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V posledních deseti letech je patrný stále sílící vzestup zájmu nejen 
o udržování dobré fyzické kondice v průběhu celého života, a s tím 
spojené vykonávání různých cvičení a jiné pohybové aktivity, ale 
pohled se rozšiřuje do většího úhlu a stále častěji se v médiích  
a tisku objevují pojmy „zdravý životní styl“.  

Zaměření na zdravý životní styl je vyvoláno různými důvody, pomi-
neme-l ty zdravotní, tak vyplývají, mimo jiné, i z měnícího se životní-
ho, ale i sociálního prostředí a schopností lidí adaptovat se na tyto 
poměrně rychlé změny.  

Jedním z důvodů je i vzájemná propojenost ekonomiky  v rámci 
planety, rychlý rozvoj technologií, stále se zvyšující pracovní tempo 
a rostoucí požadavky na udržování a zvyšování kvalifikace lidí   
v produktivním věku.  Dalším důvodem je rostoucí životní úroveň  
a úroveň zdravotní péče, která umožňuje lidem prodloužit život  
a dožít se vysokého stáří. Stárnutí populace zase přináší nárůst  
prevalence různých zdravotních problémů souvisejících se stářím. 

Stárnutí každého živého organizmu je dáno přírodními zákony  
a nedá se tedy zastavit. Co je ale možné ovlivnit, je způsob a rych-
lost stárnutí. A s tím právě souvisí tzv. „zdravý životní styl“. 

Jaký to ale je styl života? Hodně se můžeme naučit pozorováním 
malých dětí, zejména dětí do 3 let. Tyto malé ději jsou minimálně 
ovlivněny kulturou a vzdělávacím systémem. Hlavním společným 
rysem malých dětí je zvědavost, touha prozkoumávat, zkoušet vše 
nové, učit se pozorováním a ze svých pokusů a omylů. Neúnavně 
vše zkoumají a opakují, dokud to nezvládnou. Díky této vlastnosti se 
děti rychle učí a budují si základy vědomostních a poznávacích zdro-
jů. Čím jsou tyto zdroje rozmanitější a bohatší, tím více zdrojů  
si přinesou do dospělosti. A tím více jich budou moci využívat v prů-
běhu celého svého života. 

Míru vrozené vlastnosti objevovat, množství energie, které vkládá-
me do učení, zvládání nových věcí a činností, s jakou ochotou 
a „vervou“ přistupujeme ke zvládání nových/neznámých věcí nazý-
váme Životní rytmus. Jak se může vyvíjet křivka životního rytmu v 
průběhu lidského života ukazuje následující graf (je to ta optimistič-
tější varianta). 

Kognitivní trénink 
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Fakticky to znamená, že čím jsme starší, tím máme menší chuť obje-
vovat a vynakládáme méně energie do učení nových dovedností  
a vědomostí a méně namáháme nejen svůj mozek, ale i své tělo. 
Často pak žijeme jen z toho, co jsme se naučili v mladším věku. 

Zdravý životní styl je takový, který brzdí pokles křivky životního ryt-
mu aktivním zapojováním se do rozmanitých a všestranných činnos-
tí. 

Jak vyplývá z názvu našeho zpravodaje (mysli i kondice), náplň na-
šich vzdělávacích akcí je zaměřena zejména na různé techniky du-
ševní práce (paměťové techniky, myšlenkové mapy, zásady vizuální-
ho myšlení, pravidla efektivního učení apd.) a techniky pro zvyšování 
kognitivní kondice. 

Vědecké obory zabývající se lidským mozkem odhalily za posledních 
20 let řadu nových faktů o vývoji mozku a o jeho fungování (na dru-
hou stranu zde více, jak v jiných oborech platí sokratovské, že „čím 
více víme, víme, že nic nevíme“). Poznatky moderní vědy vyvrátily 
řadu mýtů přetrvávajících z 19. století. Jedním z těchto mýtů je ná-
zor, že se lidé rodí s určitým počtem mozkových buněk (neuronů)  
a ty pak v průběhu života  člověk jen ztrácí, aniž by se tvořily nové. 

