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KonceptualizaceKonceptualizace typtypůů chovchováánníí a a 
typtypůů osobnosti ve vztahu ke osobnosti ve vztahu ke 

zdravzdravíí
ChovChováánníí typu A: strutypu A: struččnnáá historiehistorie
Výzkum zamVýzkum zaměřěřený na typy chovený na typy chováánníí mmáá za sebou jiza sebou jižž
bezmbezmáála padesla padesáátiletou historii tiletou historii -- zzáákladnkladníí ččlláánek nek 
upozorupozorňňujujííccíí na vztah mezi vzorcem chovna vztah mezi vzorcem chováánníí a a 
kardiovaskulkardiovaskuláárnrníím nm náálezem vylezem vyššel vel v r. 1959 (r. 1959 (FriedmanFriedman, , 
RosenmanRosenman, 1959). , 1959). 
Jeho Jeho ““prodromprodromáálnlníí”” ffááze mze máá ovovššem koem kořřeny jieny jižž ve druhve druhéé
polovinpoloviněě 19. stolet19. stoletíí vv podobpodoběě postpostřřehehůů nněěmeckmeckéého lho léékakařře e 
vonvon DuscheDusche, který upozornil na skute, který upozornil na skuteččnost,  nost,  žže e řřada jeho ada jeho 
pacientpacientůů ss ischemickouischemickou chorobou srdechorobou srdeččnníí vykazuje výraznvykazuje výraznéé
ppřřííznaky nadmznaky nadměěrnrnéého zaujetho zaujetíí pracpracíí a hlua hluččnnéého, ho, 
sebevsebevěědomdoméého a dominantnho a dominantníího hlasovho hlasovéého projevu a ho projevu a 
vystupovvystupováánníí. . 



Typy chovTypy chováánníí a typy osobnostia typy osobnosti

PodobnPodobnáá zjizjiššttěěnníí uvuváádděěl ve 20. letech W. l ve 20. letech W. OslerOsler a a 
ve 30. letech tato konstatovve 30. letech tato konstatováánníí doplnili mandoplnili manžželeléé
MenningeroviMenningerovi odkazy na agresivnodkazy na agresivníí projevy chovprojevy chováánníí
ttěěchto pacientchto pacientůů. . 
DalDalšíší ččáást vývoje tohoto konstruktu  probst vývoje tohoto konstruktu  proběěhla ve hla ve 
40. letech,  kdy 40. letech,  kdy FriedmanFriedman ss KasaninemKasaninem (1943, (1943, 
podle podle FriedmanaFriedmana, 2001) upozornili na mo, 2001) upozornili na možžnost, nost, žže e 
ddůůvodem výskytu srdevodem výskytu srdeččnníí choroby u pouze choroby u pouze 
jednoho zjednoho z jednovajejednovaječčných dvojných dvojččat mohou být at mohou být 
emoemoččnníí faktory. faktory. 



Typy chovTypy chováánníí a typy osobnostia typy osobnosti

PPřřibliibližžnněě ve stejnve stejnéé dobdoběě jako M. jako M. FriedmanFriedman
ss R. H. R. H. RosenmanemRosenmanem popsal Stewart Wolf popsal Stewart Wolf 
tzv.tzv.sysifovskousysifovskou reakci, kterreakci, kteráá byla podle nbyla podle něěj j 
charakteristickcharakteristickáá pro osoby npro osoby nááchylnchylnéé ke ke 
kardiovaskulkardiovaskuláárnrníím chorobm chorobáám: tyto osoby se  m: tyto osoby se  
typicky snatypicky snažžíí zdolzdoláávat sice revat sice reáálnlnéé, ale , ale ččasto asto 
jimi samými navozenjimi samými navozenéé výzvy a zvýzvy a z jejich jejich 
ppřříípadnpadnéého ho úúspspěěššnnéého zdolho zdoláánníí se se 
nedovedou ani radovat, ani potnedovedou ani radovat, ani potéé ve svve svéém m 
úúsilsilíí zvolnit (zvolnit (RoschRosch, 2004). , 2004). 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
CHTA je CHTA je ččinnostninnostněě--emoemoččnníí komplex potencovaný komplex potencovaný 
vlivy zvlivy z okolnokolníího prostho prostřřededíí. . ZdZdáá se, se, žže je ne je něějakým jakým 
zpzpůůsobem produktem zsobem produktem záápadnpadníí kultury a jkultury a jíí
vyznvyznáávaných hodnot, zejmvaných hodnot, zejmééna preference na preference 
sebevsebevěědomdomíí, , úúspspěěchu, prchu, průůbojnosti a rychlosti bojnosti a rychlosti 
(Lacher, 1993). (Lacher, 1993). 
ChovChováánníí typu A je typu A je úúzce spojeno se stresogennzce spojeno se stresogenníími mi 

situacemi. Prohlubovsituacemi. Prohlubováánníí poznatkovpoznatkovéé zzáákladny kladny 
ppřřineslo dineslo důůkazy o tom, kazy o tom, žže osoby se osoby s CHTA proCHTA prožžíívajvajíí
situace, ve kterých je ohrosituace, ve kterých je ohrožžena jejich kontrola nad ena jejich kontrola nad 
situacsituacíí, intenzivn, intenzivněěji, sji, s intenzivnintenzivněějjšíším m 
psychofyziologickým i neuroendokrinnpsychofyziologickým i neuroendokrinníím (Glass et m (Glass et 
al., 1980) doprovodem neal., 1980) doprovodem nežž osoby sosoby s jinými typy jinými typy 
chovchováánníí ((ččasem se vasem se vžžilo oznailo označčeneníí ““hot reactorshot reactors””). ). 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA

Koncepci typu chovKoncepci typu chováánníí se dostalo výraznse dostalo výraznéého ho 
vvěěhlasu a na zhlasu a na záákladkladěě ppůůvodnvodníího vkladu autorho vkladu autorůů
FriedmanaFriedmana a a RosenmanaRosenmana vznikla rozsvznikla rozsááhlhláá
specispeciáálnlníí literatura, kterliteratura, kteráá kromkroměě ppůůvodnvodníího ho 
konceptu typu chovkonceptu typu chováánníí rozpracovrozpracováávala vala 
diagnostickdiagnostickéé a intervena intervenččnníí metody urmetody urččenenéé
kk postipostižženeníí a ke kontrole chova ke kontrole chováánníí typu A. typu A. 
HlavnHlavníími podklady pro koncipovmi podklady pro koncipováánníí CHTA se staly CHTA se staly 
dvdvěě jijižž klasickklasickéé studie, a to:studie, a to:
““Western Western CollaborativeCollaborative GroupGroup StudyStudy”” a a 
““FraminghamFramingham StudyStudy““..



