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KONCEPT WELLNESS A JEHO APLIKACE V PROGRAMECH OSOBNOSTNĚ
SOCIÁLNÍHO ROZVOJE
JANA STARÁ
Anotace
Wellness je v českém prostředí vnímáno zejména v kontextu lázní, vířivek a masáží.
Teoretický koncept wellness však nabízí více než fyzické a psychické uvolnění. V tomto
příspěvku si přiblížíme tři modely, které tvoří základní pilíře wellness hnutí ve Spojených
státech. Modely, které společně tvoří jeden z možných rámců pro práci v oblasti osobnostně
sociálního rozvoje.
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Úvod
Oblastí, ve kterých lze využívat prvky osobnostně sociálního rozvoje je nespočetné množství
od školní třídy, přes několikahodinové semináře až po pobyty v přírodě na hranicí komfortní
zóny. Obsah takových programů bývá volen dle preferencí jeho účastníků, případně dle
výběru pedagoga, avšak mnohdy se stává, že jde o obsah bez širšího zasazení do kontextu,
bez návaznosti na další témata – účastníci se naučí efektivně komunikovat, ale kam dál?
Koncept wellness, kterému se budeme věnovat v tomto příspěvku, nepřenáší osobnostní
rozvoj do lázeňských rezortů či saunových center. Koncept wellness, tak jak vznikal v 60. a
70. letech jako holistický koncept lidského zdraví, nabízí prostor pro komplexní osobnostní
rozvoj člověka. Jeho cílem je kvalitní a hodnotný život člověka, kterého lze dosáhnout pouze
rovnováhou jednotlivých, vzájemně souvisejících složek. Cestou k tomuto cíli je právě
osobnostní rozvoj jedince.

1. Wellness podle Johna Travise
Vnímání wellness v kontextu lázeňských procedur a relaxace (Stará, 2013) je dáno silnou
evropskou tradicí, avšak ke slovu se pomalu začíná dostávat celostní přístup ke člověku.
V posledních letech můžeme vnímat citelný posun k vnímání nutnosti nových, osobnějších a
„opravdovějších“ hodnot. Lidé čím dál častěji vyhledávají nové styly života, alternativní
způsoby léčby nemocí a vůbec nový přístup k sobě samému a ke smyslu svého života. Také
ve firemním prostředí začíná narůstat povědomí o propojení množství stresu, zdravotního
stavu zaměstnanců a jejich produktivity. Postupně se začíná hlásit ke slovu celostní přístup,
který usiluje o spojení vědomého světa s nevědomými prožitky a procesy, které však onen
„reálný“ svět a kvalitu života v něm zásadně ovlivňují.
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Je proto na místě představit pravý význam slova wellness, tak jak jej v 70. letech definoval
John Travis, jedna z hlavních postav amerického wellness hnutí:
 Wellness je volba – rozhodnutí, které uděláte na cestě za optimálním zdravím.



Wellness je způsob života – životní styl, který si zvolíte k dosažení vaší nejvyšší
potenciální pohody.
Wellness je proces – vědomí, že není žádný konečný stav, ale že zdraví a štěstí jsou
možné v každém okamžiku, teď a tady.



Wellness je účinné vedení energie – energie, kterou přijímáte z okolního prostředí,
která se ve vás přemění a je dále odeslána, aby působila na okolní svět.



Wellness je integrace těla, duše a ducha – pochopení, že vše, co děláte, myslíte si,
cítíte a v co věříte, má vliv na váš zdravotní stav.
Wellness je milující přijetí sebe sama. (Travis & Ryan, 2004)



Podle Travise je ústředním bodem pro rozvoj wellness převzetí zodpovědnosti za svůj
život, za své zdraví. Tento princip stojí uprostřed třech Travisových základních modelů, které
si v následujících kapitolách představíme.

2. Kontinuum nemoci wellness – Illness-wellness kontinuum
Travisův základní model Kontinua nemoci a wellness (Illness-wellness continuum) ilustruje
vztah mezi dvěma koexistujícími koncepty, které Travis označil jako Paradigma lékařské
péče (Treatment paradigm) a Paradigma wellness (Wellness paradigm). Tento model byl
publikován poprvé v roce 1975 a ihned se stal široce užívaným nástrojem pro vysvětlení
podstaty tehdy nového wellness přístupu k lidskému zdraví. Dodnes je často využíván pro
základní odlišení toho, co wellness je a co není (Travis & Ryan, 2004; Ardell, 2013).

