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Moderní přírodovědecky fundovaná teorie systémů se obzvláště dobře hodí také pro popis, 
rekonstrukci a vysvětlení biomedicínských a psychologických procesů. Právě  životně 
důležité orgány jako srdce, plíce, játra, střeva, ledviny, mozek musejí plnit určité evolučně 
dané optimalizační „úlohy“, které se ideálně kryjí s vlastnostmi fraktální geometrie – totiž 
v omezeném prostoru zajistit co možná největší rozsah procesů látkové výměny. Právě tak 
se právě fraktální struktury hodí k optimalizování (histologických) úloh nervového nebo 
cévního systému: jednoduchým a úsporným způsobem inervovat určitou oblast tak, aby 
bylo co možná nejvíce dílčích oblastí dobře dosažitelných...  

…Uspořádání a chaos jakožto prvky zdraví a nemoci se v devadesátých letech 
dostaly do centra pozornosti mnohých výzkumů. Přitom v zásadě nelze považovat chaos 
nebo řád za jednoznačně „nemocný“ nebo „zdravý“ (Gerok, 1990)…Gerok popisuje jak 
příklady, u nichž je nemoc v odpovídajících tělesných procesech spojena s převahou chaosu, 
tak příklady, v nichž nemoc může být chápána jako ztuhlé uspořádání...Například 
koncentrace kalcia a parathormonu, stejně jako ostatních statických aspektů regulace 
látkové výměny v kostech, jsou také u nejtěžší osteoporózy normální…Teprve systemicko-
dynamická perspektiva otevírá vhled do dalších významných souvislostí.1 Chaos a řád lze 
chápat nejen jako dvě třídy popisu jedné dynamiky – umožňují kvantifikaci. Je zřejmé, že 
rozsah uspořádání i chaosu je měřitelný. Zhruba řečeno, jde při tom například o otázku, jak 
vysoká dimensionalita je nezbytná pro uchopení a zobrazení určité chaotické časové křivky 
(dynamiky) – tzv. jednolůžková dimenze, nebo jak rychle se dva body ležící libovolně 
blízko u sebe v dalším průběhu dynamiky od sebe odtrhnou (tzv. Lyapunova exponenta). 
Podstatná pro náš výklad je skutečnost, že též vzhledem k chaoticitě lze rozlišovat mezi 
nemocnými a zdravými biomedicínskými procesy. Tak se například ukazují rozdíly v EEG u 
zdravých a u pacientů s tinnitus, stejně jako rozdíly u týchž pacientů s tinnitus-inhibitory a 
bez nich. Právě tak se ukazují významné rozdíly v chaoticitě EEG u zdravých a u pacientů s 
apalickým syndromem („decerebrace“, těžké poškození CNS, časté po zranění). Změněná 
dimenzionalita EEG je zkoumána také v souvislosti s řadou dalších onemocnění – např. u 
psychotických stavů (hypotézou, že aplikací teorie chaosu lze popsat také další parametry 
průběhové dynamiky schizofrenního onemocnění, se již řadu let zabývá zvláště Luc 
Ciompi.)

Vzájemná komunikační hra těla a mysli

Vezmeme-li v úvahu strmě rostoucí poznatky posledních desetiletí, podle nichž existují mezi 
četnými somatickými procesy a centrálním nervovým systémem jak aferentní, tak eferentní spoje a 
zpětnovazebné smyčky, a uvědomíme-li si nakonec, že myšlenky (včetně vjemů, emocí, hodnocení, 

1 Konkrétně popsaných na jiném místě této kapitoly, které jsem pro potřeby tohoto textu vypustil. (Pozn. překl.)



apod.) a porozumění dojmům z komunikace, stejně jako jejich převedení do výrazu v komunikaci 
jsou všechno procesy tohoto centrálního nervového systému, pak je zřejmé, že nechápat nemoci 
jako psychosomatické je vlastně možné jen při ignorování těchto poznatků. 

To neznamená, že by tím pádem „klasický redukcionistický přístup, za 
zjednodušených podmínek zkoumající jednotlivé procesy a struktury“ byl nadbytečný. Spíše 
je takový redukcionismus i nadále nezbytný. Je třeba znát základní stavební kameny, 
chceme-li porozumět výstavbě komplexního celku. Nicméně obsáhlé vysvětlení jevů není 
redukcionistickým přístupem dosažitelné. 