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
Po Po letechletech intenzivnintenzivnííchch výzkumvýzkumůů je je charakteristikacharakteristika jedincjedincůů s s 
ppřřevaevažžujujííccíímm CHTA CHTA vymezovvymezováánana vv tom tom smyslusmyslu, , žžee se se jednjednáá
o o osobyosoby nesmlouvavnesmlouvavěě smsměřěřujujííccíí k k dosadosažženeníí ccíílele zaza co co 
nejkratnejkratšíší dobudobu bezbez ohleduohledu nana ppřřekekáážžkyky. . 
VýraznVýraznáá orientaceorientace nana výkonvýkon a a soutsoutěžěživostivost u u ttěěchtochto osobosob
pravdpravděěpodobnpodobněě umocumocňňujeuje trvaletrvale proprožžíívanývaný nedostateknedostatek ččasuasu
a a neschopnostneschopnost uvolnituvolnit se. se. 
VV rozsrozsááhlhléé řřadaděě studistudiíí bylybyly charakterizovcharakterizováányny hlavnhlavníí znakyznaky
ttéétoto charakteristikycharakteristiky, , jeježž se se poslposléézeze ustustáálilylily nana::
vysokvysokéémm pracovnpracovníímm nasazennasazeníí spojenspojenéémm se se 
snahousnahou zvlzvláádnoutdnout co co nejvnejvíícece pracovnpracovnííchch úúkolkolůů vv co co 
nejkratnejkratšíšímm ččasease, , 
kompetitivnostikompetitivnosti, , 
snazesnaze zzíískatskat kontrolukontrolu nadnad probprobííhajhajííccíímm dděěnníímm, , 
iritabilitiritabilitěě a a 
hostilithostilitěě. . 



CharakteristikaCharakteristika CHTB, CHTXCHTB, CHTX

ChovChováánníí typutypu B se B se obvykleobvykle vymezujevymezuje jakojako chovchováánníí
o o opaopaččnýchných charakteristikcharakteristikááchch oprotioproti CHTA, CHTA, tjtj..::
uvolnuvolněěnnéé, , klidnklidnéé, , nesoutnesoutěžěživivéé chovchováánníí,,
spojenspojenéé s s pozitivnpozitivníímimi vztahyvztahy keke spolupracovnspolupracovnííkkůůmm, , 
subjektivnsubjektivněě proprožžíívanýmvaným dostatkemdostatkem ččasuasu, , 
naplnaplňňovováánníímm ttééžž nepracovnnepracovnííchch žživotnivotnííchch hodnothodnot a a 
ccííllůů ((zzáájmjmůů, , konkonííččkkůů, , vztahvztahůů kk ppřřááteltelůůmm, , rodinnýchrodinných
vztahvztahůů), ), 
trptrpěělivostlivostíí a a 
nadprnadprůůmměěrnournou frustrafrustraččnníí toleranctolerancíí. . 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
VVěěttššina autorina autorůů se shoduje vse shoduje v tom, tom, žže CHTA nene CHTA neníí osobnostnosobnostníí
rys, ale výsledek interakce rys, ale výsledek interakce predisponujpredisponujííccííchch faktorfaktorůů a a 
situasituaččnníích podmch podmíínek (viz kupnek (viz kupřř. . MatthewsMatthews, , HeynesHeynes, 1986). , 1986). 
VV nněěkterých dalkterých dalšíších studich studiíích se postupnch se postupněě potvrdila zhruba potvrdila zhruba 
dvojndvojnáásobnsobnáá úúroveroveňň rizika rozvoje kardiovaskulrizika rozvoje kardiovaskuláárnrníích ch 
onemocnonemocněěnníí u muu mužůžů i i žžen sen s ppřřevaevažžujujííccíí charakteristikou charakteristikou 
CHTA (CHTA (HaynesHaynes, , FeinleibFeinleib, Kandel, 1980), av, Kandel, 1980), avššak nak něěkterkteréé jinjinéé
prprááce tento vztah nepotvrdili (ce tento vztah nepotvrdili (CaseCase etet alal. 1985). . 1985). 
PPřřííččin tin těěchto rozporných výsledkchto rozporných výsledkůů je zje zřřejmejměě vvííce: ce: 
významnou otvýznamnou otáázkou je nepochybnzkou je nepochybněě zpzpůůsob výbsob výběěru ru 
respondentrespondentůů vv jednotlivých studijednotlivých studiíích, ale zdrojem problch, ale zdrojem probléému mu 
mmůžůže být i samo vymezene být i samo vymezeníí konstruktu CHTA a jeho konstruktu CHTA a jeho 
operacionalizace. operacionalizace. 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA

Osoby sOsoby s CHTA se podle vCHTA se podle věěttššiny autoriny autorůů
vyznavyznaččujujíí vysokou soutvysokou soutěžěživostivostíí, zvý, zvýššenou enou 
úúrovnrovníí hostilityhostility, agrese, iritability a ni, agrese, iritability a nižžšíší
toleranctolerancíí kk frustraci. frustraci. 
Tato konstelace se pozdTato konstelace se pozděěji vji vžžila jako  tzv. ila jako  tzv. 
AHA syndrom (AHA syndrom (angeranger--hostilityhostility--aggressionaggression) ) 
dle C. dle C. SpielbergeraSpielbergera. V. V chovchováánníí se projevuje se projevuje 
jako zvýjako zvýššenenáá ““ochotaochota”” kk rozrozččíílenleníí
ss ppřřííslusluššnými vnnými vněějjšíšími  i vnitmi  i vnitřřnníími mi 
(pro(prožžitkovými a zejmitkovými a zejmééna fyziologickými) na fyziologickými) 
projevy.projevy.