Současné poznatky 
ukazují, že 
„používaný“ lidský 
mozek dokáže  
v průběhu celého 
života nejen vytvářet 
nové neurony 
(vytváří nový 
„hardware“), ale 
také oblasti mozku, 
které jsou často 
používány namáhá-
ny) vytváří stále nové neuronální sítě (tvoří „software“). 

Tyto poznatky o regenerační schopnosti mozku dávají obrovskou 
šanci napravovat řadu postižení mozku s využíváním různých forem 
kognitivního tréninku. 

Kognitivní trénink se tak stává nejen nástrojem pro zvyšování výko-
nu duševní práce v náročných povoláních (např. u pilotů), ale stále 
více se stává i rehabilitační metodou pomáhající lidem s postiženým 
mozkem k návratu do normálního života. Dosud se nejedná o běž-
nou praxi a možnosti jsou spíš  testovány na vědecký pracovištích.  

Přesto výsledky dávají naději využití např. při zmírňování následků 
autizmu u malých dětí, rehabilitace při různých traumatických pora-
něních mozku, rehabilitace po mozkové mrtvici nebo po otřesu moz-
ku a jako součást terapie u lidí postižených schizofrenií. 

Složitější je situace u degenerativních chorob mozku souviseních  
se stářím.  V případě např. Alzheimerovy choroby (AD) zatím neexis-
tuje lék, ale stále více se ukazuje, že velmi důležitou součástí ochra-
ny před touto vážnou nemocí je  včasná prevence.  Prevence nevylu-
čuje vznik tohoto onemocnění, ale snižuje riziko vzniku AD. 

Prevence zahrnuje1: 

 fyzickou aktivitu (sport a další formy pohybových aktivit); 

 dostatečný přísun nenasycených masných kyselin (omega-3); 

 různé formy duševních aktivit (učení se novým věcem, zabývat se 
různými formami umění, mít koníčky vyžadující intelektuální 
námahu apd.); 

 udržování sociálních vztahů s jinými lidmi. 

 doplňkově - různé formy kognitivního tréninku. 

Tyto činnosti mají kumulativní efekt a je důležité je praktikovat  
v průběhu celého života. Jak už bylo řečeno, základy toho, jaký bude 
náš život se budují už v raném dětství. 

Máte-li zájem o bezplatné zasílání zpravodaje MYSLiKON, 

napište nám na adresu: kurzy@radialnimysleni.cz 

MYSLiKON  a kognitivní kondice.  

1) U.S.News Special Edition: Secrets of Your Branin. New Science Reveals It Works – And How To Heal It. Volume 2, Washington: U.S.News & World Report L.P.,  

    August 2011. ISBN: 978-1-931469-44-9  
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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) 

cí. Cvičení jsou koncipována tak, aby přispěla jednak účastníkům  
k jejich vlastnímu obohacení, ale aby byla současně použitelná jako 
metodika pro práci s uživateli sociálních služeb a při sestavování 
aktivizačních programů hravou a zábavnou formou. 

Součástí vzdělávání je i praktický výcvik účastníků s využitím specia-
lizovaného počítačového programu na kognitivní trénink.  
 
Modul 1 je zakončen novým 
akreditovaným vzdělávacím 
programem: Prevence orálního 
zdraví jako součást služeb  
v sociální péči. 

Tento vzdělávací program obsa-
huje základní informace souvi-
sející s orálním zdravím - pro-
blémy a jejich příčiny, dostupná 
pomoc a prevence, souvislosti  
a důsledky. 

Součástí semináře je i praktická 
instruktáž v péči o ústní dutinu 
a protetiku zaměřená na účast-
níky, ale je orientovaná i na 
pomoc uživatelům sociálních 
služeb.  Instruktáž provádí lé-
kařky z Kliniky zubního lékařství 
FNOL a LF Univerzity Palackého 
Olomouc.  