Podobný redukcionismus pěstovala taktéž „druhá strana“. Na komunikační procesy 
fixovaná systemická rodinná terapie 70. a 80. let vnímala tělesné symptomy jednostranně 
jako „nic jiného než“ projevy komunikačních struktur. Tím ztěžovala přiměřenou diskusi o 
psychosomatických souvislostech. V neplodném,  nekonečném boji, která příčina je právě ta 
„skutečná“, obě strany zamrzly ve svém pohledu. 

Též seriózní psychosomatika vytvářela svým důrazem na určité diagnostické 
jednotky spíše nedorozumění. Jak poukazuje Florin (1993), „Omezením zájmu 
psychosomatické medicíny na jednu malou skupinu poruch došlo k nedorozumění s těžkými 
následky: k rozšířenému názoru, že existují určité chorobné obrazy, které jsou jednoznačně 
podmíněné psychicky – to jsou právě „psycho“somatické klinické jednotky, zatímco u 
jiných  forem chorob – těch somatických – jde o čistě tělesná onemocnění. Tímto 
nešťastným způsobem bylo do medicíny znovu zavedeno ono vyčleňování psychologických 
aspektů, které si lidé zavádějící psychosomatiku jako obor kladli za cíl překonat.“ K tomu 
přichází další problém: Označení asthma bronchiale nebo migrény za „psycho“somatické 
(ve smyslu – podmíněné v zásadě psychicky) narazilo v klasické medicíně na odpor, což 
vedlo k dalšímu ujišťování, že konstituční faktory hrají u těchto poruch rozhodující roli. 
Plodný dialog byl tak stále vzácnější. 

Kromě novějších nálezů systémové teorie o sebeorganizaci somatických procesů za 
moderovaných podmínek prostředí (kognitivně-interakčních procesů)  „v uchu jehly“ CNS 
již analýza relativně jednoduchých, každodenních procesů zřetelně ukazuje rozsah, v jakém 
jsou somatické, psychické a interakční procesy navzájem propojeny…Můžeme 
předpokládat, že zjevně jednoduchý verbální „podnět“ („Vstaňte!“) může vyvolat vysoce 
komplexní psycho-somatickou „reakci“, ale s tímto předpokladem redukcionistického 
behaviorismu nedojdeme daleko. (Osoba v auditoriu, reagující na první vyzvání „Vstaňte“ 
tak, že vstane, si to při druhém vyzvání již zpravidla rozmyslí.)  Je zřejmé, že to je spíše 
význam, který osoba podnětu přisoudí, jenž rozhoduje o celkové reakci. ..

Již v počátcích psychoterapie zdůraznili Reich, Lowen a jiní na tělo zaměření 
terapeuti význam tělesných postojů či svalových „pancířů“ jako projevů určitých procesů. 
Dítě, které musí potlačovat vyjádření svých pocitů jako smutek, bolest, zoufalství, přitom 
napíná určité svaly v břišní krajině, které také souvisejí s dechem. Pokud se to děje často, 
vyvinou se tyto svaly silněji, ovšem za cenu chronického napětí. Pozorovatel by mohl říci, 
že dítě se redukcí a zploštěním dechu učí žádoucí kontrole, aby zabránilo všeobecně silným 
citovým výbuchům. Tímto způsobem se tedy tělesně projevuje určitá obranná a zvládací 
strategie ve formě určitých pře“trénovaných“ svalových skupin. Tato manifestace , tj. 
svalové napětí, zase sama přispívá k dalšímu upevňování těchto aspektů prožívání a 
chování. Svalový pancíř brání jak hlubšímu dýchání, tak připouštění pocitů jako smutek, 
bolest a zoufalství. To je příklad toho, jak dlouho upevňovaná zkušenost tělesných 
parametrů může spoluurčovat prožívání v době o mnoho pozdější, přičemž ale tento vliv 
zůstává dalekosáhle nevědomý.2 