Obrázek 1: Model kontinua nemoci a wellness (Travis, 2004)
Hlavní podstatou Kontinua nemoci a wellness (viz. Obr. 1) je fakt, že pouhá absence
příznaků nemoci s sebou nepřináší „zdravý“ kvalitní život, není zárukou wellness – je
symbolem neutrálního bodu uprostřed grafu. Přestože Světová zdravotnická organizace
(WHO, 1948) definuje zdraví jako stav kompletní tělesné, duševní a sociální pohody, většina
populace stále chápe své zdraví jako stav, kdy „zrovna nic nebolí“, a pokud bolí, jde za
lékařem, aby to vyřešil. Právě tento přístup k vlastnímu zdraví Travis řadí do Paradigmatu
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lékařské péče na levou stranu kontinua, kde člověka sužují příznaky (signs) a symptomy
(symptoms) různých onemocnění, případně již rozvinuté zdravotní omezení (disabilities).
Na levém konci Travis záměrně neuvádí smrt jako takovou, ale používá termín předčasné
úmrtí (premature death), který chápe jako „vyhnutelná“ úmrtí, např. na následky civilizačních
chorob, kterým lze změnou životního styl jednoduše předejít. Pohyb na levou stranu kontinua
značí zhoršující se zdravotní stav člověka a pohyb po linii doprava znázorňuje zlepšující se
zdraví, zvyšující se kvalitu života a obecnou pohodu.
Paradigma lékařské péče se nachází v levé části modelu, protože člověka odstraněním
příznaků (za použití léčiv, lékařských zákroků, terapie aj.) může přivést do stavu, kdy se
žádné zjevné neduhy neprojevují. Tím je však úkol lékaře dokonán. V tomto bodě není nic
špatně, což však neznamená, že je vše dobře, jak již bylo poznamenáno výše. Nejspíš každý
někdy odešel od lékaře s diagnózou: „Člověče, vždyť vám nic není.“
Wellness paradigma se rozkládá po celé šíři kontinua, protože člověku napomáhá dostat
se za onen nulový bod. Jeho cílem však není nahradit tradiční lékařskou péči, ale spíše s ní
spolupracovat. Pokud je člověk nemocný, pak je lékař potřeba, je však důležité se nezastavit
v neutrálním bodě, kdy příznaky nemoci vymizí, ale pokračovat dál k vyšším úrovním
wellness (Travis & Ryan, 2004). Cílem wellness paradigmatu je podpořit člověka a napomoci
mu dostat se v pravé části kontinua co nejdál a co nejvíce využít svůj potenciál a žít kvalitní,
hodnotný a naplněný život.
Wellness nepřináší recept na vždy zdravou a navždy mladou populaci. Naopak, vnímá
stárnutí a smrt jako přirozenou součást lidského života a respektuje genetické předpoklady a
vlivy faktorů, jako mnohdy nezvratné příčiny vzniku a rozvoje onemocnění. Wellness se
zaměřuje na tu část lidského zdraví, kterou můžeme vlastními rozhodnutími a chováním
ovlivnit (Strohecker, n. d.).
2.1. Individuální wellness
Pojem High-level wellness, kterým John Travis charakterizuje vrcholný bod na pravém konci
kontinua, ke kterému bychom měli směřovat, nelze vnímat jako jasně definovaný ideální
statický stav. Travis sám vnímal wellness spíše jako proměnlivý proces1: „High-level wellness
zahrnuje jak kvalitní péči o své fyzické já, tak i konstruktivní myšlení, efektivní projevování
emocí, kreativitu a zájem o ostatní v našem okolí, stejně jako o fyzické, psychologické a
spirituální prostředí, ve kterém žijeme.“ (Travis & Ryan, 2004, s. 19).
Potenciál každého člověka sahá k jiným možnostem, jelikož každý se rodí s jinou
genetickou výbavou, vyrůstá v jiném prostředí, během života sbírá vlastní zkušenosti a
vytváří si vlastní názory a postoje – wellness je proto od své podstaty individuální. Ve jménu
tohoto postmoderního přístupu se Travis vymezuje vůči „kuchařkám“, které klientům nabízí
jeden zaručený recept na zdravý život. „Wellness paradigma volá po možnostech,
individualitě a svobodné volbě.“ (Travis & Ryan, 2004, s. 19). K vrcholnému wellness proto
nevede jedna prověřená a správná cesta. Travis však definoval jednotlivé kroky, nebo
1