Jak souvisí orální zdraví s kognitivní kondicí? Poznatky odborníků 
ukazují, že špatný zdravotní stav ústní dutiny u starších lidí má  
v mnoha ohledech, mimo jiné negativní zdravotní důsledky, vliv i na 
snižování výkonu kognitivních funkcí a může být i příčinou vzniku 
vážných kognitivní poruch.  
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Akreditace vzdělávacích programů: MPSV, MŠMT 

MODUL 2: 

Navazuje nepřímo na modul 1 a je v prvních dvou seminářích obsa-
hově zaměřen na psychohygienu a prevenci syndromu vyhoření, 
využívání poezie a jiných forem umění jako součást kognitivního 
tréninku, citový mozek a emoce, sociální mozek a některé aspekty  
sociálního chování, vazba a vývoj mozku v průběhu ontogeneze,  
morální chování, „čtení“ tváří a emocí jiných lidí.  

V průběhu teoretické části jsou pro snazší zapamatování probírané 
látky využívány různé paměťové techniky. 

Třetí a čtvrtý seminář je orientován více prakticky a využívá některé 
prvky arteterapie, různé techniky na zdokonalování jemné motoriky 
a práce rukou,  cvičení pozornosti,  vyjadřovacích schopností apd. 

Samostatné dva bloky jsou věnovány základům tanečně-pohybové 
terapie, primitivní exprese - pohybové sekvence navázané na emo-
ce,  taneční terapie a lidové tance.  

Další informace k projektu uvedeme v příštím čísle MYSLiKONU. 

Projekt vzdělávání v sociálních službách 

V loňském jsme získali dotaci na realizaci projektu vzdělávání: 
„Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnu-
tí“  (reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235) v rámci výzvy A7/GP 3.1 – 
Vzdělávání v sociálních službách Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, Odbor implementace fondů Evropské unie. 

Záměrem projektu je postupné "nastartování" činností a programů 
vedoucích k aktivní péči o vlastní zdraví a k vedení aktivního života 
populace zejména v seniorském věku. Nositeli těchto činností by 
měli být ve vztahu k uživatelům sociálních služeb kompetentní  
a vzdělání pracovníci.  

Projekt je zaměřen na podporu 
dvou klíčových oblasti lidského 
zdraví.  

První oblastí je kognitivní zdra-
ví, které je ve stárnoucí popula-
ci klíčové pro udržení soběs-
tačnosti a dobré duševní kon-
dice seniorů po celý život.  

Druhou oblastí je orální zdraví, 
které je v přímé vazbě na zdra-
ví celkové a v současné době je 
z hlediska prevence více než 
zanedbávané. Nedostatečná 
prevence orálního zdraví může 
mít ve vyšším věku a v případě 
existujících jiných zdravotních 
komplikací až fatální důsledky, např. odklad nezbytné operace.  

Projekt vzdělávání je sestaven ze dvou modulů. Každý modul je 
realizován v jiném kalendářním roce. Účastníci tak získají ve dvou 
následujících letech osvědčení o absolvování  akreditovaných vzdě-
lávacích programů v délce 26 a 28 vyuč. hodin. Každý modul je roz-
dělen do čtyř seminářů, které na sebe tematicky navazují. 

 

MODUL 1: 

Semináře sestávají ze základního bloku vzdělávání zaměřeného na  
čtyři základní oblasti související se zdravým životním stylem - fyzická 
kondice, životospráva, psychohygiena a mentální kondice.  

Teoretická část je průběžně doplňována praktickými cvičeními  
a v průběhu výuky se účastníci naučí používat základní paměťové 
techniky. Paměťové techniky jsou využívány ve vazbě na probíranou 
látku, aby si účastníci zapamatovali všechny důležité informace  
a myšlenky probírané na seminářích.  

Na teoretickou část navazují v každém semináři dvě hodiny praktic-
kých cvičení zaměřených na procvičování různých kognitivních funk-

Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí 
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