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SOUVISEJÍCÍ
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Alena Slezáčková, Alena Pučelíková

3.1 Měnící se postoj společnosti ke zdraví a péči o zdraví

Současná mainstreamová společnost klade značný důraz na význam a hodnotu 
zdraví a podporuje aktivní péči o zdraví a posilování zdraví ve všech jeho slož-
kách (ekologické, biologické, psychologické i sociální). Světová zdravotnická or-
ganizace hovoří doslova o právu na zdraví: „Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň 
zdraví“ (World Health Organization, 2015, n. p.). Z celospolečenského hlediska 
se uplatňování a realizace práva na zdraví uskutečňuje skrze navrhování politik 
a programů péče o zdraví, v rámci společensky nastavených podmínek, příleži-
tostí a institucí péče o zdraví, které poskytují vnější stimuly. Celosvětové, národní 
i místní programy a politiky jsou odvozovány ze současného stavu poznání (tzv. 
evidence-based). 

K tomuto postoji dospěla společnost postupným vývojem. Téma zdraví bylo 
předmětem laických úvah od nepaměti – lidé se snaží vyhnout nemocem a úra-
zům či najít způsoby, jak zdraví své či svých blízkých posílit. Historie odborně 
podložených úvah a iniciativ týkajících se léčby nemocí a péče o zdraví je zpravi-
dla asociována se jménem Hippokratovým. Novodobě bývá téma zdraví a výzkum 
zdraví spojován především se založením Poradního výboru pro výzkum oblasti 
zdraví při WHO (Advisory Committee on Health Research, tzv. ACHRs), který je 
datován rokem 1956. Zprávy a aktivity tohoto výboru reprezentují hlavní proud 
v pojímání a přistupování k problematice zdraví ze současného celospolečenského 
hlediska (Neufeld, Johnson, & Neufeld, 2001, aj.). V současnosti je dle Blaxterové 
(2010) v odborných kruzích na zdraví pohlíženo jedním z pěti úhlů pohledu:

•	 Zdraví jako absence nemoci (na nepřítomnost nemoci lze pohlížet i ze sub-
jektivního hlediska, kdy odhlédneme od medicínských pojmů a zaměříme 
se na to, zda se člověk sám cítí zdravý či nemocný).
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•	 Nemoc jako odchylka (nemoc lze považovat za odchylku od normy, která je 
většinou považována za něco, co si nemocný mohl způsobit i sám).

•	 Zdraví jako rovnováha nebo homeostáza (nejen patogen, ale také napadené 
tělo má vliv na vývoj nemoci, homeostáza zajišťuje nejen rovnováhu mezi orga-
nismem a prostředím, ale také mezi jednotlivými složkami uvnitř organismu). 

•	 Zdraví jako funkce (zdraví jako schopnost aktivního zapojení se do života).

•	 Zdraví jako status (jedná se o obecnou charakteristiku dobrého zdraví, které 
může být občas oslabeno nemocí).

K těmto pojetím vedl poměrně dlouhý historický a společenský vývoj. Po dlouhou 
dobu se problematika zdraví vyskytovala jako „pouhý“ rub otázek řešených v sou-
vislosti s výzkumem nemocí a jejich léčby (zdraví jako absence nemoci, zdraví jako 
protipól nemoci, zdraví jako rezultát léčby – stav, který nastane po vyléčení nemo-
ci, zdraví jako indikátor úspěšné léčby). První zřetelný obrat v přístupu ke zdraví 
nastal v roce 1946, kdy byla postulována bezesporu nejcitovanější definice zdraví: 
„Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítom-
nost nemoci nebo postižení“ (World Health Organization, 1946, p. 100). Po druhé 
světové válce zdraví pozvolna vystupuje ze stínu nemoci a stává se fenoménem 
res ipsa loquitur, jevem, který je explicitním předmětem studia a analýz souběžně 
s výzkumem nemocí. Přesun tématu zdraví ze stínu do zorného pole výzkumníků 
má přímou souvislost s kardinálními úspěchy lékařství na přelomu předminulého 
a minulého století. Hrozba infekčních chorob, které byly ještě na počátku 20. sto-
letí absolutně nejčastější příčinou úmrtí, je díky úspěšnému odstraňování původců 
nemocí a zvyšování odolnosti organismu vůči nemocem (např. očkování) na počát-
ku 21. století minimalizována (např. Jones, Podolsky, & Greene, 2012). Paralelně 
s tímto vývojem se pozvolna mění rovněž přístup k péči o zdraví (resp. k nemoci, 
neboť o zdraví se ještě explicitně nehovoří), který lze popsat jako posun od léčby 
nemoci směrem k předcházení nemoci (prevence onemocnění). Jak dodává na-
příklad Raczynski a DiClemente (2013), v tomto období v péči o zdraví dominují 
preventivní aktivity, které cílí na ochranu organismu, především tělesná a envi-
ronmentální hygiena. Dochází k rozšiřování definic zdraví od definic určujících 
zdraví jako pouhou nepřítomnost nemoci (Brannon, & Feist, 2014) až po velmi 
široký kontext intervenujících proměnných, v jejichž rámci je zdraví popisováno 
(Albery, & Munafó, 2008; Rohleder, 2012; Rosen, & Imperato, 2015). Výzkum 
spěje k proměně základního diskurzu od patogenního pojetí k pojetí salutogene-
tickému (např. Baštecká, & Goldman, 2001). Mění se i terminologie – namísto 
prevence onemocnění je preferováno označení ochrana zdraví1. Historicky tedy 

