ke vzniku onemocnění. Proto se 
přiklonila k multivariantnímu (víceobměnnému) přístupu a multifaktoriální 
(vícepříčinné) podmíněnosti nemocí. Tím vysvětluje, že neví proč (etiologie) a jak 
(patogeneze) nemoc vznikla. Přístup bio-psycho-sociální v klinické práci 
psychoterapeutů respektuje fakt, že jedince (celek) mohou ovlivnit prací s jedním 
z jeho prvků v rámci bio-psycho-sociálním, ale způsob ovlivnění se nedá předem 
odhadnout. Autoři nám však neukázali, jak a co ovlivňovali u svých pacientů. I přesto 
může být kniha významnou pro studenty i širší veřejnost, kteří se o zdraví a nemoc 
zajímají. 
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