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Kognitivní rozcvička 

• Sledujte následující obrázky cca 90 sekund 

    a pak postupte na další stránku. 





Kognitivní rozcvička 

• 35x3 = 

• 28+12 = 

• 75:3 = 

• 123-32 = 

• 105 

• 40 

• 25 

• 91 



Kognitivní rozcvička 

• Které předměty chybí? 







V obecném pojetí pojem stres označuje reakci 
organismu na nadměrnou zátěž. 

• fyziologické reakce – zvýšená tepová frekvence, 
pocení, napětí ve svalech 
 

• reakce v chování – řešení problému nebo konflikt, 
či snaha odložit nepříjemné, vyhnout se 
problémům, únik při obavách apod. 
 

• reakce v myšlení – konstruktivní myšlenky 
na řešení nebo negativní myšlenky jako „To mi 
dělá schválně“, „Proč mám smůlu vždy jen já“, 
„To nevydržím“, „To určitě nezvládnu“. 



Relaxace je stav psychického a tělesného 
uvolnění – a to v souladu. 

• Tělesné uvolnění se projeví souladem dechového 

rytmu úderů srdce, mírným poklesem krevního tlaku, 

uvolněním svalů a zpomalením všech základních 

tělesných pochodů. 

 

• Duševní uvolnění se projeví urovnáním myšlenek, 

jejich vymizením (v meditaci) nebo soustředěním 

se na jednu věc.  

 

  



Někteří lidé celkem pohodlně relaxují a nedělá jim 
to problém. Avšak hodně lidí má s relaxací potíže. 

Brání jim v tom „vnitřní kritik“: 

• Měl bys dělat něco užitečnějšího! 

• Nikdy jsi relaxovat neuměl/a, to se nikdy 

nedokážeš naučit! 

• Nikdy se nedokážeš zbavit kontroly! 

• Teď musíš udělat …! 

• Zase to nejde! 

• To nikdy nezvládnu! 

• Pořád musím na něco myslet! 



Relaxace je dovednost, kterou se musíte naučit. 
 

Jako všechny dovednosti, nenaučíte se ji 
za den ani za týden.  

 
Nečekejte okamžitý efekt. 

Počítejte spíše s několika týdny nácviku. 



• Vede k výraznému psychickému a tělesnému 

uvolnění a zabraňuje pokračování stresové 

reakce. 

 

• Celkově zvyšuje odolnost proti stresu. 

 

• Umožní usnout, zbavit se napětí v těla i na duši 

a zbavuje řady symptomů, které z napětí vznikají. 

 

Relaxace 



• Zvyšuje schopnost soustředit se na to, co se děje. 

 

• Pomáhá rychleji se učit z nové situace. 

 

• Pomáhá aktivizaci představivosti a tvořivosti 

– aktivizuje pravou mozkovou hemisféru. 

 

• Vnitřně vyvažuje, brání zbrklému reagování 

a stereotypnímu nutkavému jednání. 

Relaxace 



Šest základních relaxačních technik 
• Sevření – uvolnění 

– spočívá v tom, že na několik vteřin sevřeme sval, nebo častěji 
svalovou skupinu, a pak sevření postupně uvolňujeme. 
Maximální sevření nám umožní plně procítit následné uvolnění 
příslušné svalové skupiny. 
 

• Kývání 
– napodobuje pohyb kyvadla nebo houpačky. Jedná se o provádění 

opakovaného pohybu dopředu a dozadu nebo vpravo a vlevo. 
Uvolňovaná část těla, např. paže, noha, hlava, horní polovina těla, 
musí být uvolněná, ochablá a klátivá. 
 

• Protažení – uvolnění 
– postupně protahujeme některou část těla. Snažíme se ji přitom 

natáhnout co nejdále. V této pozici setrváme několik vteřin 
a potom příslušnou část těla pomalu uvolňujeme. Je důležité 
uvolňovat se pomalu, postupně, klouzavým pohybem, 
nikoli naráz. Potom zmíněnou částí těla jemně pohupujeme. 



Šest základních relaxačních technik 
• Ochabnutí 

– zde se využívá působení tíže na naše tělo. 

Nejprve určitou část těla zvedneme a pak ji necháme volně, 

klouzavým pohybem, bez nárazu spadnout. Poté necháme 

tuto část těla několik vteřin odpočinout. Celý pohyb dvakrát 

až třikrát zopakujeme. 

 

• Protřepání 

– opakovaně více či méně silně protřepáváme části těla.  