1 Vztah mezi oběma pojmy je v literatuře hojně diskutován. Tengland (2010) konstatuje, že oba 
pojmy (prevence nemoci a ochrana zdraví) jsou spolu obsahově vzájemně úzce spjaty – ochrana zdraví 
není možná bez prevence nemoci a prevence nemoci chrání zdraví, oba přístupy k péči o zdraví jsou 
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dochází k druhé proměně paradigmatu – od zaměření na nemoc směrem k ak-
centaci zdraví.

S postupujícími úspěchy na poli léčby a prevence dochází nejen k prodlužování 
průměrné délky lidského života, ale též k zásadní proměně v oblasti příčin konce 
lidského života. Na prvních příčkách žebříčku se nově objevují onemocnění nein-
fekční a chronická (především nádorová onemocnění a onemocnění srdce a cév, 
např. Markle, Fisher, & Smego, 2014, podrobněji viz tabulku 3.1). 

Tabulka 3.1 Příčiny smrti – porovnání stavu na počátku minulého a stávajícího století

Příčina smrti / počet úmrtí na 100 000 obyvatel 1900 2010 pokles/nárůst
Infekční choroby 579.6 17.2 -97.00 %
Nefropatie 88.6 16.3 -81.60 %
Cerebrovaskulární onemocnění 106.9 41.8 -60.90 %
Úrazy 72.2 38.2 -67.10 %
Chatrnost 50.2 44.6 -11.20 %
Srdeční choroby 137.4 192.9 +40.40 %
Rakovina 64.0 195.9 +206.10 %

Zdroj: Jones, Podolsky, & Greene (2012).

Výzkumy ukazují, že v etiologii novodobých onemocnění hrají roli nejen patogen-
ní faktory, ale též faktory behaviorální a intrapersonální (např. Šolcová, & Kebza, 
2006). Definice zdraví prochází dalším komplikovaným vývojem od čistě biologic-
kého vnímání pojmu zdraví přes integraci sociálního a později i psychologického 
hlediska až k nynějšímu holistickému pojetí, reflektujícímu jak dynamiku vývoje 
zdravotního stavu v čase (na úrovni ontogeneze jedince i vývoje změn na škále 
mezi zdravím a nemocí), tak i systémový přístup ke zdraví ve všech jeho stěžejních 
souvislostech, a založenému na principech cirkulární kauzality (Egger, 2013). Bla-
xterová (2010) ve své knize Health dodává, že zdraví je nově chápáno především 
jako vědomý postoj jedince. Ve struktuře preventivních aktivit začíná zaujímat 
významné místo duševní hygiena.