Původní autoři konceptu wellness (Halbert Dunn, John Travis, Donald Ardell) vnímali wellness jako dynamický
proces, jako způsob života či životní filosofii. Corbin & Pangrazi (2001) však uvádí, že dnešní literatura popisuje
wellness častěji jako stav, často charakterizovaný pojmy pohoda (well-being) nebo kvalita života (quality of life).
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chcete-li fáze, kterými musí člověk na cestě za svým kvalitním životem projít, a označil je
jako Povědomí (awareness), Vzdělávání (education) a Růst (growth). Jejich bližším
rozborem se budeme zabývat dále v tomto článku.
2.2. Směřování k wellness
Jendou z hlavních myšlenek wellness, která nemusí být z lineárního kontinua jasně patrná,
je, že člověk může být fyzicky nemocný, ale stále se ubírat směrem k wellness a naopak –
být fyzicky zdravý, ale fungovat na principu nemoci. Právě z tohoto důvodu je Paradigma
wellness rozprostřeno po celé šíři kontinua. Podle Travise nezáleží primárně na tom, v jaké
oblasti kontinua se člověk nachází. Co se počítá, je směr, kterým se člověk vydá.
Tento přístup vychází z principů terapie zaměřené na člověka. Jak ve svém díle píše C.
Rogers: „Život, i když nemůže vzkvétat, se nikdy nevzdává. Pouze se deformuje, přizpůsobí
se a nedosáhne svých maximálních možností.“ (Rogers in Bartošová, 2011, s. 19). Koncept
wellness vnímá člověka v souladu s paradigmatem humanistické psychologie – jako celek,
respektuje jeho individualitu a autonomii a výrazně se orientuje na zážitek, vlastní zkušenost
a vědomé prožívání. Od C. Rogerse a S. A. Maslowa přebírá tvrzení, „podle kterého je hlavní
hnací silou a osou lidského života tendence k seberealizaci, sebeaktualizaci (selfactualization). Doslova to znamená sebeuskutečňování, uskutečňování svých možností a
schopností, realizace svého Já.“ (Vymětal, 2004). Kromě humanistické psychologie koncept
wellness vychází například z pozitivní psychologie, sociálně kognitivních teorií, konceptu
flow, obecné psychoterapie a poradenství.
Travisův první model vysvětluje, jaký je vztah lidského zdraví k lékařskému systému a
wellness. V druhém modelu Travis ilustruje, jak souvisí pravá strana kontinua – životní
spokojenost, radost nebo podnětné prostředí, se zdravotním stavem jedince.

3. Model ledovce – Iceberg model of health and sickness
Model ledovce - Iceberg model (Travis, 1988), znázorňuje fakt, který jsme již zmínili výše,
tedy že většina populace vnímá své zdraví na úrovni „Jsem zdravý", rozumějte bez příznaků,
nebo „Jsem nemocný“, rozumějte stav, kdy se člověku projevují nějaké fyzické či psychické
neduhy.
Aktuální zdravotní stav, ať již zdraví či nemoc, lze podle Modelu ledovce (viz. obr. 2)
chápat jako špičku ledovce, jako projev toho, co je skryto pod hladinou, co člověk běžně
nevidí a nevnímá, respektive nepřiřazuje do kontextu svého aktuálního stavu. Travis toto
často ilustruje na příkladu kuřáků, kteří si jsou vědomi faktu, že kouření škodí zdraví, ale již
mu nepřipisují přímou vazbu s obtížemi (Travis, n. d.) jako jsou dýchací problémy, vyšší
srážlivost krve nebo častější výskyt zubních kazů.
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Obrázek 2: Model ledovce (Travis, 2004)

