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FILOZOFIE ZDRAVÍ JAKO VÝCHOVA
KE ZDRAVÉMU ŽIVOTU
Radovan RYBÁŘ

Abstrakt: Zdraví je dnes chápáno i jako osobní hodnota lidského života. „Žít
zdravě´znamená „žít moudře“, „žít rozumně.“ Zdraví je odrazem našeho bytí a myšlení. Filozofie zdraví nahlíží na člověka prostřednictvím holistické / celostní medicíny, a tedy i zdraví chápe „globálně“. Zaměřuje se především na podporu pozitivních
a konstruktivních přístupů k životu a zdraví. Takové systémové, celostní pojetí zdraví
však není „objevem“ moderní medicíny, jeho počátky sahají až do doby počátků medicíny a filozofie v antickém Řecku. V současné době nabývají na významu také otevřené
diskuse o lékařské etice, do škol je zaváděn „Program podpory zdraví ve škole“.
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Zdraví jako hodnota lidského života
Zdraví se v posledních letech stává poměrně frekventovaným pojmem. Mluví se
o zdravé výživě, zdravém životním stylu, zdravém prostředí, zdravé škole atd. Zdraví
je považováno za nejvyšší hodnotu v lidském životě. Ale teprve v mezních životních
situacích pociťujeme nedostatek nebo ohrožení zdraví.
Tato situace bývá také výchozím stavem filozofického pohledu na svět. Už mnozí
antičtí filozofové považovali za ideál lidského života stav harmonie tělesného a duševního zdraví.
Žít zdravě v sobě zahrnovalo také žít moudře, rozumně. Například Aristoteles
považoval za smysl lidského jednání stav jakési blaženosti, harmonické dokonalosti,
kterou nazýval eudaimonia.
Zdraví se stává odrazem stavu našeho vlastního bytí, je prožitkem našeho celkově uspokojivého života, dobrým pocitem na těle, duši i duchu a zahrnuje v sobě také vztahy ke světu
kolem nás… Opravdové zdraví není určováno žádnou diagnózou, žádným vyšetřením, testy
a vnějším hodnocením. Může být pouze prožíváno jako celkově uspokojivý životní pocit.
Zdraví není pouze produktem zkoumání vědy, není záležitostí léčebných postupů, ani jen nepřítomností nemoci. Zdraví je osobní hodnotou člověka, k níž dospívá
dobrou komunikací se sebou samým i se světem, moudrým způsobem života. Zdraví je
vlastně to, o co se pořád snažíme, a nikoliv to, co je. Musíme proto hledat zdraví společně se smyslem života.
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Základem zdraví a smyslu života je spontánní i kreativní tvoření sebe sama tváří v tvář možným rizikům. Proto přesná definice zdraví bude vždy chybět. V přístupu
ke zdraví se můžeme setkat se dvěma odlišnými metodologickými přístupy. Obvyklý,
empirický přístup se snaží pojem zdraví spoutat zobecněním dílčích medicínských poznatků s využitím matematických metod. Filozofický, hermeneutický přístup vychází
z předpokládaných hypotetických tvrzení a vyvozuje z nich rozmanité závěry.
Člověk by si dnes mohl myslet, že při stavu současné civilizace znamená zdraví
pro každou osobu v jakémkoliv koutu světa stejnou hodnotu. Ale není tomu tak. Stejně
jako tomu bylo i dříve, i dnes je cena zdraví a života odlišná, neboť je ovlivněna kulturou dané oblasti a jejím postojem ke zdraví, tamními zvyky a tradicemi, velkou měrou
závisí i na možnostech a podmínkách místního života.
Zdraví je proto dnes pojímáno jako proces dosahování zdraví. Je to aktivní proces, který ovlivňuje každý sám, na němž se však podílí také rodina, styl života, škola
atd. Z toho důvodu šaman či západní lékař, kteří mají své metody a způsoby léčby, jsou
víceméně úspěšní, když jim lidé věří… V různých částech světa nepoužívají drahou
techniku či chemické látky, přesto často dojdou ke srovnatelné úspěšnosti. Ovšem je třeba poznamenat, že lidé využívající služeb šamana mají jiný fyzický a duševní „základ“
než my. Jsou blíže přírodě a své podstatě než my, kteří jsme často vzdáleni přírodním
léčebným metodám. Přesto se i my můžeme z některých zkušeností a praktik přírodních
národů poučit.