Posun v diskurzu se promítá do zaměření preventivních, resp. protektivních 
i výzkumných aktivit. Jak uvádějí např. Raczynski a DiClemente (2013), aktivity 
péče o zdraví (ať už v oblasti environmentální, tělesné či duševní), které měly zpr-
vu převážně podobu aktivit zahrnujících opatření snižující riziko vzniku a šíření 
konkrétních nemocí, postupně směřují ke stále obecnějším, tzv. neklinickým vol-

naplňovány v praxi prostřednictvím týchž souborů opatření a aktivit, a dokonce, principiálně, obě 
označení odkazují na jevy, které jsou oba specifickým projevem života (zdraví a nemoc), proto mohou 
být a jsou často používány promiscue. Lexikálně a psychologicky se však jedná o koncepty odlišné. 
Bandura (2004) odkazuje na rozdíl v jejich sociálně-kognitivním významu. Jak rozvádí Czeresnia (1999), 
rozdíl též plyne z odlišného diskurzu a z v zásadě odlišného konotátu použitých pojmů: v prvním pří-
padě je centrální pojem negativně konotovaný jev – nemoc, ve druhém případě je užit pojem, který 
asociuje pozitivní sentiment – zaměření na zdraví.
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bám, které cílí generálně a nespecificky k udržování zdraví a posléze k podpoře/
posilování zdraví2. Leavell a Clarck (1976, p. 19) upřesňují, že v současnosti v ob-
lasti péče o zdraví dominují všechny aktivity, které „nejsou zaměřeny na danou 
nemoc nebo poruchu, ale slouží ke zvýšení celkové úrovně zdraví a pohody“. Jde 
tedy nejen o to zdraví uchovat, ale posílit, zkvalitnit, upevnit, zlepšit. 

léčení 
nemocí

předcházení 
nemocem

ochrana 
zdraví

udržování 
zdraví

posilování 
zdraví

Vývoj přístupu společnosti ke zdraví by se dal popsat konsekvencí: léčba nemo-
cí – prevence nemocí – ochrana/uchování zdraví – podpora/posilování zdraví. 
Využijeme-li jazykovou hříčku, pak jsme v průběhu minulého století byli svědky 
přesunu těžiště zájmu od uzdravování ke zdraví. 

Kdybychom měli na tomto místě uvést vizi budoucího vývoje, patrně bychom 
předpověděli spirálovitý vývoj postoje ke zdraví a nemoci směrem „zpět“ k zaměře-
ní pozornosti na předcházení nemocem, avšak tentokrát na jiné, personalizované 
úrovni. Pokud mravní a právní vývoj společnosti dovolí, technologie pro určování 
geneticky disponovaných onemocnění a zdravotních rizik (které již dnes existují) 
budou v budoucnosti (možná stejně běžně, jako si dnes odnášíme údaje o krevní 
skupině nebo pohlaví zatím nenarozeného dítěte) poskytovat (dost možná dávno 
před narozením) každému jednotlivci poměrně přesné pravděpodobnostní od-
hady o konkrétním riziku určitých druhů onemocnění daných jeho genomem. 
A protože geny již dnes nejsou vnímány jako „pouhé jednotky dědičnosti, nýbrž 
jako mechanismy pro extrahování informací na základě životních zkušeností“ (Ri-
dley, 2003, dle Thompson, 2006, p. 281), bude v budoucnu posílen výzkum a bude 
dostupných stále více informací o „roli promotérů a stimulátorů v ‚zapínání‘ a ‚vy-
pínání‘ specifických genů“ (Ridley, 2003, dle Thompson, 2006, p. 281) a jedinci 
(a jejich rodiče) budou nejspíše podrobně informováni o možnostech a mezích, 
jak vzniku „předurčených“ onemocnění zabránit nebo jak jejich rozvoj maximálně 
oddálit. Před psychology vyvstane řada nových výzkumných otázek, které možná 
budou směřovat ke studiu nových forem chování, které se možná budou jmenovat 
chování vztahující se k prognóze onemocnění (již dnes existuje široké spektrum studií 
zaměřených například na strategie zvládání oznámení terminální diagnózy, Taylor, 
1986, Johnston, & Marteau, 1989 aj.).