J. Travis rozděluje tu část ledovce, která se skrývá pod hladinou na tři úrovně (Travis &
Ryan, 2004):
1. Úroveň životního stylu a chování
Diktát „zdravého životního stylu“ vryl do povědomí dnešní populace vazbu mezi tím, co
člověk jí, jak se stará o své tělo, jak zvládá stres a na druhé straně je pak výsledkem, jak
vypadá, jak se cítí, jestli je zdravý nebo nemocný. Již méně si lidé se životním stylem spojují
své chování, přičemž tyto kategorie jsou velmi úzce spjaty. Mnoho lidí se k sobě a k ostatním
chová způsobem, který je destruktivní jak pro jejich vlastní zdraví a pohodu, tak i pro zdraví a
pohodu jejich okolí. Pokud si lidé toto uvědomují, často se cítí příliš bezmocní, než aby mohli
něco změnit.
2. Úroveň kulturní, psychologická a motivační
Podle Travise jsou emoční stavy nespokojenosti, stresu, znudění či tenze, základem pro
tělesné a duševní onemocnění. Negativní emoce také často vedou k negativním návykům
jako je kouření, nadměrná spotřeba alkoholu nebo přejídání a bývají přitom často
substitutem pro základní lidské potřeby jako je potřeba uznání či respektu (Travis & Ryan,
2004). Kulturní normy, negativní zkušenosti, předsudky nebo například dysfunkční dětství
jsou komponenty, které tvoří v člověku jeho přístup k životu a působí na jeho psychický stav
a motivaci a ovlivňují to, co dělá, jak se chová. Právě kulturním normám přikládal Travis
zvláštní důležitost, protože je člověk často bere za dané a nechce se od nich odlišovat, což
mu mnohdy způsobuje vnitřní rozpory. Přitom tyto normy o několik let zaostávají za tím, co si
skrytě myslí většina populace.
3. Spirituální úroveň, bytí a smysl
V této bazální a těžce ohraničitelné oblasti najdeme transpersonální oblasti člověka,
filosofické a metafyzické otázky či pátrání po smyslu bytí. Právě to, jak se člověk k těmto
tématům a proměnným postaví, pak určuje a prostupuje všechny ostatní úrovně a promítá se
i do té nejvyšší - zdravotního stavu člověka. Dá se říci, že tato spirituální úroveň nepřímo
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rozhoduje o tom, jestli daný jedinec povede zdravý, kvalitní a naplněný život, nebo nikoliv
(Travis & Ryan, 2004).
Postup od naplňování spirituálních a duševních potřeb k léčbě nemocí a zvyšování kvality
života člověka navrhuje Travis jako ve své době revoluční, holistický přístup k lidskému
zdraví. Podle Travise nejsou nemoci a jejich symptomy tím opravdovým problémem.
V podstatě se totiž jedná o tělesné a duševní pokusy jak daný problém vyřešit – vzkaz od
nevědomí skrytého pod hladinou pro vědomí, které tvoří vrchol ledovce.

4. Model Energetických zdrojů wellness – Wellness energy system
Pro vysvětlení otázek „Jak souvisí zdraví s duševním stavem člověka a jeho okolím?“ nabízí
J. Travis model energetických zdrojů (viz. obr. 3), který chápe člověka jako otevřený
disipativní systém, který přejímá energii z vnějšího prostředí, zpracovává ji a opět ji svému
okolí v různých podobách vrací. Pokud je proud této životní energie vyrovnaný, jedinec se
cítí dobře. Pokud se však vyskytne nějaká překážka, ať už při vstupu energie, jejím výstupu
nebo v procesu její transformace, člověk se cítí prázdný, zmatený, stresovaný apod.
Efektivní proudění energie je pro wellness stěžejní, protože zdravotní problémy jsou
výsledkem právě této nerovnováhy (Travis & Ryan, 2004).