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
FriedmanFriedman ss RosenmanemRosenmanem (nap(napřř. 1974) a . 1974) a 
daldalšíšími spolupracovnmi spolupracovnííky, zejm. Margaret ky, zejm. Margaret 
ChesneyovouChesneyovou (nap(napřř. . ChesneyChesney a a RosenmanRosenman
1983) do1983) doššli kli k zzáávvěěru, ru, žže CHTA me CHTA máá
komplexnkomplexněě organizovaný porganizovaný půůvod:  vod:  
Jeho prvnJeho prvníí ččáást se týkst se týkáá osobnosti a osobnosti a 
emoemoččnníích charakteristik jedince typu A ch charakteristik jedince typu A 
(zvý(zvýššenenáá soutsoutěžěživost, agresivita, ivost, agresivita, ččasto asto 
rozvinutrozvinutáá vv hostilituhostilitu, netrp, netrpěělivost, chronický livost, chronický 
pocit pocit ččasovasovéé ttíísnsněě a nutkava nutkaváá ctictižžáádost). dost). 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
CHTA vCHTA vššak vznikak vznikáá pouze tehdy, jsoupouze tehdy, jsou--li tyto dispozice li tyto dispozice 
„„aktivovaktivováányny““, a takov, a takováá aktivace zaktivace záávisvisíí na povaze na povaze 
specifických podnspecifických podněěttůů zz prostprostřřededíí, po, požžadavcadavcíích a ohroch a ohrožženeníí
kontroly a na percepci tkontroly a na percepci těěchto podnchto podněěttůů zz prostprostřřededíí ze strany ze strany 
jedince. Komplexnjedince. Komplexníí ppůůvod CHTA je tak dvod CHTA je tak dáán tn tééžž vnitvnitřřnníími mi 
emoemoččnníími slomi složžkami, kami, stresorystresory ze zevnze zevníího prostho prostřřededíí a a 
interpretacinterpretacíí, na n, na níížž zzáávisvisíí odpovodpověědi jedince (di jedince (RosenmanRosenman, , 
1992). 1992). 
CHTA vede u svých nositelCHTA vede u svých nositelůů keke zvýzvýššenenéé reaktivitreaktivitěě na na 
skuteskuteččnnéé čči vni vníímanmanéé ohroohrožženeníí jedince a to je patrnjedince a to je patrněě
mechanismus, kterým je CHTA asociovmechanismus, kterým je CHTA asociovááno sno s prevalencprevalencíí a a 
incidencincidencíí ICHS a se zICHS a se záávavažžnostnostíí koronkoronáárnrníí aterosklerateroskleróózy u zy u 
mumužůžů a a žžen. Jeho prediken. Jeho predikččnníí zzáávavažžnost je poklnost je poklááddáána za na za 
obdobnou jako u ostatnobdobnou jako u ostatníích  rizikových  faktorch  rizikových  faktorůů. Typ chov. Typ chováánníí
mmůžůže být stanoven se být stanoven s relativnrelativněě vysokou spolehlivostvysokou spolehlivostíí. . 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
Po potvrzenPo potvrzeníí rizikovosti CHTA se rizikovosti CHTA se úúsilsilíí autorautorůů zamzaměřěřilo ilo 
zejmzejmééna na mona na možžnosti zmnosti změěny CHTA, a to jednak osvny CHTA, a to jednak osvěětovým tovým 
ppůůsobensobeníím, jednak cm, jednak cíílenými zmlenými změěnami postojnami postojůů a na náázorzorůů a a 
zmzměěnami organizace dennnami organizace denníího reho režžimu, vimu, vččetnetněě nnáácviku cviku 
nněěkterých specikterých speciáálnlníích ch úúkonkonůů čči dovednosti dovednostíí (nap(napřř. . 
relaxarelaxaččnníích metod) a odstranch metod) a odstraněěnníí nenežžáádoucdoucíích nch náávykvykůů
(kou(kouřřeneníí, vý, výžživa).iva).
Zhruba od poloviny 80. let  minulZhruba od poloviny 80. let  minuléého stoletho stoletíí je studovje studovááno no 
CHTA vCHTA v dděětsktskéém vm věěku. Ze studie ku. Ze studie MurrayeMurraye a kol. (1986) a kol. (1986) 
vyplývvyplýváá, , žže CHTA se vyskytuje e CHTA se vyskytuje ččastastěěji u chlapcji u chlapcůů nenežž u u 
ddíívek a u vek a u ččerných chlapcerných chlapcůů ččastastěěji neji nežž u bu bíílých chlapclých chlapcůů. . 
RodiRodiččovskovskáá posouzenposouzeníí ukukáázala u tzala u těěchto dchto děěttíí zvýzvýššenou enou 
tendenci ktendenci k agresivnagresivníím interakcm interakcíím sm s druhými a prodruhými a prožžititíí
vvěěttšíšího poho poččtu negativntu negativníích udch udáálostlostíí vv porovnporovnáánníí ss dděětmi tmi 
klasifikovanými jako typ B chovklasifikovanými jako typ B chováánníí. . 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
Stabilita typu chovStabilita typu chováánníí dděěttíí ururččenenéého tho třříídndníími umi uččiteli pomociteli pomocíí
MatthewsovMatthewsovéé testu pro zdravtestu pro zdravíí mlmláádedežže (e (MatthewsMatthews YouthYouth
Test Test forfor HealthHealth) se podle studie ) se podle studie VisintaineraVisintainera a a MatthewsovMatthewsovéé
(1987) pohybovala po dvou letech mezi 0,38 a(1987) pohybovala po dvou letech mezi 0,38 ažž 0,45 u 0,45 u 
rrůůzných souborzných souborůů (korelace testu a (korelace testu a retesturetestu). U souboru, u ). U souboru, u 
kterkteréého byla kho byla k dispozici data testu a dispozici data testu a retesturetestu po 5 letech po 5 letech 
ččinila korelace 0,39.inila korelace 0,39.
MathewsovMathewsováá ss JenningsemJenningsem (1984) prok(1984) prokáázali vyzali vyššíšší odpovodpověďěď
srdesrdeččnníí frekvence na výkonovou frekvence na výkonovou úúlohu  a vylohu  a vyššíšší odpovodpověďěď
krevnkrevníího tlaku na frustrujho tlaku na frustrujííccíí úúlohu u chlapclohu u chlapcůů ss CHTA CHTA 
vv porovnporovnáánníí ss chlapci klasifikovanými jako typ B.chlapci klasifikovanými jako typ B.
Studie 160 pStudie 160 páárrůů dvojdvojččat (polovina at (polovina monozygotnmonozygotnííchch) uk) ukáázala, zala, 
žže ne něěkterkteréé prvky CHTA, zejmprvky CHTA, zejmééna hlasitost na hlasitost řřeečči, snaha i, snaha řříídit dit 
hovor (rozhovor)  a hovor (rozhovor)  a hostilitahostilita mohou mmohou míít dt děědidiččnou nou 
komponentu (komponentu (MatthewsMatthews etet alal., 1984).., 1984).