2 Pojem podpora zdraví bývá mimoto např. dle Kazariana a Evanse (2001, p. 89) běžně užíván jako 
organizující koncept či pojem nadřazený všem výše uvedeným (prevence nemoci, ochrana zdraví, zdravot-
nická osvěta), resp. v ještě širším významu jako: „věda a umění, jak předcházet nemocem, prodlužovat 
lidský život a podporovat fyzické a duševní zdraví a výkonnost“ (Leavell, & Clarck, 1976, p. 19).
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3.2 Současná pojetí zdraví

Jednotlivé modely zdraví (patogenetický model, biomedicínský model, ekologicko-
-sociální model, behaviorální model, celostní model aj.) se v pojetí různých autorů 
a jejich přístupů ke zdraví vzájemně prolínají a doplňují. Základní modely vztahu-
jící se k výzkumu zdraví jsou dle Sallise, Owena a Fishera (2008) dva: ekologický 
a behaviorální3. Ekologický model vychází z hlavního předpokladu, že chování 
je determinováno vzájemně interagujícím působením vlivů na různých úrovních 
(intrapersonální, interpersonální, organizační, komunitní, obecní, životního pro-
středí, celospolečenské, a např. jako novější trendy: na úrovni geopolitické atd.) 
(Sallis, Owen, & Fisher, 2008). Za jednoho z prvních průkopníků bývá označován 
Kurt Lewin (Sallis, Owen, & Fisher, 2008), který se zabýval výzkumem vztahu mezi 
prostředím a chováním. Cílem ekologických modelů je navrhovat intervenční stra-
tegie ovlivňování chování souvisejícího se zdravím na všech sledovaných úrovních 
současně (environmentální, politická, sociální a individuální strategie) a apliko-
vaných hromadně u celé populace. Intervence samozřejmě mohou být zaměřeny 
na specifické chování – identifikují vlivy působící z různých úrovní na konkrétní 
podoby chování. Autoři tohoto směru užívají pojmy, které označují iniciativy a čin-
nosti vztahující se k populačnímu zdraví. Jedinec je v těchto přístupech na konci 
řetězce událostí a je pojímán jako příjemce intervencí, ten, který je ovlivňován. 
Gochman (1997b, p. 3) doslova uvádí, že tyto směry se zabývají tím, „co je pro 
ně děláno, co se jim děje“. Ekologický model tak můžeme chápat jako top-down 
model. Klasický behaviorální model jako východisko pro výzkum chování souvise-
jícího se zdravím na druhé straně akcentuje: „individuální rysy, dovednosti a bližší 
sociální vlivy, jako jsou rodina a přátelé“ (Sallis, Owen, & Fisher, 2008, p. 467). 
Oproti předchozímu tento model akcentuje jedince jakožto iniciátora chování sou-
visejícího se zdravím. Pozorována a analyzována je produkce či naopak inhibice 
různých forem individuálního chování vztahujícího se nějakým způsobem ke zdra-
ví jedince. Gochman (1997b, p. 3) doslova uvádí, že tyto směry zkoumají, „co lidé 
dělají nebo co záměrně nedělají“, a studovány jsou konsekvence tohoto chování 
na zdraví. Behaviorální model tak může být chápán jako bottom-up model chování. 

David Seedhouse (2001) upozorňuje vedle teorie zdraví jako ideálního stavu, 
teorie zdraví jako fyzického a psychického „fitness“ běžného denního fungování 
a teorie zdraví jako komodity, která se dá koupit nebo darovat, na význam teorií 
zdraví, jež jej vnímají jako osobní sílu nebo schopnosti, které mohou být vrozeny, 
nebo mohou vzniknout (či naopak zaniknout) během života činností jedince. Sou-
časné procesuálně orientované definice zdraví jej vymezují v biopsychoekosociál-

3 Terminologie zastánců obou modelů si je velmi podobná: autoři vycházející z ekologických mode-
lů užívají označení typu illness treating, disease prevention, health protection, health maintenance, health pro-
motion, terminologie autorů vycházejících z behaviorálního modelu však obsahuje navíc slovo chování 
(behaviour) (Czeresnia, 1999, Gochman, 1997b, Stanhope, & Lancaster, 2012, aj.).
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ním kontextu jako dostačující kompetenci systému vyrovnávat se díky seberegulač-
ním procesům s patogenetickými faktory a účinně je kontrolovat, což je v souladu 
s hlavním předpokladem současné psychologie zdraví o nezbytnosti propojovat 
jednotlivé aspekty zdraví a nahlížet na něj jako na celek (Coleman, Hendry, & 
Kloep, 2007). Egger (2013) v tomto kontextu definuje zdraví jako dostačující kom-
petenci jedince vyrovnat se prostřednictvím seberegulace s jakoukoliv stresující ne-
pohodou na každé úrovni neustále se proměňujícího systému. V jeho pojetí není 
zdraví výsledkem nepřítomnosti patogenů a neznamená ani nepřítomnost psycho-
logických stresů nebo konfliktů, ale představuje schopnost jedince výše uvedené 
faktory dostatečně kontrolovat, a tudíž je vnímáno spíše jako vlastní síla (resilien-
ce, autoregulativní síla). Zdraví je tedy současnými odborníky vnímáno především 
jako neustále probíhající dynamický děj, podmíněný mnoha okolnostmi – zejména 
pak způsobem, jakým se organismu daří přizpůsobovat se měnícím se nárokům 
zevního i vnitřního prostředí. Můžeme jej tak chápat nejen jako aktuální stav, 
ale spíše jako kontinuální proces, který se uskutečňuje v kontextu biologických 
a osobnostních dispozic i sociálních vztahů, přičemž úzce souvisí i s celou řadou 
dalších psychosociálních a environmentálních fenoménů.

