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Bystré mozky (Sharp Brains) 

MYSLiKON  ( mysl i kondice).  

T ento nový pojem vyjadřuje náš pohled na aktuální trendy  

v názorových změnách na různé aspekty lidského života 

a zdraví. Důležitost „rozumné“ životosprávy a praktikování 

fyzických cvičení pro udržení tělesné kondice a zdraví již dnes 

zpochybní málokdo.  

Výzkumy mozku a zkoumání kognitivních funkcí za poslední 

desetiletí však ukazují, že fyzická kondice a životospráva je 

neoddělitelně spojena s kondicí mentální, tedy správným 

fungováním mozku a ukazuje se, že vhodná fyzická námaha 

(trénink) může zatavit nebo dokonce zvrátit atrofii mozko-

vých buněk, která začíná ve věku okolo 40-ti let. 

A merická společnost Sharp Brains(1) (ve volném překla-
du „Bystré mozky“) zabývající se mimo jiné rozvojem 

mentálních a kognitivních činností publikovala v loňském 
roce knihu The SharpBrains Guide To 
Brain Fitness (SharpBrains průvodce k 
mozkové kondici) shrnující aktuální po-
znatky v oblasti kognitivního výzkumu  
zaměřeného na rozvoj různých kognitiv-
ních funkcí v průběhu lidského života. 
Kniha uvádí rozhovory s 18-ti předními 
vědci  a jejich poznatky v tomto oboru.
(2) 

Kniha uvádí některá doporučení ve 
vztahu k udržení dobré kognitivní kondice, která vychází z 
aktuálních vědeckých poznatků v této oblasti: 

Jaký životní styl zvolit pro zdravý mozek. 

1. Vyvážená strava 

 Jezte vyváženou stravu různých barev bez chemických 
přísad a chemického zpracování (čerstvá zelenina a ovo-
ce). 

 Zahrňte do jídla lokální zeleninu, ovoce, doplňujte stravu 
o proteiny, mléčné výrobky a cereálie. 

 Součástí jídelníčku by měly být mořské ryby (tuňák, lo-
sos, makrela, halibud, sardinky, sleď  apd.) 

 Přizpůsobte dávky jídla ve vtahu k jeho nutriční hodno-
tě, nepřejídejte se. 

 Jezte více jídla s nízkým glykemickým indexem (3) 

 Pokud můžete udělat alespoň jedinou věc, jezte více ze-
leniny, obzvláště zelené listové. 

 
2. Zvládání stresu 

 Pravidelně cvičte kardiovaskulární nebo aerobní cvičení. 

 Snažte se o dostatečný spánek každou noc 
(přinejmenším 6 hodin). 

(3) http://www.pravidlahubnuti.cz/glykemicky-index 

 Udržujte kontakty s rodinou a přáteli. 

 Praktikujte meditace, jógu nebo jiná cvičení uklidňující 
mysl, jako způsob relaxace. 

 Pokud můžete udělat jen jedinou věc, posaďte se každý 
den na 5 až 10 minut na klidném místě a alespoň zhlu-
boka dýchejte a koncentrujte se na dýchání. 

 
3. Fyzická cvičení 

 Nejprve si pohovořte se svým lékařem, zejména pokud 
necvičíte, máte nějaký zdravotní problém nebo realizuj-
te zásadní změnu ve svém životním stylu. 

 Stanovte si rozumné cíle, kterých jste schopni dosáh-
nout. Začněte něčím, co vás baví a cvičte alespoň 15 
minut denně. Postupně můžete přidávat. 

 Zahrňte cvičení jako součást každodenních činností. 
Snáze se tak stane zvykem. 

 Pokud můžete udělat jen jedinou věc,  dělejte něco, co 
vám „rozbuší srdce“. Například chůze, běh, lyžování, 
plavání, cyklistika, turistika, míčové hry apd. 

(2) Alvaro Fernandez, Elkhonon Goldberg: The Sharp Brains Guide To Brain Fitness, Sharp Brains 2009, ISBN 0-9823629-0-0 

4. Mentální stimulace (činnost) 

 Zkoušejte se zabývat různými činnostmi, včetně těch o 
kterých si myslíte, že vám „nejdou“. Zkoušejte stále něco 
nového. Např. zpívejte, kreslete, malujte,  cvičte si ta-
neční kroky, učte se žonglovat, vyřezávejte apd. 

 Buďte zvědaví! Seznamte se s místní knihovnou, vyhle-
dejte místní organizace, které nabízí různé vzdělávací 
programy, zapojte se do literárních kroužků apd. 

 Pracujte s hlavolamy, křížovkami, sudoku, hrajte různé 
hry jako šachy, dámu, karty. ALE NEZAPOMÍNEJTE zařa-
zovat stále nové věci a  pokud něco zvládnete, zkoušejte 
jiné varianty. Dělat více a častěji toho co zvládáte, není 
to, co vám pomůže bystřit mozek. 

 Zkuste zařadit vhodné počítačové programy pro cvičení 
kognitivních funkcí. 

(1) http://www.sharpbrains.com/ 

Pro inspiraci: Senior akademie - Městská policie Brno(4)  

(4) http://www.mpb.cz/infocentrum/aktuality/255-senioru-slavnostne-ukoncilo-preventivni-projekt-senior-akademii-realizovany-mp-brno-1/ 

http://www.sharpbrains.com/
http://www.sharpbrains.com/book/
http://www.sharpbrains.com/book/
http://www.mpb.cz/infocentrum/aktuality/255-senioru-slavnostne-ukoncilo-preventivni-projekt-senior-akademii-realizovany-mp-brno-1/
http://www.sharpbrains.com/book/


Vzdělávací programy: 

Vzdělávací akce: 

S eminář  „Techniky pro aktivizaci a zlepšování paměti“    
pro pedagogické pracovníky Vyšší policejní školy MV ČR v 
Praze. 