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA

KoncepceKoncepce CHTA a CHTA a jehojeho vztahuvztahu keke koronkoronáárnrníímm
onemocnonemocněěnníímm mmáá mezikulturnmezikulturníí platnostplatnost ((existujeexistuje
řřadaada zajzajíímavýchmavých pracpracíí realizovanýchrealizovaných napnapřř. . 
vv JaponskuJaponsku –– vizviz kupkupřř. . YoshimasuYoshimasu, 2001). , 2001). 
VVelmielmi zajzajíímavmavéé jsoujsou napnapřřííkladklad studiestudie, , kterkteréé
opustilyopustily pole pole kardiovaskulkardiovaskuláárnrnííchch chorobchorob a a zabývajzabývajíí
se se napnapřř.. studiemstudiem CHTA u CHTA u lidlidíí, , ktekteřříí prodproděělalilali obrnuobrnu
((vizviz napnapřř. Bruno, Frick, 1987) . Bruno, Frick, 1987) ččii vztahemvztahem mezimezi
CHTA u CHTA u dděěttíí a a hyperaktivitouhyperaktivitou / ADHD (/ ADHD (vizviz napnapřř. . 
Nyberg, 2002).Nyberg, 2002).



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
V 80. letech byl v USA uspoV 80. letech byl v USA uspořřááddáán Stn Stáátntníím m úústavem pro stavem pro 
srdesrdeččnníí, plicn, plicníí a krevna krevníí choroby  (National Heart, Lung and choroby  (National Heart, Lung and 
Blood Institute) sponzorovaný panel k tBlood Institute) sponzorovaný panel k tééto otto otáázce, který zce, který 
uzavuzavřřel dosavadnel dosavadníí výzkumnou  výzkumnou  ččinnost v tinnost v tééto oblastito oblasti
konstatovkonstatováánníím, m, žže chove chováánníí typu A (CHTA) je spojeno se typu A (CHTA) je spojeno se 
zvýzvýššeným rizikem kardiovaskuleným rizikem kardiovaskuláárnrníích onemocnch onemocněěnníí u u 
obobččananůů USA stUSA střřednedníího vho věěku zku z prprůůmyslových oblastmyslových oblastíí ((TheThe
ReviewReview panel, 1981).  panel, 1981).  
VysokVysokáá úúroveroveňň CHTA byla zaCHTA byla zařřazena spolu sazena spolu s hypertenzhypertenzíí, , 
vysokou vysokou úúrovnrovníí celkovcelkovéého cholesterolu aj. mezi rizikovho cholesterolu aj. mezi rizikovéé
faktory kardiovaskulfaktory kardiovaskuláárnrníích onemocnch onemocněěnníí a dala dalšíší vývoj vývoj 
zkoumzkoumáánníí ttééto charakteristiky pozdto charakteristiky pozděěji ukji ukáázal, zal, žže lze ve lze v ttééto to 
souvislosti hovosouvislosti hovořřit o jakit o jakéési dispozisi dispoziččnníí vulnerabilitvulnerabilitěě ke ke 
vzniku a rozvoji kardiovaskulvzniku a rozvoji kardiovaskuláárnrníích onemocnch onemocněěnníí..



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
NNáásledujsledujííccíí llééta vta vššak pak přřinesla jistinesla jistéé rozrozččarovarováánníí: Výsledky : Výsledky 
výzkumvýzkumůů realizovaných po tomto meznrealizovaných po tomto meznííkovkovéém aktu nebyly m aktu nebyly 
vvžždy konzistentndy konzistentníí se zse záákladnkladníím tvrzenm tvrzeníím a nm a něěkdy kdy 
dochdocháázelo kzelo k nnáálezlezůům, kterm, kteréé vazbu mezi CHTA a rizikem vazbu mezi CHTA a rizikem 
kardiovaskulkardiovaskuláárnrníího onemocnho onemocněěnníí nepotvrzovaly. nepotvrzovaly. 
ProPročč tomu tak je, je dosud ptomu tak je, je dosud přředmedměětem zkoumtem zkoumáánníí..
M. Friedman  (2001) M. Friedman  (2001) jeje napnapřřííkladklad ppřřesvesvěěddččenen, , žžee problprobléémm jeje
vv nesprnespráávnvnéémm ururččovováánníí typutypu chovchováánníí. On . On ssáámm ss R. H. R. H. 
RosenmanemRosenmanem vvžždydy zdzdůůrazrazňňovaliovali, , žžee typtyp chovchováánníí musmusíí býtbýt
ururččenen ““klinickyklinicky””, , tj. tj. vv diagnostickdiagnostickéémm sezensezeníí, , jehojehožž sousouččááststíí
jeje kromkroměě ččáástisti zamzaměřěřenenéé nana CHTA CHTA ttééžž osobnosobníí a a rodinnrodinnáá
anamnanamnéézaza a a pozorovpozorováánníí zkuzkuššenenééhoho psychologapsychologa, , jehojehožž
ccíílemlem jeje detekovatdetekovat specifickspecifickéé psychomotorickpsychomotorickéé a a fyzickfyzickéé
znakyznaky ((napnapěěttíí obliobliččejovýchejových svalsvalůů, , rychlrychláá řřeečč, , pomlaskpomlaskáávváánníí, , 
slyslyššitelnitelnéé nnáádechydechy apodapod.). .). 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
Tuto sloTuto složžku vyku vyššetetřřeneníí poklpokláádajdajíí autoautořři za nejvýznamni za nejvýznamněějjšíší. . 
ProtoProtožže se praxe od tohoto doporue se praxe od tohoto doporuččovanovanéého postupu ho postupu 
výraznvýrazněě odklonila, nenodklonila, neníí podle podle FriedmanaFriedmana divu, divu, žže výsledky e výsledky 
studistudiíí, kter, kteréé nejsou zalonejsou založženy na osobneny na osobníím kontaktu s m kontaktu s 
posuzovanými pacienty mohou vychposuzovanými pacienty mohou vycháázet odlizet odliššnněě. . 
Jiný výklad poskytujJiný výklad poskytujíí studie, kterstudie, kteréé poukazujpoukazujíí na význam na význam 
ččáásti projevsti projevůů CHTA, a to dimenzi zlost CHTA, a to dimenzi zlost –– hostilitahostilita, je, ježž se ve se ve 
výzkumech ukvýzkumech ukáázala být nejrobustnzala být nejrobustněějjšíším m prediktoremprediktorem
kardiovaskulkardiovaskuláárnrníích onemocnch onemocněěnníí. . ŘŘada studiada studiíí (mj. (mj. PowellPowell
2000, 2000, WilliamsWilliams 1989) prok1989) prokáázala vysokzala vysokéé korelace mezi korelace mezi 
hostilitouhostilitou, ateroskler, ateroskleróózou a kardiovaskulzou a kardiovaskuláárnrníí úúmrtnostmrtnostíí, ale , ale 
ttééžž úúmrtnostmrtnostíí obecnou, zobecnou, z jakýchkoli djakýchkoli důůvodvodůů. . 