3.3 Determinanty zdraví

Determinanty zdraví lze definovat jako osobní, společenské, ekonomické faktory 
a faktory životního prostředí, které ve vzájemné interakci významným způsobem 
ovlivňují zdravotní stav jedince nebo společnosti (Baer et al., 2011; Rosen, & Im-
perato, 2015). Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, 2016, 
n. p.) uvádí jako základní determinanty zdraví následující tři kategorie vlivů: (1) 
socioekonomické podmínky; (2) tělesné podmínky; (3) osobnostní charakteristiky 
a chování. Některé ze základních determinant zdraví jsou nezměnitelné (např. 
věk), jiné sice neměnné nejsou, ale jejich ovlivnitelnost aktivním přičiněním jedin-
ce je na nízké úrovni (sociální status, pracovní podmínky aj.). Další determinanty 
zdraví se pak mohou v průběhu života za přispění vlastního úsilí měnit, jako na-
příklad vykazované chování související se zdravím, jež se odvíjí od životního sty-
lu každého jedince. Šťastný (2006) dělí determinanty zdraví na přímé, s přímým 
vlivem na zdravotní stav jedince, a nepřímé, jež mají dopady na jeho zdravotní 
stav, přestože na něj bezprostředně nepůsobí (např. kulturní tradice a hierarchie 
hodnot, politicko-ekonomický systém, demografická situace, sociální stratifikace 
aj.). Zdravotními důsledky chování ke zdraví v kontextu externě působících fakto-
rů, respektive významem zdraví škodlivých projevů prostředí, se v současné době 
zabývá stále více výzkumných studií (Lazzeri, Azzolini, Pammolli, Simi, Meoni, & 
Giacchi, 2014). Jako spojovací článek mezi přímými a nepřímými determinanta-
mi zdraví bývá v odborné literatuře uváděno sociální prostředí, neboť jedinec se 
svým chováním obvykle přizpůsobuje sociálním skupinám, jichž je členem, což se 
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následně odráží i v jím uplatňovaném chování ke zdraví a preferovaném životním 
stylu. 

Největší organizace zabývající se zdravím World Health Organization (2010, 
podle Kříž, 2011) dělí determinanty zdraví podle podílu vlivu, jakým se na zdraví 
jedince uplatňují4, následujícím způsobem: (1) životní styl (50 %), do něhož se 
promítá široká škála podmínek každodenního života jedince, jako např. rozložení 
práce a odpočinku, odolnost a schopnost vyrovnávat se s problémy a se stresem, 
ale i vzdělání, sociální status aj.; (2) genetické faktory (25 %), zahrnující vrozené 
vlastnosti, jež určují, zda určitá nemoc vůbec propukne a jakým způsobem se s ní 
daný jedinec vyrovná, dále sem spadá pohlaví a věk, kdy různé nemoci propukají 
v různém věku, některé více u žen, jiné naopak u mužů a (3) životní a pracovní 
prostředí a zdravotní péče (25 %), kam je řazeno fyzické prostředí, jako např. 
nezávadná voda, bezpečné bydlení, přiměřený hluk, dále zaměstnání a pracovní 
prostředí, kultura a tradice, důvěra v rodinu, podpora ze strany přátel a rodiny, 
která také pozitivně působí na zdraví, dostupnost zdravotní péče a schopnost je-
dince jejích služeb využít.

