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MYSLiKON  ( mysl i kondice).  
V předchozích číslech MYSLiKONu jsme uvedli zkrácený záznam  
z přednášky profesora Elkhonoma Goldberka, klinického neurologa 
působícího na  School of Medicine New York Univerzity na téma 
„Zdravé stárnutí vs. demence“. 

Výzkumy mozku pokročily za poslední desetiletí díky moderním 
zobrazovacím metodám nebývalým způsobem dopředu a postupně 
odkrývají některá tajemství fungování tohoto výkonného orgánu. 

Uvedené poznatky se však netýkají 
jen lidí v seniorském věku, ale týka-
jí se každého člověka. Zejména 
těch, kteří myslí na budoucnost a 
„mají v plánu“ prožívat plnohod-
notný život i ve vysokém věku. 

Výzkumy mozku poodhalují rovněž 
procesy, jakými mozek zpracovává 
informace a ukazují směr, kterým 
by se měly ubírat metody, způsoby 
a techniky učení, pokud se lidé 
chtějí učit a tedy i vzdělávat efek-
tivně.  

Vzdělávací  systémy s aplikací těchto nových poznatků značně za-
ostávají, ale dobrou zprávou je skutečnost, že většina nových po-
znatků o fungování mozku je dostupná z nejrůznějších zdrojů,  
a s trochou píle a důslednosti je může každý zvládnout a začít využí-
vat.  

A proč se „technologií“ učení zabývat? Protože s rozvojem společ-
nosti a s rychlým vývojem technologií jsou zejména efektivní proce-
sy učení, využívání různých duševních technik a metod práce s infor-
macemi, klíčové. A ukazuje se, že klíčové jsou i aktivity k udržování 
dobré fyzické a všeobecně kognitivní kondice. Tato vyváženost du-
ševní a fyzické práce je pak klíčová pro úspěšné stárnutí. 

Ještě než se začneme zabývat vlastními postupy učení, zmíníme se  
o dvou oblastech, které jsou nejen pro zdraví, ale i pro procesy uče-
ní fundamentálně důležité. Těmito oblastmi jsou „SPÁNEK“ a zvlá-
dání „STRESU“. 

Spánková hygiena 

Poruchy spánku mají často příčiny v nesprávných návycích a rovněž 
mohou souviset i se špatnou životosprávou. Jsou-li na vině tyto 
příčiny, je možné obnovit zdravý spánek dodržováním určitých zá-
sad souhrnně nazývaných jako „spánková hygiena“. 

Následující přehled zásad správné spánkové hygieny je převzat ze 
zpravodaje PsychiatricTimes.com – číslo: 11. prosinec, 2009 (autor 
článku Rajnish Mago, MD).  

Rady uvedené v tomto článku jsou jednoduché, ale účinné. Mohou 
fungovat stejně, ne-li lépe, než pilulky na spaní (ačkoliv mohou být 

(3) http://www.akademietrenovanipameti.cz 

využívány jak s těmito pilulkami nebo bez nich). Nicméně zlepšení 
spánku, které nastává v důsledku následujících doporučení, má 
dlouhodobé účinky, pokud tyto zásady dodržujete. 

Než zaznamenáte pozitivní účinek uvedených zásad, je nezbytné 
dodržovat je po určitý čas. Váš organizmus se musí přizpůsobit no-
vému režimu. Čím více se budete těchto zásad držet a čím více se 
jejich používání stane pravidlem, tím dříve se dostaví pozitivní úči-
nek. 

(2) http://www.psychiatrictimes.com/sleep-disorders/sleep-hygiene 

 Dodržujte přibližně stejný čas, kdy jdete spát a kdy ráno vstáváte. 
Dodržujte pokud možno i o víkendu. 

 Probouzejte se vždy ve stejný čas každý den – bez ohledu nato, 
kolik toho v noci naspíte. Je to 
z počátku obtížné, ale zlepšování 
kvality spánku v průběhu noci se 
dostaví během několika dnů. 

 Pokud jste nespali dobře a cítíte se 
unaveni, je pochopitelné, že budete 
mít tendenci „klimbat“. Ale pokud se 
poddáte dřímotě v průběhu dne, 
spánek v noci bude méně kvalitní. 
Tento cyklus bude přetrvávat. 
V průběhu dne odpočívejte podle 
potřeby, ale neodpočívejte vleže a 
překonejte dřímotu. 

(1) http://www.jeffersonhospital.org/healthcare%20professionals/rajnish-mago 

(A)  Cíl: naučit mozek cítit se ospalý a procitat v pravidelnou 
dobu. 

Problematika spánku je předmětem soustavného výzkumu. Je to 
mimo jiné také proto, že spánek je důležitý nejen pro regeneraci 
každého živého organizmu, ale také pro konsolidaci paměti, tedy 
ukládání do paměti všeho, co se mezi periodami spánku učíme 
a prožijeme. Člověk se spánkovým deficitem má nejen problémy se 
učit, ale má problémy vůbec udržet pozornost. 

(B)  Cíl: vytvořit silnou mentální vazbu mezi ložnicí (postelí) 
a spánkem. 

 Používejte ložnici jen na spánek (a sex). V posteli, ve které spíte, 
nečtěte a nedívejte se na televizi! 

 Do postele (ve které spíte) uléhejte, pouze když jdete spát. 

 Pokud nedokážete usnout, vstaňte a jděte do jiné místnosti. 

 Do postele uléhejte, když jste ospalí. 