Charakteristika CHTACharakteristika CHTA
Je zajJe zajíímavmavéé, , žže ani jeden ze ani jeden z ppůůvodnvodníích autorch autorůů
nepoklnepoklááddáá hostilituhostilitu za za „„nejtoxinejtoxiččttěějjší“ší“ komponentu komponentu 
konstelace chovkonstelace chováánníí typu A  typu A  -- M. M. FriedmanFriedman
poklpoklááddáá za nejza nejšškodlivkodlivěějjšíší trvalou trvalou ččasovou tasovou tííseseňň
((posppospííchacchacíí nemoc nemoc –– „„hurryhurry sicknesssickness““), R. H. ), R. H. 
RosenmanRosenman poklpoklááddáá za nejza nejšškodlivkodlivěějjšíší soutsoutěžěživost ivost 
((FriedmanFriedman, 2001; , 2001; RoschRosch, 2004). , 2004). 
ZaZa daldalšíší ponponěěkudkud kurikurióóznzníí ppřřííččinuinu potpotíížžíí ss trvalýmtrvalým
uznuznáánníímm CHTA CHTA cobycoby rizikovrizikovééhoho faktorufaktoru poklpoklááddáá
Friedman (2001) Friedman (2001) skuteskuteččnostnost, , žžee ttéémměřěř vvššichniichni
kardiologovkardiologovéé jsoujsou osobyosoby ss výraznýmvýrazným CHTA.  CHTA.  Podle Podle 
Friedmana je pak ovFriedmana je pak ovššem tem těžěžkkéé chtchtíít po osobt po osobáách, ch, 
kterkteréé nemajnemajíí nnááhled na tento syndrom samy u hled na tento syndrom samy u 
sebe, aby jej diagnostikovaly u svých pacientsebe, aby jej diagnostikovaly u svých pacientůů..



Charakteristika CHTA Charakteristika CHTA –– kritickkritickéé
výhradyvýhrady

NejNejččastastěějjšíší výhradyvýhrady, , vznvznášášenenéé postupnpostupněě protiproti
konstruktukonstruktu CHTA CHTA lzelze shrnoutshrnout do do nnáásledujsledujííccííchch
hlavnhlavnííchch bodbodůů::
konstruktkonstrukt nemnemáá normnormáálnlníí rozlorozložženeníí,,
jdejde nejspnejspíšíšee o o „„managerskoumanagerskou nemocnemoc““, , týkajtýkajííccíí se se 
pouzepouze vedoucvedoucííchch pracovnpracovnííkkůů,,
nejsounejsou dostatedostateččnněě objasnobjasněěnyny vztahyvztahy CHTA CHTA 
kk zzáákladnkladníímm osobnostnosobnostníímm dimenzdimenzíímm a a daldalšíšímm
relevantnrelevantníímm promproměěnnýmnným,,
nedostateknedostatek poznatkpoznatkůů o o relevancirelevanci vztahuvztahu
jednotlivýchjednotlivých komponentkomponent CHTA CHTA keke zvýzvýššenenéémumu
rizikuriziku kardiovaskulkardiovaskuláárnrnííchch onemocnonemocněěnníí (KVO).(KVO).



Charakteristika CHTA Charakteristika CHTA –– kritickkritickéé
výhradyvýhrady

VV prprůůbběěhuhu ttéétoto ccacca 25 let 25 let trvajtrvajííccíí diskusediskuse se se postupnpostupněě
nněěkterkteréé zz ttěěchtochto ppřřipomipomííneknek podapodařřiloilo vyvrvyvráátittit: : 
CHTA se CHTA se nevyskytujenevyskytuje pouzepouze u u vedoucvedoucííchch pracovnpracovnííkkůů, , jdejde o o 
koincidencikoincidenci osobnostnosobnostnííchch ppřředpokladedpokladůů ss behaviorbehavioráálnlníímimi a a 
situasituaččnněě podmpodmíínněěnýminými promproměěnnýminnými, , ččáástesteččnněě zzáámměěrnrněě
ovlivnitelnouovlivnitelnou uuččeneníímm, , 
jinjinéé se se sicesice potvrdilypotvrdily ((konstruktkonstrukt nemnemáá normnormáálnlníí rozlorozložženeníí), ), 
nepnepřřinesloineslo to to vvššakak aniani potvrzenpotvrzeníí, , aniani vyvrvyvráácenceníí ppřředpokladuedpokladu
existence existence tohototohoto konstruktukonstruktu a a jehojeho ppřředpokledpokláádandanéé role role 
vv komplexukomplexu rizikovýchrizikových faktorfaktorůů KVO. KVO. 
ZbývajZbývajííccíí ppřřipomipomíínkynky jsoujsou nadnadáálele ppřředmedměětem diskustem diskusíí, do , do 
nichnichžž vstupujvstupujíí neustneustáále novle novéé dopldoplňňujujííccíí informace.informace.