 

• Znehybnění 

– zaujmeme polohu, v níž přestaneme vykonávat 

jakékoli pohyby. 



Při rychlé relaxaci jde o uvolnění v běžných, 
 nestresujících situacích za 20-30 vteřin. 

 
Vyrobíme si řadu vodítek, které nám opakovaně 

připomenou, že bychom se měli uvolnit. 
 

Např. pokaždé, když se podíváme na hodinky, 
když máme telefonovat, když otevřeme příborník, 

když jdeme do koupelny apod. 
 

Aby se tato vodítka ještě zvýraznila, je vhodné upevnit 
na dohodnutá místa (telefon, lednice, dveře) 

např. čtvereček barevného papíru. 
 

Důležité je relaxovat několikrát během dne, 
v přirozených nestresujících situacích. 

Cvičení: rychlá relaxace 



Kognitivní rozcvička 

• Které předměty chybí? 







Kognitivní rozcvička 

 5      1      2     3      4      1    2 



Dýchání 
• Dýchání je významným 

faktorem při každé relaxaci. 

Výdech umožňuje odstranit 

z plic vzduch s kysličníkem 

uhličitým. Při nádechu 

nasáváme vzduch do plic 

a zásobujeme buňky 

potřebným kyslíkem. 

Správné dýchání pomáhá 

kontrolovat stres, strach, 

bolest, a dokonce vztek. 

Přispívá ke snížení závratí 

a bolestí hlavy.  



Soustředění 

• Soustředění je stejně 
jako dýchání základním 
předpokladem úspěšného 
relaxačního cvičení. 
Spočívá v kratším 
nebo delším zaměření 
pozornosti, pohledu 
na nějaký předmět, sval 
či svalovou skupinu nebo 
na nějakou myšlenku. 
V podstatě jde více méně 
o soustředění všech 
smyslů na kratší nebo 
delší dobu. 

 



Nevyhýbejte se smíchu 

• Řada nedávných studií prokázala, 

že smích má nejrůznější preventivní 

a léčebné účinky. Kromě toho, že 

navozuje lepší duševní rovnováhu, 

harmoničtější vztahy a pomáhá 

snižovat napětí, je i vynikajícím 

procvičením svalů a plic. 

Mimo jiné zpomaluje srdeční činnost 

a upravuje tep, překonává úzkost 

a depresi a pomáhá eliminovat stres.  

Gelotologie – věda o smíchu 



•Vzpomeňte si na různé situace ve svém životě, 
kdy jste se cítili příjemně uvolněni. 

•Napište si z nich seznam - pro začátek 
alespoň 3 položky.  

•Pak se zkuste na chvíli do těchto situací vrátit, vybavte 
si, co se dělo, pocity, které jste měli. Zkuste v tomto 

stavu chvíli zůstat.  

Cvičení: 

•Po cvičení v posilovně, když pak ležím ve vaně a na nic nemyslím. 
•Když si unaveně lehnu do čerstvě povlečené postele. 
•Když si o víkendu lehnu po obědě a můžu nikým nerušený/á usnout. 
•Když pomalu plavu na přehradě na znaku a koukám na nebe. 
•Večer se dívám do ohně v krbu a čas se zastaví. 
•Při obědě s rodinou, je legrace a je nám všem dobře. 
•Při cestě vlakem, jen tak koukám „do blba“. 



Terapie 

• Jóga 

• Taiči 

• Akupresura 

• Masáže 

• Lázně a 
kosmetika 

• Aromaterapie 

• Barevná terapie 

• Arteterapie 

• Muzikoterapie 

• Biblioterapie 

 



Biblioterapie – www.bibliohelp.cz  

http://www.bibliohelp.cz/
http://www.bibliohelp.cz/


Muzikoterapie 
• Nejstarší zmínky o spojení hudby a medicíny 

pocházejí z Bible, kde je popisováno, jak David 

léčil hrou na harfu deprese krále Saula. 

• Nová koncepce muzikoterapie se objevila koncem 

17. století. Za nejpřínosnější se považoval rytmus, 

proto byly komponovány speciální léčebné skladby 

tanečního charakteru. 

• Koncem 19. století s nástupem exaktní medicíny 

byla muzikoterapie zavržena jako šarlatánství. 

• Teprve kolem druhé světové války se v USA 

a ve Švédsku objevily propracovanější koncepce 

opřené o psychoanalýzu. 



Muzikoterapie 
• Hudba ovlivňuje vegetativní funkce - srdeční 

rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, 

motoriku, termoregulaci a pod. Používá se 

ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu (např. 

při chirurgických nebo stomatologických 

zákrocích), u poinfarktových stavů, při léčbě 

dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy). 