 Omezte čas na pobyt v posteli pouze na dobu, kdy jste schopni 
skutečně spát. Tedy, neměli byste v posteli ležet, pokud jste 
vzhůru. Čas strávený v posteli se bude postupně zvyšovat 
s dobou, jak se bude prodlužovat váš spánek.  

(C)  Cíl: vyhnout se duševní stimulaci (nabuzení) v době, kdy 
chodíte spát . 

 Nepijte kávu alespoň 3 hodiny před spaním. 

 Nevykonávejte aktivní duševní práci alespoň 1 hodinu před tím, 
než chodíte spát. 

 Každý den cvičte. Udržování fyzické kondice a pravidelná fyzická 
zátěž pomáhá lepšímu spánku. Cítíte-li se unaveni, zkuste ale-
spoň nějaká cvičení – cokoli, co jste schopni vykonávat 
(pravidelně). Necvičte před spaním, aby vás cvičení 
„nenabudilo“. 

 Před spaním vykonávejte zklidňující rituály. Může to zahrnovat 
teplou koupel nebo sprchu, duševně nenáročné čtení, poslou-
chání zklidňující hudby apd. 

Máte-li zájem o bezplatné zasílání zpravodaje MYSLiKON, 

napište nám na adresu: kurzy@radialnimysleni.cz 

http://www.psychiatrictimes.com/display/article/10168/1498214
http://www.jeffersonhospital.org/healthcare%20professionals/rajnish-mago


Vzdělávací programy: 

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) 

 

 Vyhněte se tomu jít spát s „plným břichem“.  
Jezte nejpozději 2 až 3 hodiny 
před dobou, než chodíte spát. 
Pokud máte hlad, nechoďte 
spát hladoví, ale snězte jen 
něco lehkého (malou svačin-
ku). 

 Zvažte naučení se relaxačních 
cvičení, které praktikujete 
v průběhu dne a před usíná-
ním. 

 Nepijte alkohol pro uklidnění a jako prostředek podporující spá-
nek. Ačkoliv může pomoci při usínání, spánek bude narušený a 
neklidný. 

 Ložnice by měla být zatemněná. Je-li světlo, zacloňte žaluzie, 
závěsy, rolety. 

 Ložnice by měla být tichá, případně zkuste tampóny do uší nebo 
jiné prostředky snižující vliv rušivých zvuků. 

 V ložnici by mělo být chladněji než v jiných obyvatelných míst-
nostech. Teplota 18 °C je pro většinu lidí ideální. 

 Matrace by měly být relativně tuhé (neprohýbající se). Polštář by 
měl být umístěn tak, aby vám to bylo pohodlné. 
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Nové vzdělávací programy: 

 10 zlatých pravidel pro chytré učení. 

Seminář je zaměřen na 10 pravidel, jejichž osvojení a do-

držování pomáhá efektivnímu učení v průběhu celého 

života. Nejedná se o univerzální zázračnou metodu 

(„přišel jsem - slyšel jsem - a všechno umím“), ale o dlou-

hodobou práci  a zdokonalování různých postupů, metod 

a technik, které pomáhají zefektivňovat učení v průběhu 

celého života. 

 Myšlenkové mapy jako motory kreativity. 

Seminář je zaměřen na jeden z nástrojů chytrého učení, 

který využívá přirozených funkcí mozku k tomu, aby se 

člověk rychle zorientoval v nové problematice a dokázal 

se ji efektivně naučit. 

 Mnemotechniky a cizí jazyky. 

Seminář je zaměřen na využívání základních paměťových 

technik při učení cizích jazyků, zejména učení a pamato-

vání nových slov. Ale pozor! I zde platí totéž, co je uvede-

no u 10-ti zlatých pravidel. Paměťové techniky jsou velmi 

účinné, ale jedná se o duševní práci! 

Další informace také na www.akademietrenovanipameti.cz  

v sekci  „Vzdělávání pro firmy, studenty a organizace“. 

(D)  Cíl: vytvořit prostředí stimulující spánek . 

Další projekty: 

Vývoj indexu spotřebitelských cen potravin: 

Letošní rok je výjimečný kromě dlouhé zimy a velkého množ-

ství dešťových srážek  také tím, že se poměrně rychlým tem-

pem zvyšují ceny potravin. Nejvíce je tento růst patrný u 

ovoce a zeleniny. Za těchto podmínek je velmi obtížné udržet 

cenu za stravovací jednotku, případně udržet pestrost stravy 

zahrnující ovoce a zeleninu. 

Přes tyto nepříznivé podmínky je reálné udržet cenový ná-

růst v přijatelných mezích prováděním pravidelných výběro-

vých řízení s využitím e-aukcí. 

Stravovací provozy zapojené do projektu „ dynamického ově-

řování nákupních podmínek“  dokáží snížit průměrné ceny 

nákupního koše napříč potravinovým sortimentem až o 15% 

proti cenám, které jsou dlouhodobě dosahovány standard-

ním způsobem vyjednáváním s obchodními zástupci a vybírá-

ním položek v přechodných cenových akcích.   

Index vývoje cen potravin v projektu dynamické 
ověřování nákupních podmínek: 

Graf uvádí index vývoje cen nákupního koše základního sorti-

mentu pro stravovací provozy v komoditě PEČIVO  

a  MASO A MRAŽENÉ VÝROBKY v období 2007 - 2012. 

http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/vzdelavaci_programy.html
http://www.akademietrenovanipameti.cz/html/prehled_seminaru.html