Charakteristika CHTA Charakteristika CHTA –– perspektivyperspektivy

V poslednV posledníí dobdoběě se uvase uvažžuje napuje napřř. o hypot. o hypotééze, ze, žže ue u
osobosob ss vyvyššíšší úúrovnirovni CHTA, CHTA, vvččetnetněě podstatnpodstatněě vyvyššíšší
úúrovnrovněě hostility, hostility, dochdocháázzíí kk jakjakéésisi specifickspecifickéé
kombinacikombinaci::
hypersenzitivityhypersenzitivity sympaticksympatickééhoho nervovnervovééhoho systsystéémumu, , 
hhypercholesterolypercholesteroléémiemie,,
ninižžšíší úúrovnrovněě parasympatickparasympatickéé regulaceregulace spoluspolu ss
dynamickýmidynamickými endokrinnendokrinníímimi zmzměěnaminami (Suarez et al. (Suarez et al. 
1998; 1998; RaeikkoenenRaeikkoenen et al., 1999). et al., 1999). 
CHTA by tak mohlo pCHTA by tak mohlo přředstavovat jakousi obecnedstavovat jakousi obecněěji ji 
zalozaložženou enou vulnerabilituvulnerabilitu ve vztahu zdravve vztahu zdravíí –– nemoc.nemoc.



ChovChováánníí typu C: typu C: biopsychosocibiopsychosociáálnlníí
vzorec rizika nvzorec rizika náádorových onemocndorových onemocněěnníí

Koncepce C typu osobnosti (nKoncepce C typu osobnosti (něěkdy se kdy se 
hovohovořříí o C /o C /cancercancer/  typu chov/  typu chováánníí ), je), ježž byla byla 
odvozena z výsledkodvozena z výsledkůů ččetných etných 
retrospektivnretrospektivníích i prospektivnch i prospektivníích studich studiíí, byla , byla 
uvedena do literatury nuvedena do literatury něěkterými kterými 
psychology, mj. psychology, mj. L. L. TemoshokovouTemoshokovou,  ,  
H. J. F. H. J. F. BaltruschemBaltruschem a a kolkol., ., ddáálele ji rozvji rozvííjeli jeli 
H. J. H. J. EysenckEysenck a R. a R. GrossarthGrossarth--MaticekMaticek. . 



ChovChováánníí typu C: typu C: 
biopsychosocibiopsychosociáálnlníí vzorec rizika vzorec rizika 

nnáádorových onemocndorových onemocněěnníí
V V ttéétoto koncepcikoncepci, , jeježž by by nemneměělala býtbýt chchááppáánana v v 
protikladuprotikladu k k chovchováánníí typutypu A (A (BaltruschBaltrusch, , StangelStangel, , 
Waltz, 1988), Waltz, 1988), jeje dominujdominujííccíí charakteristikoucharakteristikou
rizikovýchrizikových vlastnostvlastnostíí osobnostiosobnosti sklonsklon kk poppopíírráánníí a a 
potlapotlaččovováánníí emocemocíí, , zvlzvlášášttěě negativnnegativnííchch ((ppřředevedevšíšímm
hnhněěvuvu, ale , ale ttééžž úúzkostizkosti), ), nedostateknedostatek autonomieautonomie, , 
silnsilnéé proprožžíívváánníí ztrztráátyty blblíízkzkéé osobyosoby, , vyhýbvyhýbáánníí se se 
konfliktkonfliktůůmm, , zzáávislostvislost nana dominantndominantníí osobosoběě, , ddáálele
tzvtzv. . harmonizujharmonizujííccíí chovchováánníí a a výraznvýraznáá socisociáálnlníí
konformitakonformita a a desirabilitadesirabilita,  ,  tendencetendence kk uplatuplatňňovováánníí
obrannýchobranných mechanismmechanismůů potlapotlaččeneníí a a poppopřřeneníí
((GrossarthGrossarth--MaticekMaticek et al., 1982; et al., 1982; TemoshokTemoshok, , DreherDreher
1992).  1992).  



ChovChováánníí typutypu CC
BaltruschBaltrusch, , StangelStangel a a TitzeTitze (1991) (1991) hovohovořříí ttééžž o o 
patologickpatologickéé roztomilostiroztomilosti ččii ppřřííjemnostijemnosti
(pathological niceness), (pathological niceness), ppřřehnanehnanéé ochotochotěě (over(over--
compliance), compliance), nekonenekoneččnnéé trptrpěělivostilivosti, , podpodřřizovizováánníí
vlastnvlastnííchch potpotřřebeb potpotřřebebáámm ostatnostatnííchch a a zejmzejméénana
vysokvysokéé racionalitracionalitěě a a ppřříísnsnéé kontrolekontrole vyjadvyjadřřovováánníí
emocemocíí aažž antiemocionalitantiemocionalitěě. . 
Tito aTito autoutořřii se se domndomníívajvajíí, , žžee vyhýbvyhýbáánníí se se stresorstresorůůmm
a a jejichjejich poppopíírráánníí spoluspolu s s potlapotlaččovováánníímm emocemocíí a a 
vlastnvlastnííchch potpotřřebeb jakojako stylstyl zvlzvlááddáánníí situasituaččnnííchch
nnáárokrokůů vedouvedou poslposléézeze kk oslabenoslabeníí odolnostiodolnosti
organismuorganismu vvůčůčii karcinogennkarcinogenníímm vlivvlivůůmm. . 



ChovChováánníí typutypu CC
RovnRovněžěž vvůčůčii ttéétoto koncepcikoncepci bylabyla postupnpostupněě vznvznášášenaena řřadaada
nnáámitekmitek, , týkajtýkajííccííchch se se úúdajndajnéé analogieanalogie s s represrepresíí ččii
zzáákladnkladníímm ladladěěnníímm emocionalityemocionality..
VVýsledkyýsledky studistudiíí nebylynebyly vvžždydy pro pro zzáákladnkladníí hypothypotéézuzu
ppřřííznivznivéé, , neboneboťť v v nněěkterýchkterých zz nichnich nebylnebyl prokprokáázzáánn žžáádnýdný
vztahvztah mezimezi vývýššee popsanýmipopsanými osobnostnosobnostníímimi charakteristikamicharakteristikami
a a mortalitoumortalitou nana nnáádorovdorováá onemocnonemocněěnníí, , avavššakak ppřřeses tytotyto
výhradyvýhrady a a nedostatkynedostatky jeje C C typtyp osobnostiosobnosti veve výzkumnvýzkumnéé i i 
klinickklinickéé praxipraxi ddáálele rozpracovrozpracováávváánn, , napnapřř. L. . L. TemoshokovTemoshokováá
ss kolektivemkolektivem realizujrealizujíí longitudinlongitudináálnlníí studiistudii zamzaměřěřenouenou nana
vztahvztah mezimezi chovchováánníímm typutypu C a C a nněěkterýmikterými imunitnimunitníímimi
ukazateliukazateli. . 