Dnes se nám zdá, že všechno týkající se zdraví je pouze v rukou lékařů, neboť ti
dokáží léčit a vyléčit člověka, který by dříve zemřel. Slovy anglického prozaika 20. století
- Aldouse Huxleyho je proto možno říci, že: ,,Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že
koneckonců už na světě není zdravého člověka.“ Nemoc je ale něco, co přichází k jedinci,
aby ho vyburcovalo, aby mu pomohlo v duchovním zrání, nebo jej také zničilo.
Věda je měřitelná oblast, ovšem zdraví není výhradně exaktní záležitost, je to
měnící se proces ovlivněný chováním a prožíváním člověka. Nemoc proto nelze brát
pouze jako izolovaný problém, který lze odstranit jedním léčebným výkonem. Je potřeba vidět sebe sama jako jednotu hmoty a ducha, jež se navzájem ovlivňují. Nemoci tak
mohou vznikat i v naší mysli.
,,Starosti, nenávist a strach – spolu se svými odnožemi: úzkostí, zatrpklostí, netrpělivostí, hrabivostí a krutostí – to vše napadá naše tělo na buněčné úrovni. Za těchto
okolností není možné mít zdravé tělo. Všechny nemoci vznikají ve vaší mysli.„1

Filozofie zdraví jako postoj k životu
Filozofický pohled můžeme aplikovat na každou věc, situaci a problém. Je to pohled hledající, reflektující, ptající se. Co by mohla zahrnovat případná filozofie zdraví?
Je to pohled na zdraví, který respektuje člověka z pohledu tzv. celostní medicíny nebo i
globálního chápání zdraví. Je to pohled podrobněji zkoumající propojení našeho těla a
duše. Vychází také z faktu, že svět je složen z různých společností, která na sebe navzájem působí, a tvoří jeden systém.
Z hlediska filozofické otevřenosti a dialogu je vše přijatelné. Filozof si klade
otázku, odpoví, ale vždy zůstává prostor pro novou formulaci otázky a rovněž i opako1

Walsch, Neale Donald: Hovory s bohem II. Praha: Pragma, 1999, s. 22, ISBN: 80-7205-645-X.
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vanou revizi odpovědi. Vždy totiž pro filozofa zůstává možnost nedokonalosti aktuálního řešení a to je pro filozofa stimulem pro hledání nového řešení problému.
Můžeme samozřejmě vést i diskuse o potřebnosti filozofie, resp. filozofie zdraví,
kdy někdo ji bude zatracovat, a jiný zase vyvyšovat. Vše, co není „měřitelné“ a „reálné“,
může vyvolat dojem, že je něčím zbytečným a neobjektivním. Ale filozofie je tu odpradávna a snaží se brát v potaz i podněty z každodenního života.
Víra v možnost stálého pokroku v poznávání světa se stala hlavní ideou vývoje
evropského myšlení. Ze všech stran jsme dnes vyzývání k zamyšlení se nad svým životem, nad neetickým chováním k ostatním lidem, k přírodnímu prostředí atp. Apely
změnit sebe i své konání přicházejí ze všech stran.
Přesto neustále vzrůstají spotřební požadavky a tyto potřeby se vyvíjejí i tam, kde
dosud neexistovaly. Tento spotřebitelský trend se bohužel dnes přesunul i do medicíny
a farmaceutiky. Bylo výzkumy prokázáno, že jakmile v médiích proběhla nějaká reklamní kampaň na vyřešení určitého zdravotního problému, lidé okamžitě začali užívat
léky na daný problém, i když to u nich vůbec nebylo zapotřebí.
Člověk je dnes tak opojen reklamou i vědou, že sám sebe zredukoval na jakýsi
objekt, který na sebe přijímá záplavu stále nově objevovaných chorob a léků. Objevují
se i hlasy, že různé klinické studie začínají být ovlivňovány velkými farmaceutickými
firmami, které je často také sami financují. Zde se uplatňuje pravidlo: zamlčovat co nejvíce negativ a nadsazovat přednosti posuzovaných léků.
Filozofie zdraví prokazuje svoji oprávněnost i otázkou: Kde je vlastně hranice mezi vědou a lidskostí, pragmatismem a poznáním podstaty zdraví? Najít správnou
míru všeho a ve všem je ten nejčastější a také nejtěžší úkol lidského konání. V této
situaci je potřeba provést filozofického usebrání, pozastavení se, provedení sebereflexe
ke změně vlastního jednání, aby člověk žil v souladu se sebou samým, se svým okolím,
s přírodou.