2 Vidíme, že Kriz se nebrání konceptu nevědomí, jakož ani jiným psychodynamickým konstruktům. Systémová teorie, 



Diskuse k systemickému pojetí psychosomatiky – příklad bronchiálního 
asthmatu 

Jednou z obtíží v rychlejším zpřístupňování poznatků moderní přírodovědecké 
systémové vědy dalším disciplínám je náš vlastní zvěcňující jazyk. Slova jako „plíce“, 
„bronchy“, „dýchací cesty“, „svalová vrstva“, „sliznice“, „krevní destičky“ nás koneckonců 
odkazují k „věcem“.  A protože věci podle populárního chápání klasické fyziky mění svůj 
stav jen tehdy, když na ně něco působí, je takovým popisem současně sugerováno něco 
statického. Perspektiva se radikálně změní, když se na „asthma“ podíváme jako na proces, 
na tvořivé životní procesy.  Nezdůrazňujeme jen to, že bronchiální systém se 
v embrionálním stadiu  i v dalších fázích vývoje teprve utváří a mění, a může být v rámci 
moderní systémové teoie optimálně chápán a rekonstruován jako tzv. „fraktální atraktor“ 
sebeorganizovaného dynamického procesu. Právě tak důležité je zdůraznit, že v této 
dynamice každá její část shora zmíněných „věcí“ (tj. každá buňka, dokonce každá 
subbuněčná „součástka“) podléhá neustálým procesům látkové výměny. Když si ujasníme, 
že žádná „část“ „chronicky nemocných dýchacích cest“ není po několika letech „tou 
samou“, již po relativně krátké době „neexistuje“ ta samá sliznice, pohárek nebo výživová 
buňka, ani leukocyt – stojíme před radikální otázkou, které nezbytné podmínky vedou 
k tomu, že přes neustálé změny může být pozorováno „to samé asthma“? Ja si vyložit 
pozorovanou konstantnost struktury těchto procesů? 

To samé platí pro psychické a komunikativní procesy.  Přesně vzato, nikdo „nemá“ 3 

strach, „neexistuje“ žádný stres, „neexistují“ žádné psychické a rodinné konflikty; nejsou tu 
žádné alergeny - abychom jmenovali některé typické „spouštěče“. Spíše jde u každého 
nového záchvatu o nové vnímání např. strachu nebo stresu. Dokonce i alergeny (roztoče, 
pyly, chlupy zvířat atd.), byť se vyskytovaly na tom samém místě, jsou stále znovu 
vdechovány. Stručně řečeno, komplexní strukturu působících vlivů situace, interakce, 
vnímání a chování (včetně vzpomínek a připisování významů) je třeba vnímat procesuálně. 
Přičemž v případě příliš nepatrných „změn“ se musíme ptát na podmínky konstantnosti 
struktury těchto procesů. Není to „chronický strach“, který by například vedl k tomu, že 
někdo „stále znovu“ křečovitě stahuje také své dýchací svaly, anebo přispívá k hroucení 
průdušinek. Spíše se musejí stále znovu, nanovo nastavit určité podmínky, které jsou stále  
znovu prožívány a zvýznamňovány určitým způsobem, abychom pak znovu prožívali strach. 
Teprve tuto pravidelnost průběhu, interpretace a chování pozorujeme jako konstantnost 
struktury. 

V předchozím textu4 jsme se věnovali vztahu mezi změnou podmínek prostředí a 
změnou systémových procesů,  který je v centru pozornosti moderní systémové teorie 
posledních dvou tří desetiletí. Důležitá a typická je při tom nelinearita této souvislosti: 
V závislosti na stavu systému nemusejí ani velké změny prostředí vůbec nic ovlivnit, 
zatímco nejmenší podněty mohou vyvolat velké systémové změny. („Klasické“ pravidlo, že 
velké podněty vyvolají velké účinky, zde neplatí.)  Mnohé svědčí pro to, vnímat asthmatický 
záchvat jako nelineární systémovou dynamiku jak biologické struktury bronchiálního 
systému, tak souhry mnoha dalších komponent.

zajišťující mu celostní pohled dosti spolehlivě, mu pak stačí k identitě systemicky založeného teoretika a praktika. 
(Pozn.překl.)
3 Není nikdo, kdo by ho „měl“ – abychom ošetřili paradoxní dvojí zápor české gramatiky. (Pozn.překl.)
4 Celé knihy (Pozn. překl.).