ChovChováánníí typutypu CC
Pro Pro rozpracovrozpracováánníí problematikyproblematiky vztahuvztahu chovchováánníí a a zdravzdravíí bylybyly
velmivelmi podnpodněětntnéé výsledkyvýsledky rozsrozsááhlýchhlých prospektivnprospektivnííchch studistudiíí, , 
provedenýchprovedených nana ppřřelomuelomu 70. a 80. let H. J. 70. a 80. let H. J. EysenckemEysenckem a a 
jehojeho spolupracovnspolupracovnííkyky. . 
PrvnPrvníí studiestudie bylabyla realizovrealizováánana v v malmaléémm mměěststěě CrevenceCrevence (14 (14 
000 000 obyvatelobyvatel) v ) v bývalbývaléé JugoslJugoslááviivii, , daldalšíší dvdvěě v v nněěmeckmeckéémm
HeidelberguHeidelbergu (140 000 (140 000 obyvatelobyvatel). ). 
TytoTyto ttřřii studiestudie sledovalysledovaly vybranvybranéé vzorkyvzorky populace populace vvíícece nenežž
desetdeset let, let, registrovalyregistrovaly úúdajedaje o o stresogennstresogennííchch ududáálostechlostech, , 
osobnostnosobnostnííchch vlastnostechvlastnostech probandprobandůů, ale , ale ttééžž data, data, týkajtýkajííccíí
se se pitpitíí, , koukouřřeneníí, , prodproděělanýchlaných onemocnonemocněěnníí a a ppřřííččinin úúmrtmrtíí, , 
pokudpokud k k nimnim veve sledovansledovanéémm obdobobdobíí u u ttěěchtochto osobosob dodoššlolo. . 



ChovChováánníí typutypu CC

MeziMezi hlavnhlavníí zjizjiššttěěnníí, , zzíískanskanáá z z výsledkvýsledkůů ttěěchtochto
studistudiíí, , patpatřříí konstatovkonstatováánníí, , žžee v v populapopulaččnnííchch
skupinskupinááchch s s vyvyššíšší úúrovnrovníí stresorstresorůů se se objevilaobjevila
mortalitamortalita o 40 % o 40 % vyvyššíšší, , nenežž veve skupinskupinááchch mméénněě
stresovanýchstresovaných. . 
DalDalšíší významnvýznamnéé studiestudie souvisejsouvisejííccíí ss chovchováánníímm
typutypu C C –– oboběě ss ppřřeveváážžnněě negativnnegativníímimi výsledkyvýsledky
ohlednohledněě vztahuvztahu osobnostiosobnosti a a karcinomukarcinomu -- provedliprovedli
BleikerovBleikerováá ss kolektivemkolektivem (1996) a (1996) a PriceovPriceováá
ss kolektivemkolektivem (2001).(2001).



ChovChováánníí typutypu CC
HolandskHolandskáá prospektivnprospektivníí longitudinlongitudináálnlníí studiestudie
EvelineEveline BleikerovBleikerovéé ss kolektivemkolektivem (1996) se (1996) se 
zabývalazabývala souboremsouborem žženen zz NijmegenuNijmegenu (N = 9705), (N = 9705), 
jimjimžž bylobylo vv r. 1989 r. 1989 nebonebo vv r. 1990 43 a r. 1990 43 a vvíícece let. let. KeKe
kakažžddéé žženeněě, , jeježž vv prprůůbběěhuhu let do r. 1994 let do r. 1994 
onemocnonemocněělala rakovinourakovinou prsuprsu, , bylobylo ppřřiiřřazenoazeno aažž 6 6 
kontrolnkontrolnííchch žženen. . 
VýsledkyVýsledky ukukáázalyzaly, , žžee výskytvýskyt rakovinyrakoviny prsuprsu
vv souborusouboru souvissouvisíí ss antiemocionalitouantiemocionalitou (absence (absence 
emoemoččnnííhoho chovchováánníí nebonebo nedostateknedostatek ddůůvvěěryry veve
vlastnvlastníí pocitypocity). ). AutoAutořřii vvššakak výsledekvýsledek hodnothodnotíí
((ppřřestoesto, , žžee jdejde o o nnáálezlez statistickystatisticky významnývýznamný: : 
procentoprocento pravdpravděěpodobnostipodobnosti -- odds ratio: 1,19; p < odds ratio: 1,19; p < 
0,006) 0,006) jakojako mmáálolo prprůůkaznýkazný..



ChovChováánníí typutypu CC
MoMožžnnéé mechanismymechanismy vazbyvazby mezimezi psychologickýmipsychologickými faktoryfaktory a a 
rozvojem nrozvojem náádorovdorovéého onemocnho onemocněěnníí popsalpopsal Holland (1990): Holland (1990): 
-- PsychologickPsychologickéé promproměěnnnnéé mohoumohou ovlivnitovlivnit zdravzdravíí
podporujpodporujííccíí chovchováánníí, a , a ttíímm ovlivnitovlivnit rizikoriziko vznikuvzniku rakovinyrakoviny..

-- PsychologickPsychologickéé promproměěnnnnéé mohou ovlivnit vnitmohou ovlivnit vnitřřnníí prostprostřřededíí
organismu (sekreci hormon, imunitnorganismu (sekreci hormon, imunitníí faktory).faktory).

BleikerovBleikerováá ss kolektivem pkolektivem přřididáávali jevali ješšttěě ttřřetetíí momožžnost:nost:
-- Za zvýZa zvýššenenéé riziko rakoviny je odpovriziko rakoviny je odpověědný ndný něějaký doposudjaký doposud
neznneznáámý mý ččinitel (genetický, hormoninitel (genetický, hormonáálnlníí, psychosoci, psychosociáálnlníí).).



Osobnost typu DOsobnost typu D

NejnovNejnověěji je intenzivnji je intenzivněě zkoumzkoumáána nna nááchylnost ke chylnost ke 
kardiovaskulkardiovaskuláárnrníím chorobm chorobáám u tzv. osobnosti typu m u tzv. osobnosti typu 
D. Pojem pochD. Pojem pocháázzíí od belgickod belgickéého psychologa J. ho psychologa J. 
DenolletaDenolleta (p(půůvodnvodněě 1991 a d1991 a dáále). le). 
D znamenD znamenáá „„distresseddistressed““, a osoby typu D jsou , a osoby typu D jsou 
charakterizovancharakterizovanéé tendenctendencíí kk proprožžíívváánníí negativnnegativníích ch 
emocemocíí a soua souččasnasněě kk potlapotlaččovováánníí exprese texprese těěchto chto 
emocemocíí a souviseja souvisejííccíího chovho chováánníí vv socisociáálnlníí interakci. interakci. 