Filozofie zdraví se zaměřuje na podporu pozitivního a konstruktivního přístupu
k životu a zdraví, k předcházení negativních postojů, které narušují naši duševní rovnováhu, neboť: ,,Každá naše myšlenka či činnost je založena buď na lásce, nebo na
strachu„2
Všechny naše myšlenky bývají odvozeny z těchto dvou základních životních postojů. Strach je totiž negativní energie, která nás omezuje, skrývá, uzavírá, hromadí
a poškozuje, zatímco láska je pozitivní energií, která nás rozšiřuje, odhaluje, otevírá,
sdílí i léčí.
Musíme se naučit také vnímat odlišné způsoby životního stylu, abychom je mohli porovnat s tím svým. Náš život a zdraví by mělo odpovídat našim rozhodnutím, jež
jsme učinili, či neučinili. Funkcí duše je naznačit svou touhu, funkcí mysli je zvolit
jednu z možností a funkcí těla je volbu uskutečnit.
Člověk sám se musí zamyslet nad tím, proč nemoc přišla, co má udělat pro své
vyléčení. Samozřejmě musíme rozlišovat mezi nemocemi „získanými životem“ a nemocemi vrozenými, které jsou geneticky dané. Ovšem pokud člověk nezjistí příčinu potíží,
nemoc se přesouvá do chronické podoby a on pouze pobírá předepsané léky. Nežádoucí
účinky tlumí jinými léky. Tím se dostává do ,,bludného kruhu„ potíží. Pomalu mu začne
docházet, že jedině on sám se může vyléčit. Komerční podnikání a zisk nejdou ruku
2
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v ruce s lékařskou etikou. I zdravotnictví se dnes bohužel stává oblastí, kde lidé mají
zájem vydělávat, neboť do zdraví jsou lidé vždy ochotni investovat.
Lékař by měl svému pacientovi věřit. Nemá důvod mu nevěřit, protože jedině
sám pacient může subjektivně posoudit svou bolest a svůj stav. Až poté by měl vyšetřovat a případně zpochybňovat různé diagnózy. Bývá směšné přesvědčení některých
lékařů, že existuje jen jedna příčina, jeden důsledek nemoci a jedna cesta k vyléčení
pacienta.
Filozofie zdraví představuje proces otevřené diskuse o filozofických základech
problematiky lékařské etiky. Přestože v posledních letech i u nás dochází k rozvoji oboru lékařské etiky, vážnost a ochota odborníků jiných profesí zabývat se filozofií je stále
ještě na počátku.

Historie systémového pojetí zdraví (filozofie zdraví)
Systémové pojetí zdraví není objev moderní doby, ale jeho náznaky můžeme najít
už ve starořecké medicíně. Starořecká medicína se zrodila z již existující řecké filosofie, která se vyznačovala svou systematičností a byla první opravdovou filosofií v tom
smyslu, jak ji chápeme dnes.
Medicína byla prvním vědním oborem, který z ní vzešel a který se rozvíjel ve
vztahu k ní. Řečtí filosofové pojímali universum nazývané fysis jako celek, který v sobě
skrývá řád a současně nepřetržitý pohyb.
Ten se děje ve třech fázích: první fází je stav harmonického uspořádání veškerých jsoucen a vztahů mezi nimi, druhou fází je narušení této harmonie a třetí fází je
opětovné nastolení původního řádu.
Řecká medicína vzešlá z tohoto filosofického systému je tedy první medicínou
ve významu vědeckého oboru, zahrnuje zkoumání i odpovídající lékařskou praxi vycházející ze systematické koncepce zdraví a nemoci, která je inspirovaná pojetím přírody
jako univerzálního celku.
Už starořecká medicína objevila, že každému věku lidského života náleží určitá
přirozenost, určitá náchylnost k onemocnění. Zdraví je chápáno jako zdravá přirozenost
vůbec, jako rovnocennost jednotlivých elementů daného celku. Z toho důvodu choroby
nejsou vnímány izolovaně, jako specifické problémy o sobě, ale jako důsledek narušení
rovnováhy. Nemocný je proto nahlížen v různých souvislostech, je zkoumáno jeho přirozené prostředí.
Během 5. století před Kristem začala naopak řecká filosofie čerpat z poznatků
lékařské vědy, z její pojmových a poznávacích výsledků. Někteří filosofové se stávají
současně lékaři a časem dochází ke zpětnému ovlivnění medicíny filosofií.