Pro ilustraci: Bez ohledu na množství medikamentů stačí za určitých podmínek jen 
malý „stres“ a nepatrné křečovité stažení jako reakce na prožívaný strach, aby to vedlo 
k velkému asthmatickému záchvatu. Je proto krátkozraké brát v otázce prevence 
asthmatických záchvatů izolovaně v úvahu biomedicínské faktory (jako „podmínky 
prostředí“), nebo dalekosáhle redukovat příspěvek psychologie na efektivní učení, jak brát 
medikamenty nebo obsluhovat aparáty a ignorovat psychologické vědění týkající se např. o 
snižování strachu a stresu. 

O nebezpečích ideologie „zdolávání“

O nebezpečí, že obrazy implicitně nesené (zvěcňujícími) označeními, nás mohou mýlit a dokonce 
nám být na překážku, jsme již mluvili. K matoucím výrazům ale podle mého patří též 
„zdolávání/překonávání/zmáhání něčeho“, a to nejen u asthmatu, ale také u „schizofrenie“, protože 
z toho plynoucí představy spíše brání porozumění psychosomatickým procesům než by je 
podporovaly.

Zdolávat lze podle běžného užití tohoto slova něco, co na člověka působí zvnějšku a 
zasahuje jej to jako rána osudu.  Zdolávat tedy musíme především něco, co už nemůžeme z podstaty 
(kauzálně) ovlivnit. Zbývá nám tedy ovlivňování dalších následků, jako např. v případě úmrtí blízké 
osoby, ztrátě určité schopnosti nebo zlomení nohy. Problematika se ozřejmí, když se např. ptáme: 
lze „zdolat“ horečku? Jistě, když má dítě skoro 42° C horečku, dáme mu zábal,  čípky snižující 
horečku, atd. To znamená, že zasáhneme do akutní symptomatiky strategií překonávání. Současně 
je ale jasné, že horečku při méně ohrožující teplotě vlastně nemusíme překonávat, protože samotnou 
horečku můžeme chápat jako překonávání – totiž jako projev tělesných procesů za určitých 
podmínek prostředí, jako je např. infekce. Chtít proto jen překonávat horečku skrývá nebezpečí 
zúžení fokusu, odclonění hlubších souvislostí, i když je v naší společnosti takový přístup – 
zaměřený na izolované symptomy - typický. V případě asthmatu navozuje téma překonávání 
otázku, zda máme nemoc spojovat s obrazem „horečky“ anebo „zlámané nohy“, i když odpověď asi 
nebude tak jednoduchá.

Asthma chápané jako „překonávání“ má bepochybně určité přednosti. Nemocný a jeho 
rodina jsou osvobozeny od povrchního připisování viny a je jasné, že některé podstatné podmínky 
prostředí nelze tak jednoduše měnit. Např. domněle geneticky zděděná hypersenzitivita, dosavadní 
orgánový vývoj plic a průdušek s jejich manifestní biochemií, anebo globální znečištění vzduchu. 
Hledisko „překonávání“ může také otevřít pohled na možnosti, na oddělení následků a průvodních 
vlivů asthmatu na každodenní život od zbytečných omezení a dalších zátěží. Jak dokládají 
zkušenosti z osnabrückého projektu „Luftikurs“ (1994), může i minimální program orientovaný na 
rodinu (jediný rozhovor s rodinou s mimochodem vyřčenými některými radami a nabídkami 
pomoci) už přinést velkou úlevu na této rovině. Ani takováto minimální intervence nebývá 
v převažující praxi programů behaviorálního tréninku běžná.

Současně existuje nebezpečí – a tím se dostáváme k problémům ideologie „zdolávání“ – že 
vlivy nemoci na psychiku a rodinu jsou chápány jako jednosměrná ulice (jako by bylo irelevantní, 
že např. agrese, strach nebo deprese právě tak zpětně působí na tělesné onemocnění a na „osobní 
život“). Namísto začlenění systemických procesů dochází k redukci na lineární schéma „příčiny – 
účinku“. 