Obrázek 3: Systém energetických zdrojů (Travis, 2004)
Model Energetických zdrojů vymezuje tři zdroje energie (inputs) a devět životních
procesů, kterými člověk energii ze sebe vydává (outputs) (Strohecker, n. d.).
Vstupy: Strava (Eating), Dýchání (Breathing) a Vnímáním (Sensing). Vnímání zahrnuje jak
přijímání energie prostřednictvím smyslových vjemů, tak i vnímáním emoční a spirituální
energie, kterou člověku přináší například láska, radost nebo zlost.
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Výstupy: Vlastní odpovědnost a láska (Self-responsibility and love), Pohyb (Moving), Pocit
(Feeling), Myšlení (Thinking), Hra a práce (Playing and Working), Komunikace
(Communicating), Intimita (Intimacy), Hledání smyslu (Finding meaning) a Transcendence
(Transcending).
Travis v knize The Wellness Workbook představil také nástroj, kterým si mohou jednotlivci
úroveň svého wellness a jeho jednotlivých dimenzí diagnostikovat. Pomocí rozsáhlého
dotazníku s názvem Wellness Inventory (Wellness inventura) člověk zjistí, kterým dimenzím
by měl ve svém životě věnovat více pozornosti a ve kterých si vede dobře. Společným
základem pro rozvoj v těchto dimenzích je pak pro Travise poznání a bezpodmínečné přijetí
sebe sama, které člověku napomáhá k pochopení a efektivní komunikaci s jeho okolím, s
okolními lidmi, okolních situací a nalezení rovnováhy, která vede k wellness, tedy ke
kvalitnímu hodnotnému životu.

5. Aplikace konceptu wellness v programech osobnostně sociálního rozvoje
V prvním modelu J. Travis vymezil cestu, která vede k rozvoji wellness, charakterizoval ji
třemi postupnými kroky: Povědomí (awareness), Vzdělávání (education) a Růst (growth).
Tento model je v plném souladu s Kolbovým cyklem učení, který Kolář (2012) popisuje
následovně: „(…) cyklus, v němž bezprostřední zkušenost tvoří základ pro pozorování a
reflexi souvislostí a důsledků, jež z ní plynou. Jejich uvědomění vede posléze k analýze
postupných možností, k tvorbě abstraktních konceptů, hypotéz, návrhů řešení a k
postupnému formování nové teorie, která je posléze, resp. její platnost, ověřována v nových
situacích nebo slouží jako jakýsi průvodce při pozdějších zkušenostech.“
Lidský život je v tomto modelu onou bezprostřední zkušeností, Travisův dotazník
Wellness inventory slouží pro reflexi a uvědomění si dosavadního způsobu života, po kterém
následuje fáze tvorby nových abstraktních konceptů – vzdělávání. Travisova kniha je
koncipovaná jako zásobník inspirace, ukazuje, co je v každé dimenzi možné a motivuje
k aplikaci vybraných možností do reálného života, tedy k Růstu. Celý tento proces je vnímán
jako cyklický a neustále proměnlivý. Na otázky z dotazníku by si měl člověk odpovědět opět
za šest měsíců a celý proces zopakovat.
V tomto nastíněném modelu, respektive v jeho dimenzích, se otevírá celá škála témat pro
programy osobnostně sociálního rozvoje, s tou nástavbou, že jedinec si je v rámci konceptu
wellness vědom, kam rozvíjená dovednost či schopnost vede, jaký má cíl a souvislosti. Je
tak schopen svůj vlastní rozvoj sám lépe a cílevědoměji řídit.
Sám J. Travis tento model aplikoval, když v roce 1974 v Kalifornii otevřel první wellness
centrum na světě pod názvem Wellness Resource Center. Slova, kterými popsal principy, na
nichž toto zařízení fungovalo, lze využít jako společný základ pro mnohé dnešní programy
osobnostně sociálního rozvoje: „My lidi neléčíme, neposkytujeme jim lékařskou péči.
Fungujeme jako konzultanti, dáváme jim informace, učíme je nové dovednosti, ukazujeme
jim, jak si více uvědomit, co se v nich děje, jak lépe komunikovat a obecně je učíme mít rádi
sami sebe. (…) Pomáháme lidem se zaměřit na to, jaký vedou život, ukazujeme jim jaké,
jsou možnosti a pomáháme jim tyto možnosti zkoušet.“ (Travis & Ferguson, 1978)
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