Český básník Oldřich Mikulášek: 

Není škodlivé, ale povinné otřást člověkem, který může být 
snadno doveden životními okolnostmi k mechanickému 
pozřívání vyměřených dní, ne-li k neúčastné lhostejnosti 
a netečnosti mimo oblast nejužších osobních zájmů. 
(1910 - 1985) 

Co jsou kognitivní funkce 

K ognitivní funkce souvisejí s tím, jak vnímáme svět okolo 
sebe a jak v tomto světě jednáme.  Tyto funkce jsou 

nezbytné k vykonání jakýchkoli činností. Zahrnují všechny 
myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat to, co 
vnímáme našimi smysly, pamatovat si, učit se a přizpůsobo-
vat se neustále se měnícím podmínkám prostředí.  

Mezi kognitivní funkce patří paměť, koncentrace, pozornost, 
řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím 
(zpracování informací). Důležitá součást jsou exekutivní funk-
ce, to je schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, 
náhled a úsudek.  

Kognitivní systém se dělí do několika oblastí:  

 Paměť 

 Pozornost a koncentrace 

 Rychlost zpracování informací 

 Exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení pro-
blémů, emocionální seberegulace 

 Vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči 

 Prostorová orientace a vnímání 

Pro dobrou kognitivní kondici je nezbytné, aby tyto oblasti 
spolu vzájemně spolupracovaly. 

DONASY s.r.o. 
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Malá akrostika pro dobrou paměť: 

K urfiřt byl říšský kníže s právem volit krále Svaté říše řím-
ské. Původně volila krále všechna říšská knížata. Kolem 

poloviny 13. století se počet knížat volitelů (nazývaných nyní 
kurfiřty) ustálil na sedmi, což v roce 1356 formálně zlistinil 
císař Karel IV. svojí Zlatou bulou. Byli to: 

Arcibiskupové Kolínský, Mohučský a Trevírský, Falckrabě 
Rýnský, Markrabě Braniborský, Vévoda Saský, Český král 
 

Akrostikum: Kolik mocných trefí falešný rabín, má-li bránit 
velkou sázku Českého krále. 
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Náplň akreditovaných vzdělávacích programů DONASY s.r.o. 

– Akademie trénování paměti je založena na vlastním kon-

ceptu „kulturně společenské zahrady“. Koncept vychází 

z historicky daných základních potřeb každého člověka a 

jeho snahy tyto potřeby naplňovat. 

Vzdělávací koncept zahrnuje tematické okruhy: 

1. Sociální prostředí a etika 

2. Komunikace 

3. Rétorika 

4. Estetika 

5. Myšlení, vnímání, učení a kognitivní kondice 

Tyto okruhy se v jednotlivých vzdělávacích akcích vzájemně 

doplňují a prolínají podle probíraných témat jednotlivých 

vzdělávacích akcí. 

Vzdělávací akce zahrnují také témata související se 4 klíčový-
mi aspekty lidského života ((i) fyzická kondice, (ii) psychická 
rovnováha, (iii) životospráva a (iv) kognitivní kondice), jejichž 
vzájemná rovnováha je určující také pro dosažení životní 
rovnováhy každého člověka.  

Masáže paměti: 

Masáže paměti - cyklus seminářů (po 4 hod.) se zaměřením 

na poskytnutí základních vědomostí o paměťových techni-

kách, jejich vysvětlení a procvičení.  

Termíny nejbližších akcí: 

Sedm hříchů podle Schactera (MP03)  26.04.2012  

Cvičení paměti pro duševní rovnováhu. (MP04)  10.05.2012  

Úvod k technikám dobré paměti (MP01)  31.05.2012  

Masáže paměti: 

Akreditované vzdělávací akce: 

Psychohygiena - 8 vyuč. hodin  (SM04) 03.05.2012  

Vedení a řízení času - 8 vyuč. hodin  (SM03)  07.06.2012 

Psychohygiena - 8 vyuč. hodin (SM04) 14.06.2012 

DONASY s.r.o. 
tel: +420 602 730 976 
E-mail: dohnal@donasy.cz 
www.donasy.cz 
ww.akademietrenovanipameti.cz 

Akreditace vzdělávacích programů: MPSV, MŠMT 

Nejde však jen o paměť, ale i o rozvoj dalších kognitivních 

funkcí, rozvoj kreativity a efektivního učení. 

Platnost termínů si vždy ověřte před jejich konáním na našem we-

bu www.akademietrenovanipameti.cz/html/prehled_akci.html 

Kliknutím na datum  
se zobrazí prospekt . 

http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/vzdelavaci_programy.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurfiřt
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/masaze_mozku.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/prehled_akci.html
http://www.radialnimysleni.cz/docum-memo/Letak_MasazePameti_MM03.pdf
http://www.radialnimysleni.cz/docum-memo/Letak_MasazePameti_MM04.pdf
http://www.radialnimysleni.cz/docum-memo/Letak_MasazePameti_MM01.pdf
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/kalendar_mp.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/kalendar_ak.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/_atp-sub/Letak_SocMy_A5_SM04.pdf
http://www.akademietrenovanipameti.cz/_atp-sub/Letak_SocMy_A5_SM03.pdf
http://www.akademietrenovanipameti.cz/_atp-sub/Letak_SocMy_A5_SM04.pdf
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/prehled_akci.html