Osobnost typu DOsobnost typu D

JednJednáá se tedy o kombinaci dvou osobnostnse tedy o kombinaci dvou osobnostníích ch 
charakteristik, tendence procharakteristik, tendence prožžíívat negativnvat negativníí emoce emoce 
a tendence ka tendence k socisociáálnlníí inhibici. inhibici. 
PromPromíítnuttnutíí D typu osobnosti na D typu osobnosti na ppěětifaktorovýtifaktorový
model ukmodel ukáázalo, zalo, žže negativne negativníí afektivitaafektivita koreluje koreluje 
pozitivnpozitivněě ss neuroticismemneuroticismem a negativna negativněě se se 
svsvěědomitostdomitostíí, p, přříívvěětivosttivostíí a a extraverzextraverzíí; soci; sociáálnlníí
inhibice koreluje pozitivninhibice koreluje pozitivněě ss neuroticismemneuroticismem a a 
negativnnegativněě ss extraverzextraverzíí a sva svěědomitostdomitostíí (De (De FruytFruyt, , 
DenolletDenollet, 2002)., 2002).



Osobnost typu DOsobnost typu D
V pV přřehledovehledovéé studii, jestudii, ježž shrnula dosavadnshrnula dosavadníí
poznatky o vztahu mezi typem D osobnosti a poznatky o vztahu mezi typem D osobnosti a 
kardiovaskulkardiovaskuláárnrníími onemocnmi onemocněěnníími, uzavmi, uzavřřeli eli 
PedersenPedersen a a DenolletDenollet (2003), (2003), žže  osoby naple  osoby naplňňujujííccíí
charakteristiku D typu osobnosti jsou vystaveny charakteristiku D typu osobnosti jsou vystaveny 
ččtytyřř aažž ttéémměřěř devdevíítintináásobnsobnéému riziku mu riziku 
kardiovaskulkardiovaskuláárnrníího onemocnho onemocněěnníí, a to za kontroly , a to za kontroly 
ostatnostatníích rizikových faktorch rizikových faktorůů. Na z. Na záákladkladěě
dosavadndosavadníích studich studiíí se dle autorse dle autorůů zdzdáá, , žže je za to e je za to 
zodpovzodpověědndnáá fyziologickfyziologickáá hyperaktivita a aktivace hyperaktivita a aktivace 
zzáánněět vyvolt vyvoláávajvajííccíích agens.ch agens.



Osobnost typu DOsobnost typu D
Jak negativnJak negativníí afektivitaafektivita, tak soci, tak sociáálnlníí inhibice inhibice 
souvisejsouvisejíí dle dle SheraShera (2005) se zvý(2005) se zvýššenou odpovenou odpověěddíí
kortizolukortizolu na stres. Zvýna stres. Zvýššený ený kortizolkortizol mmůžůže být dle e být dle 
autora autora medimediáátoremtorem ve vztahu mezi osobnostve vztahu mezi osobnostíí typu typu 
D a  zvýD a  zvýššeným rizikem kardiovaskuleným rizikem kardiovaskuláárnrníího ho 
onemocnonemocněěnníí..
LidLidéé ss typem D osobnosti majtypem D osobnosti majíí dle ndle něěkterých studikterých studiíí
ttééžž zvýzvýššenou aktivaci imunitnenou aktivaci imunitníího systho systéému a mu a 
zzáánněětlivých procestlivých procesůů ((úúroveroveňň cytokincytokinůů) , co) , cožž mmůžůže e 
ppřředstavovat zvýedstavovat zvýššenenéé zatzatíížženeníí ccéév vv v srdci a v srdci a v 
celceléém obm oběěhovhovéém systm systéému (viz napmu (viz napřř. . DenolletDenollet etet
alal., 2003). ., 2003). 



Osobnost typu DOsobnost typu D

NNěěktekteřříí daldalšíší autoautořři pi přředkledkláádajdajíí k diskusi k diskusi 
domndomněěnku vnku v tom smyslu, tom smyslu, žže osobe osobáám m 
ss typem D osobnosti je typem D osobnosti je -- vzhledem ke jejich vzhledem ke jejich 
zzáábranbranáám vm v socisociáálnlníích kontaktech ch kontaktech –– mméénněě
ppřříístupnstupnáá socisociáálnlníí opora, coopora, cožž by mohl být    by mohl být    
suspektnsuspektníí mechanismus, zvymechanismus, zvyššujujííccíí
pravdpravděěpodobnpodobněě jejich  njejich  nááchylnost ke vzniku chylnost ke vzniku 
a rozvoji kardiovaskula rozvoji kardiovaskuláárnrníích onemocnch onemocněěnníí..



Osobnost typu DOsobnost typu D
VV roce 2005 proce 2005 přředstavil Johan edstavil Johan DenolletDenollet odbornodbornéé
veveřřejnosti zatejnosti zatíím poslednm posledníí podobu dotaznpodobu dotaznííku ke ku ke 
zjizjiššťťovováánníí charakteristiky osobnosti typu D charakteristiky osobnosti typu D 
((DenolletDenollet, 2005). , 2005). 
ŠŠkkáála (DSla (DS--14) m14) máá 14 polo14 položžek, sedm pro zjiek, sedm pro zjiššttěěnníí
negativnnegativníí afektivityafektivity a sedm pro zjia sedm pro zjiššttěěnníí socisociáálnlníí
inhibice. inhibice. 
V souV souččasnasnéé dobdoběě je velmi frekventovanje velmi frekventovaněě
vyuvyužžíívváána a ovna a ověřěřovováána v zahranina v zahraniččíí i u ni u náás (Kebza, s (Kebza, 
ŠŠolc, olc, ŠŠolcovolcováá, 2008; Kebza, , 2008; Kebza, ŠŠolcovolcováá, 2008)., 2008).



Koncepce typu chovKoncepce typu chováánníí, typu , typu 
osobnosti ve vztahu ke zdravosobnosti ve vztahu ke zdravíí

DDěěkuji za pozornost,kuji za pozornost,
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