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Nárůst psychických
problémů v ČR

Zdroj: Národní ústav duševního zdraví, V důsledku pandemie covid-19 se s duševním onemocněním potýká téměř každý třetí dospělý [online]. 
15. 2. 2021. Dostupné z: https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-opatruj-se.pdf
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Výskyt psychických onemocnění v ČR

Deprese

Úzkostné poruchy

Poruchy související s alkoholem

https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-opatruj-se.pdf


Úzkosti a deprese 
ve světě zvířat



„Stres vzniká, pokud požadavky a 
nároky okolí překročí nebo přetěžují 
schopnost individua přizpůsobit se. 

Potom se spustí obranné 
mechanismy a snahy.“

Prof. Dr. Hermann Faller
Universität Würzburg



Vnímání a kognitivní zpracování

Alarm

Rezistence

Vyčerpání

Zdroj: János Hugo Bruno Selye, General Adaptation Syndrome, Nature 138/32, 1936

ROZVOJ 
PORUCH A 
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POCITY NEPOHODY

DLOUHODOBÝ POCIT NEPOHODY

Jak se adaptujeme Vaše rozhodnutí
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Zdroj: Emotional Processing of fear: exposure to corrective information, Foa EB, Kozak MJ, 1986

Úzkost a rezilience



Jak poznáte, že vám není dobře

• Zvýšená nervozita

• Problémy se spánkem (neschopnost spát 7 až 9 hodin denně bez přerušení)

• Zvýšená iritabilita

• Problémy se seberegulací (sebekontrolou, disciplínou, ztrátou vůle, impulzivním chováním)

• Neschopnost regulovat emoce

• Problémy s udržením pozornosti a koncentrace

• Neschopnost reagovat na prožitky

• Neschopnost účastnit se pozitivních aktivit

• Zvýšená konzumace alkoholu



Příznaky duševní poruchy nebo nemoci

• Většina aktivit je ovlivněna danou psychickou nemocí

• Dlouhodobá nepohoda, je těžké vzpomenout si na „dobré časy“

• Utrpení přebírá v životě hlavní roli a stává se hlavní prioritou žádající 
si vaši pozornost

• Ostatní (kolegové, přátelé, rodina) vnímají viditelný rozdíl ve vašem 
chování a aktivitách a mluví o tom

• Viditelné změny fyzického zdraví (poruchy spánku, změny hmotnosti, problémy s imunitou, zažívací 

potíže, časté bolesti)

• Výrazně změněné sebepojetí, včetně sebevědomí a sebelásky



Co definuje, jak se cítíme
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Zdroj: Sonja Lyubomirsky, The How of Happiness, 2007



Jak zvýšit rezilienci –
strategie zvládání

• Snížit expozici riziku

• Posílit zdroje, které máme k dispozici

• Opečovat, mobilizovat, ochraňovat a 
navrátit základní adaptivní systémy

Zdroj: Ann S. Masten, Institute of Child Development, University of Minnesota



Jak zvýšit rezilienci –
adaptivní systémy

• Sociální vztahy s blízkými lidmi, na které se můžeme spolehnout

• Části mozku zodpovědné za učení se a přemýšlení (BDNF)

• Neurokognitivní řídicí systémy

• Ovládnutí systémů pro motivaci a odměnu

• Náboženství a spiritualita

• Kultura

• Vzdělávání se

• Komunita
Zdroj: Ann S. Masten, Institute of Child Development, University of Minnesota



Jak přemoci mozek - BDNF
• Brain-derived neurotrophic factor – obnovuje nervová vlákna, pomáhá 

vytvářet a diferencovat nová vlákna a synapse

Co dělat pro zvýšení hladiny BDNF

• Zvýšit fyzickou aktivitu

• Snížit příjem cukru a nasycených tuků v potravě

• Udržovat si zdravou hmotnost

• Zvýšit příjem vitamínu D (např. pohybem venku na slunci)

• Zvýšit počet sociálních vztahů a kontaktů

• Omezit stres

• Zvýšit příjem DHA (Omega-3 mastná kyselina)

• V depresi brát antidepresiva, případně u bipolární poruchy lithium
Zdroj: Lindsay Powell, Yale School of Nursing, Yale University



Jak přemoci mozek –
stimulace čelního laloku

• Mindfulness/meditace (www.jecasnazmenu.cz/meditace)

• Jóga/Tai-chi/Čchi-kung

• Pobyt v přírodě

• Kognitivně stimulující aktivity (křížovky, sudoku, hlavolamy, čtení)

• Naučit se nové dovednosti

• Obdivování nebo ještě lépe vytváření umění (včetně tance)

Zdroj: Lindsay Powell, Yale School of Nursing, Yale University

http://www.jecasnazmenu.cz/meditace
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