Za skutečného lékaře je považován ten, kdo se snaží pojmout nemoc od samého
jejího začátku, soustředí se na vnější okolnosti a provádí jejich zkoumání a zároveň také
o nemoci poučuje pacienta.

Podpora zdraví ve školním prostředí
V posledních letech vznikla celá řada komunitních projektů s cílem dosáhnout
zlepšení zdraví v určité komunitě prostřednictvím prospěšných změn. A nejedná se pou16

ze o projekty týkající se školního prostředí. Kromě projektu Zdravá škola vznikly i další
celoevropské projekty, jako Zdravé město, Zdravý podnik apod.
Komunitní projekty podpory zdraví se opírají o dva body. Jednak o fakt, že
člověk jako sociální bytost uspokojuje své základní potřeby prostřednictvím sociálních
vztahů se svým nejbližším okolím, a že jeho zdraví je tedy především odrazem kvality
těchto vztahů. Dále se tyto projekty opírají o poznatek, že každá komunita je nadána
určitou silou a mocí ovlivňovat životy svých členů i okolního světa.
Síla a moc komunity se odvíjí od toho, do jaké míry jí přispívají její členové
a do jaké míry je komunita institucionalizovaná. To jí dává i formální autoritu. Komunita je tedy schopná ovlivňovat zdraví jak blízkých, tak vzdálenějších společenství, jejich
současnou i budoucí podobu. Ačkoliv se jednotlivé projekty na podporu zdraví mohou
v některých bodech lišit, všechny mají společné dva základní principy: respekt k potřebám jednotlivce v rámci celku společnosti; rozvíjení komunikace a spolupráce uvnitř
komunity i mezi komunitami.
Ačkoli vznikla v posledních letech řada komunitních projektů, největší pozornost je věnována těm, které jsou zaměřeny na výchovu a vzdělávání. Děti a mládež
jsou z tohoto pohledu nejohroženější skupinou, protože se u nich teprve utváří postoje
k sobě samým a ke společnosti, jejich osobnosti se stále formují, přebírají podněty od
okolí, postoje a zažité modely. Děti a mládež jsou tedy tou skupinou, která by měla mít
možnost naučit se nazírat věci z nového, nezkresleného pohledu, vytvořit si své postoje
na základě dostatku informací a pomocí společenských nástrojů, jakými jsou např. demokratické principy.
V 90. letech 20. století byla ustavena Evropská síť podporujících zdraví (dále
jen ENHPS), aby v celém regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) mohla
vzniknout skupina vzorových škol, které by prokázaly význam podpory zdraví ve školním prostředí. Tyto vzorové školy pak mají šířit svoje poznatky a zkušenosti dál k institucím z oblasti školství a zdravotnictví, které mohou ovlivnit politiku a praxi zaměřenou
na oblast podpory zdraví na národní i mezinárodní úrovni.
Původní koncepce o škole podporující zdraví byla diskutována již počátkem 80.
let. Jako téma mnoha seminářů a konferencí prošla řadou úprav a posléze se stala základem pro vývoj ENHPS. Po pilotních testech této myšlenky v Maďarsku, Slovensku,
Polsku, České republice v roce 1991 se Evropská unie (EU), Rada Evropy (CE) a Evropská regionální ústředna Světové zdravotnické organizace usnesly na vypracování
projektu. ENHPS byla formálně ustavena v roce 1992 a od té doby se také velmi rychle
rozšířila. V roce 1997 se připojilo 37 zemí, každá s pilotními sítěmi škol.
„Zúčastněné pilotní školy se zavázaly, že podpoří zdraví vytvářením prostředí,
které bude bezpečné a prospěšné pro zdravý život, práci, výuku a zdravý vývoj. (…)
Škola podporující zdraví se snaží pro všechny, kteří v ní žijí a pracují, vytvořit možnosti
sledovat a zlepšit vlastní tělesné a duševní zdraví, a to změnami ve struktuře vedení, ve
struktuře vnitřních a vnějších vztahů, dále způsobem výuky a učení a metodami vytváření součinnosti se společenským prostředím.“ 3
Aby byly tyto všechny snahy úspěšné, je potřeba, aby byla podpora zdraví obsažena ve všech každodenních činnostech a aktivitách školy. Škola podporující zdraví
Havlínová, M.: Program podpory zdraví ve škole: rukověť projektu Zdravá škola. Edit. Miluše Havlínová.