Také není bez problémů, když se na druhé straně zdůrazňuje, že „asthmatické děti potřebují 
zvýšenou pomoc v lepším zacházení se strachem, sociální nejistotou, zlostí nebo agresí“ a  je-li 
„jako základní kámen optimálního  školení pacientů“  navrhováno „vzdělávání v zacházení se 
zatěžujícími afekty“, když se při tom nepřipouští, že agrese, strach, zlost a ostatní afekty právě 
nepadají z nebe a nemusejí být vnímány jako rány osudu. Psychologie přece také může nabízet 
pomoc rodinám, aby pokud možno vůbec nedocházelo k mnoha situacím, v nichž musejí být takové 



silné emoce potlačovány. Zejména opakovaně zdůrazňovaná relaxační cvičení v rámci školících 
programů – jejichž užitek je nesporný – zůstávají z psychologického hlediska příliš jednostranná, 
je-li v jejich rámci zcela vyloučena otázka, zda je třeba stavy napětí v zásadě jen překonávat, nebo 
zda by se nedalo něco změnit v sociálních procesech, z nichž tato napětí vznikají. 

Nebezpečí soustředění se na překonávání „něčeho“ tak spočívá v předpokladu, že toto 
„něco“ je neměnné a tudíž není třeba se ptát dále a jít dále. Často ale může být smysluplné se 
alespoň ptát na mezní podmínky, které procesy moderují a které jsou vnímány jako ono „něco“. 
Zahrnutí těchto perspektiv nezřídka otevírá další možnosti. 

Existují mnohé zprávy o tom, že asthma – tak jako prakticky každé chronické onemocnění – lze 
zcela snadno převést v poruchy funkce.  Sekundární „zisk z nemoci“ (získání náklonnosti, 
ospravedlnění, vyhnutí se něčemu) je výsledkem průběžného učení a po jeho ustanovení často může 
zásadně ovlivňovat dynamiku nemoci. Protože takový „zisk“ znamená při bližším zkoumání ztrátu 
všech zúčastněných – protože každý záchvat asthmatu je prostě dalším záchvatem, je třeba nabízet 
pomoc v dosahování „zisku“ jiným způsobem. Také zde je zřejmé, jak silně je asthma propojeno 
s interaktivními procesy a jak je důležité nabízet péči rodině, případně rodinnou terapii. 

Bylo by však chybou chtít v systemickém procesu5 stavět jednu perspektivu proti jiné. 
Protože samozřejmě zůstává významný také aspekt vlivů chronického onemocnění na psychické a 
sociální procesy všech zúčastněných. Práce s psychickými a sociálními procesy tedy není 
všespasitelná a ani při její úspěšnosti není asthma v mnoha případech hned „vyléčeno“. Proto je 
stejně důležitá práce s pacientem a jeho rodinou, zaměřená na symptomy a jejich odstraňování 
(nebo také na přiměřené zacházení s medikamenty a přístroji). 

Právě proto, že u chronického asthmatu převládají subklinicky obstruované dýchací cesty, a 
tak již nepatrné další změny podmínek prostředí pro dýchací procesy (zvláště takové, které vzbuzují 
zvýšenou potřebu ventilace) mohou vést k záchvatu, je důležité rozvíjet také v rovině citových a 
sociálních (zvláště rodinných) procesů přiměřené pomáhající programy. 

Celkově také tato diskuse ukazuje, jak jsou navzájem propojeny zcela komplexní a 
mnohovrstevnaté procesy a aspekty. Jednoduchá „řešení“ a výpovědi typu: toto je „správné“, toto je 
„špatně“, „překonávání je nesmysl“, atd. - zřetelně ukazují, že tím jen vyměňují jedno zlo za jiné. 
Může působit zklamání, že ani systémová teorie nenabízí žádné jednoduché recepty, dokonce vede 
k dalším otázkám. 

Nazírání do hloubky, reflexivní vědomí a systemický pohled neznají žádnou cestu zpět 
k „povrchnosti“, „jednoduchosti“ a „nevinnosti“, jak to výstižně vyjádřil Heinrich von Kleist ve 
svém známém spisu „O loutkovém divadle“. V. Kleist nám však naznačuje jinou cestu: V neustálé a 
poctivé snaze o poznání, v kroužení kolem hlubšího porozumění se můžeme znovu přiblížit 
ztracené jednotě a jednoduchosti. 

„Tím pádem“, řekl jsem trochu roztržitě, „museli bychom zase ujíst  ze stromu poznání, abychom 
znovu dospěli do stavu nevinnosti?“
„Ovšem“, odpověděl, „to je ta poslední kapitola dějin světa“. 

5 Autor má patrně na mysli: „v systemickém pohledu na proces“ (Pozn. překl.)