 

• Pomáhá jak poslech hudby tak aktivní 

provozování hudby - např. jako emoční ventil. 

 



Muzikoterapie 
 

• Hudba k terapii se většinou nevybírá podle 

estetických kritérií. Obvykle se neklade důraz 

na obsahovou stránku díla, ale na schopnost 

bezprostředně působit. Povzbuzuje se 

emocionálně laděný fantazijní výklad, 

výpověď o prožitku a pod. 

 

Proto se vybírají všeobecně přijatelné skladby 

klasicko-romantické produkce (Beethoven, 

Chopin, Čajkovskij), které vyvolávají intenzivní 

citové prožitky a reakce. 



Klasika: 
R. Schuman – Snění 

C. de Saint-Saëns – Labuť 
J. S. Bach – Air 

C. Debussy –Svit luny 
F. Chopin – Kapka deště 

E. Grieg – Jitro 
F. Mendelssohn-Bartholdy – 

Sen noci Svatojánské 
(nokturno) 

M. Ravel – Údolí zvonů 
L. Janáček – Po zarostlém 

chodníčku, 1. řada 

Cvičení: hudební asociace 

Moderní hudba: 

Steven Halpern – cokoli  
autor se zabývá tvorbou 
relaxační hudby 

Kitáró Kojoki 

Vangelis 

Enya 

Richard Pachman 

 



Arteterapie      MANDALA 



Mandala je definována jako 

 

magický kruh, kruhový rituálně-geometrický 
či symbolický diagram nebo většinou kruh 
opisující čtverec, ve kterém se nachází 
centrální symbol 

předloha pro určité vizualizace 

pomůcka pro sebepoznání 
 

Ve své podstatě představuje mandala velmi 
symetrický diagram soustředěný kolem 
svého středu a většinou rozdělený do čtyř 
stejně velkých kvadrantů. 

Arteterapie      MANDALA 



Arteterapie    AUTOMATICKÁ KRESBA 



Kognitivní rozcvička 

• Vyjmenujte co nejvíce předmětů 
(celkem jich bylo 20). 

• Kapacita pracovní (krátkodobé) 
paměti je 5 – 9 prvků (Millerovo 
číslo 7) 





Spánek 
• základní biologická potřeba člověka 

  

• fáze mozkové činnosti, kdy přestože naše smysly 
plně relaxují, mozek vykazuje vzrušený stav 
 

• moment, kdy se tělo nachází v navozeném klidu 
 

• z hlediska nervové soustavy je to nikoli pasivní, 
nýbrž vysoce aktivní děj 
 

• většina dospělých lidí spí 7-8 hodin denně s tím, 
že existují značné individuální rozdíly a za normální 
rozpětí se považuje cca 4-11 hodin 



Nedostatek spánku způsobuje 

• extrémní únavu 

• popletenost  

• neschopnost koncentrace  

• bolesti hlavy  

• deprese  

• závratě  

• agresi 

• vztek  

• halucinace 

(přetrvává-li nedostatek spánku po delší dobu)  



Funkce spánku 

• Konsolidace paměti – zejména REM fáze, kdy si člověk 
přehrává nové události a nově naučené dovednosti; 
potlačení REM spánku zhoršuje následné provádění 
paměťových úloh. 
 

• Konsolidace změn v neuronálním systému – spánek 
má velký význam hlavně v dětství pro vývoj mozku. 
 

• NREM – slouží mj. k obnově buněk; uvolňuje 
růstový hormon, lehký spánek a bdění jeho 
uvolňování naopak potlačují. 
 

• Regenerace – zjednodušeně lze říci, že v NREM fázi 
spánku regeneruje tělo a v REM mozek. 



Funkce spánku 
 

• Ve spánku (a ve tmě) se také tvoří hormon 
melatonin (= hormon tmy, hormon mládí), 
který brání kumulaci volných radikálů 
způsobujících mimo jiné stárnutí organismu.  
 

• Nedostatek melatoninu způsobuje některá 
nádorová onemocnění a jeho dostatek naopak 
působí protinádorově.  
 

• K tvorbě melatoninu je nutně zapotřebí tma, 
či přesněji nepřerušovaná tma. Pokud posvítíme 
v blízkosti spícího člověka, zastaví se produkce 
melatoninu až na dvě hodiny. 
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Děkuji vám za pozornost. 

Zdeňka Adlerová 
www.treninkpameti.com  

 