1. vyd. Praha: Portál, 1998. s. 244-245, ISBN: 80-7178-263-7.
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je šance evropských zemí na změnu k lepšímu, na lepší budoucnost, a této šanci se ve
vlastním zájmu i zájmu neevropského světa nemohou vyhýbat.
Oblast Evropy zahrnuje množství různých kultur a hlavním cílem ENHPS je
právě to, aby se díky novému výchovnému procesu podařilo dosáhnout vzájemného pochopení a uznání různorodosti kultur. Důležitým předpokladem úspěchu tohoto projektu
je proto vzájemná spolupráce na národní i místní úrovni, výměna zkušeností a vzájemná
úcta. ENHPS chce dosáhnout toho, aby z dnešní mládeže vyrostli zdraví a vzdělaní lidé
se smyslem pro odpovědnost a dovednostmi potřebnými k úspěšnému žití v moderním
světě. Závěrečné prohlášení rezoluce 1. konference ENHPS z roku 1997: „Každé dítě
a mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost, aby se mu dostalo vzdělání
ve škole podporující zdraví.“
Program podpory zdraví ve škole (dále jen Program PZŠ) by měl podle evropské konference prospívat nejen všem složkám zdraví dětí a mládeže, ale měl by také
přispět k celkové proměně dění ve škole. Měl by vnést prvky demokracie jak do samotné výuky a výchovy, tak do školních institucí, a tím přinést prospěch dětem a mládeži,
tak učitelům samotným. Cílem je zdravé a výchovné, učební a pracovní prostředí. Takto
fungující škola by pak mohla být základem pro vznik zdravé společnosti uplatňující
demokratické principy, které jsou v současnosti, a doufejme i v budoucnosti, cílem.
Program podpory zdraví ve škole je rozdělen do tří stěžejních pilířů:
1) Podpora prostředí: pohoda věcného prostředí; pohoda sociálního prostředí;
pohoda organizačního prostředí;
2) Zdravé učení: smysluplnost výuky; možnost výběru a přiměřenost výuky; spoluúčast a spolupráce ve výuce; motivující hodnocení žáka;
3) Otevřené partnerství: škola jako demokratického společenství; škola jako
vzdělávací středisko obce.
Bližší charakteristika obsahu Programu podpory zdraví ve škole:
První pilíř podpory zdraví ve škole týkající se pohody prostředí vychází z faktu,
že jedinec se vždy pohybuje v určitém prostředí, ze kterého se nelze vymanit a které
patří k jeho životu. Prostředí nám slouží jednak k uspokojování potřeb, jednak je nám
určitým modelem, který se pak snažíme v průběhu života vytvářet a udržovat.
Druhý pilíř podpory zdraví ve škole týkající se zdravého učení popisuje proces,
během kterého si osvojujeme určité dovednosti, znalosti a postoje. Pedagogika zažila
v posledních letech značný vývoj. Na základě filozofických a psychologických poznatků
a výzkumů se snaží o humanizaci procesu vzdělávání, o respektování individuality jedince. Významnou je v tomto směru Bloomova teorie, která se opírá o předpoklad, že
osvojení si nových poznatků a dovedností je možné u všech žáků, pokud k tomu nají
vhodné podmínky a dostatek času.
Moderní školní vzdělávání směřuje k individualizaci, tedy k přizpůsobení celého
procesu učení individualitě žáka se všemi jeho potřebami a zvláštnostmi. Základem je
správné zjištění tzv. vstupních charakteristik žáka. Jde o individuální rozdíly v učení dané
typem inteligence a o individuální rozdíly mezi žáky dané předchozími vědomostmi a dovednostmi, postojem k učení a také kulturníma rodinným prostředím. Na základě zjištění
těchto charakteristik pak mohou být zvoleny vhodné učební metody a strategie k dosažení
učebního cíle tak, aby byl zachován prostor pro uspokojení učebních potřeb žáků.
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Zásady zdravého učení, jak jsou vytyčeny v Programu PZŠ, tedy obecně usilují
o osobnostní rozvoj žáka, avšak v souladu s potřebami celku, ve kterém vyrůstá, tedy
s ohledem na komunitu, potažmo zemi a svět. Škola podporující zdraví dbá na smysluplnost učení, tedy aby to, co se žáci ve škole učí, bylo prakticky využitelné ve skutečném životě. Co se obsahu a metod vyučování týče, dbá škola podporující zdraví na přiměřenost a možnost výběru, aby každý žák mohl zvládnout i rozšiřující učivo způsobem
odpovídajícím jeho osobnosti a typu inteligence a dále aby rozumová a citová výchova
byly v rovnováze. Škola podporující zdraví se snaží vytvářet nesoutěživé prostředí, kde
je posilována sebedůvěra, samostatnost a zodpovědnost žáka. Jde tedy o prostředí, které
poskytuje všem žákům motivující hodnocení.