Výše uvedené determinanty zdraví spolupůsobí na potenciál zdraví každého 
jedince a mohou jej ovlivňovat jak v pozitivním, tak i v negativním směru, a to 
prostřednictvím zvýšení či snížení odolnosti vůči nemoci. Z uvedeného je zjevné, 
že jednou z nejdůležitějších determinant zdraví je uplatňovaný životní styl, který 
má výrazný dopad na zdraví každého jedince, jelikož odráží vykazované chování, 
které souvisí se zdravím. 

Výsledky rozsáhlých studií současné populace prokazují, že kruciální podíl 
na zdraví (resp. faktorech vztahujících se k prevalenci, incidenci, morbiditě, mor-
talitě, letalitě nemoci5) má právě chování označované obecně jako chování souvi-
sející se zdravím ve všech jeho specifických formách a podobách. Jak uvádí Ne-
edhamová et al. (2013, p. 3): „Zdravé chování je významným faktorem morbidity 
a mortality.“ Conner, Norman a Russell (2002) upřesňují, že chování je až z 60 % 
přítomno v etiologii nejfrekventovanějších příčin úmrtí. Mlčák (2007) dodává, že 
vhodnou formou chování lze ovlivnit až o 50 % kvalitu zdraví. Ostatní vlivy rozhod-
ně nejsou zanedbatelné, avšak podíl jejich vlivu je podstatně menší. 

4 Někteří autoři uvádějí mírně odlišné hodnoty. Například Mlčák (2007) či Machová a Kubátová 
(2009) udávají podíl chování a životní styl (50 %), genetické vlivy (20 %), ekologické podmínky (20 %) 
a dostupnost a kvalita zdravotnických služeb (10 %).

5 Prevalence – podíl obyvatel, kteří mají (nebo měli) určitou specifickou vlastnost v dané lokalitě 
v daném časovém období, v medicíně typicky nemoc, stav nebo rizikový faktor; incidence – poměr nově 
vzniklých onemocnění (v daném časovém období) k celkovému počtu osob ve sledované populaci; 
morbidita – poměr počtu nemocných k počtu obyvatel v daném správním celku (populace v riziku); 
mortalita neboli úmrtnost – poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu obyvatel 
v daném správním celku; letalita neboli smrtnost – poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k cel-
kovému počtu pacientů s danou chorobou (Bencko, 2002).
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Tyto a jim podobné závěry jen umocňují význam chování souvisejícího se zdra-
vím jak pro výzkum, tak i pro praxi a prevenci. Potřebnost zkoumání chování 
souvisejícího se zdravím je nasnadě a odráží se mj. na rostoucím množství výzku-
mů věnovaných právě této problematice. Graf (viz obrázek 3.1) demonstruje, jak 
se zvyšuje poměr vědeckých publikačních výstupů zabývajících se problematikou 
chování souvisejícího se zdravím (jichž bylo v databázi Web of Knowledge evidováno 
k červnu 2016 celkem 143 733) v relaci k výstupům věnovaným obecně proble-
matice zdraví (bez ohledu na obor a v rámci psychologických disciplín, kde je 
nárůst zřetelně strmější). Tomuto akademicky poutavému jevu je věnován také 
náš výzkumný záměr.

Obrázek 3.1 Počet akademických publikací na téma zdraví (HEALTH) a chování 
související se zdravím (HB) ve dvou kontextech (all = multioborově, psycho = v rámci 

psychologických disciplín). Zdroj dat: Web of Science.

3.4 Chování související se zdravím – vymezení a typy

Dle obecné definice chování souvisejícího se zdravím se jedná o chování, které 
zahrnuje jak pozorovatelné záměrné i nezáměrné, vědomé i nevědomé činnosti, 
tak „ty duševní události a pocity, které jsou ‚pozorované‘ nebo nepřímo měřené“, 
jejichž společným jmenovatelem je, že „se nějakým způsobem vztahují ke zdraví 
a nemoci“ (Gochman, 1997b, p. 4). Negativní vymezení chování souvisejícího se 
zdravím v těchto přístupech zpravidla upozorňuje, že do této kategorie nelze za-
hrnout především fyziologické vlastnosti, funkce a odpovědi organismu (např. 
imunita), klinické zlepšení a fyziologickou obnovu organismu (např. hojení, rege-
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