Třetí pilíř podpory zdraví ve škole týkající se otevřeného partnerství se snaží o
přechod od uzavřeného autoritativního systému k otevřenému systému s prvky demokracie, a tak zabránit vzniku sociálně patologických jevů, kterým svědčí právě uzavřený sociální systém školy. Sociální systém školy tvoří jednak osoby uvnitř školy (žáci, učitelé,
vedení školy, nepedagogičtí pracovníci i rodiče), jednak instituce a organizace, jež mají
na školu vliv (psychologicko-pedagogické poradny, školský úřad, zastupitelstvo apod.),
jsou to tzv. strategičtí partneři školy. Všichni zmínění partneři mají v sociálním systému
školy určité role a funkce, mají k ní určitý vztah a to určuje míru a způsob jejich účasti
na dění ve škole.
V souvislosti s programem zdravá škola je důležitým inspiračním zdrojem při
koncipování vzájemného propojení a mezipředmětových vazeb týkajících se výchovy
ke zdraví rámcový a vzdělávací program.
Rámcový vzdělávací program formulací výukových cílů a volností výběru výukových metod a prostředků poskytuje vyučujícím prostor, aby k dosažení cílů volili
metody vhodné právě pro konkrétní studenty s jejich zvláštnostmi, zaměřením atp., poskytuje větší prostor pro témata obtížně zařaditelná do osnov jednotlivých předmětů,
jsou tzv. průřezová témata. Průřezová témata zahrnují v sobě problematiku více předmětů, jde zde o vzájemnou spolupráci vyučujících při výuce; je to způsob, jak představit
dané téma ve všech jeho souvislostech a tak poukázat na některé aktuální problémy
a otázky týkající se současné společnosti. Proto své místo ve studijních plánech zaujímají nově např. globální výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova,
filosofie, filosofická antropologie, axiologie, etika, lékařská etika apod., které odkrývají
důležité souvislosti a poznatky o bytí člověka ve světě a o důsledcích jeho jednání v oblastech: smyslu života a jeho hodnot, významu zdraví, životního prostředí či interkulturních vztahů.
„Ve školním prostředí se naskýtá možnost koncipování nového oboru s názvem
filozofie zdraví. Tato disciplína by mohla být univerzálním výchovným činitelem svým
komplexním a integračním charakterem. V rámci filozofie zdraví bychom měli vyhledávat zejména věci a jevy propagující lidskou morálku a odpovědný postoj ke svému
zdraví, resp. ke všemu, co prospívá duševnímu rozvoji, nikoliv jeho devastaci. Šlo by
o pěstování smyslu pro pozitivní životní tendence včetně odpovědného společenského
chování a jednání.
Filozofie zdraví by měla přispívat k osobnímu růstu i sociálně konstruktivním
postojům. Jejím základem je reflexivní morálka, tj. vědomé zvažování možných důsledků vlastního jednání. Vcelku by šlo o dynamickou rovnováhu založenou na individuál19

ním a kreativním přístupu. Filozofie zdraví by nás měla naučit vidět nemoc jako výzvu
pro tvorbu úspěšné životní strategie. Svět je velice riskantní místo pro život, a když se
k tomu přidá nějaká nemoc, může nás to zavést do temných propastí duše. Proto filozofie zdraví nás musí naučit s vlastní nemocí žít v podobě řady plodných kompromisů,
které nám umožní na životě stále ještě důstojně participovat.“4

THE PHILOSOPHY OF HEALTH AS A EDUCATION
TO HEALTHY LIFE
Abstract: The health as a value of human life means to live healthy, wisely and
rationally. The health is a reflection of our own being and thinking. The philosophy of
health as a stand on life perceives human from perspective of holistic medicine or global
understanding of health. The philosophy of health is focused on support of positive
and constructive approach to life and health. It also presents procedure open discussion
about philosophical basics of medical ethics. Systemic conception of health is not discovery of modern times but we can find its beginnings in ancient medicine. The support
of health in a school environment is also important.
Keywords: health; philosophy; systemic conception; school.
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