
Jak posílit psychickou imunitu a bojovat se strachem a úzkostmi? 
 

Hezký den všem, 

 

Poslední dny jsou pro většinu z nás poměrně náročné a plné emocí, jako je strach, úzkost nebo 

nejistota. Inspiraci, jak vše lépe zvládat, najdete například tady:  

 

Proč je důležité myslet i na své duševní zdraví? 

Dodržování správné psychohygieny je důležitou prevencí vzniku fyzických, psychických i 

psychosomatických onemocnění. Pomáhá nám být odolnějšími, vyrovnanějšími, lépe se 

koncentrovat na učení, práci i na odpočinek. S pevným duševním zdravím přichází i lepší 

nálada, lépe fungujeme v sociálních vztazích a snáze se vyrovnáváme s problémy a se stresem.  

 

Metod psychohygieny je celá řada. Mezi ty hlavní patří třeba: 

• Dostatek spánku: ideálně mezi 7-8 hodinami. 

• Vyvážená a zdravá strava: zásobuje nás energií a přispívá ke zdraví. 

• Pravidelný pohyb: udržuje tělo v kondici, podporuje psychické zdraví a sebevědomí. 

• Správné hospodaření s časem (time management): pravidelný denní rytmus práce a 

odpočinku. 

• Relaxační a autoregulační cvičení: meditace, jóga, progresivní relaxace, autogenní 

trénink, nácvik správného dýchání, techniky mindfulness, atd. 

 

Desatero, jak vydržet doma a nezbláznit se z toho: 

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/desatero-jak-vydrzet-doma-pri-epidemii-

koronaviru-a-nezblaznit-se-z-toho_2003151845_rak 

 

Jak posílit psychickou imunitu: 

https://psychologie.cz/psychicka-imunita/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsuM3io4Dp0
https://www.youtube.com/watch?v=493mYfovYw0
https://www.youtube.com/watch?v=_TEaOy6wCeE
https://www.youtube.com/watch?v=_TEaOy6wCeE
https://www.youtube.com/watch?v=Fua9BRJ6lkg
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/desatero-jak-vydrzet-doma-pri-epidemii-koronaviru-a-nezblaznit-se-z-toho_2003151845_rak
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/desatero-jak-vydrzet-doma-pri-epidemii-koronaviru-a-nezblaznit-se-z-toho_2003151845_rak
https://psychologie.cz/psychicka-imunita/


Jak zvládat učení doma bez zbytečného stresu? 
 

Mějte plán: 

• Sestavte si denní, dvoudenní nebo týdenní plán.  

• Sepište si vše, co musíte udělat. Nezapomeňte kromě učení a práce připojit i věci, 

které vám dělají radost a dodávají energii.  

• Velké úkoly si rozložte na menší.  

• Odhadněte čas nutný pro splnění úkolu.  

• Podle důležitosti a naléhavosti určete pořadí plnění úkolů.  

• Pusťte se do plnění plánu.  

• Dělejte si přestávky (na relaxaci, pohyb, oddech) po jasně dané době. 

 

Vytvořte si pro učení vhodné podmínky: 

• Najděte si místo, kde se vám dobře učí.  

• Nachystejte si vše, co budete potřebovat.  

• V místnosti si vyvětrejte, mějte k dispozici dostatek světla.  

• Učte se v tichu nebo s hudební kulisou, která neruší.  

• Vše, co ruší, odložte stranou.  

• Ruší vás mobil? appka Stay focused.  

• Ruší vás PC? doplňky omezení webu (Leechblock, Stayfocused). 

 

Při práci s textem si označte jednotlivé informace symboly:  

• to už znám  

• to je pro mě nové + 

• to se neshoduje s tím, co už vím - 

• tomu nerozumím, chci se dozvědět víc ? 

• informace  a + si vypište, - a ? si ověřte.  

• využívejte k utřídění informací myšlenkové mapy.  

• k doplnění učiva použijte nově dostupné zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cesta-k-uspechu.cz/news/dulezite-nebo-nalehave-/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/leechblock-ng/
https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji?hl=en
https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/ucebnice-online-vyukove-aplikace-a-dalsi-k-dispozici-zdarma.a-6479.html


Tři trojice tipů a doporučení od Psychologického ústavu Akademie věd ČR, vytvořené na 

základě jejich výzkumů (zdroj: https://www.facebook.com/pg/psu.cas.cz) 

 

 
 

https://www.facebook.com/pg/psu.cas.cz




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednoduché tipy, jak relaxovat klidně doma v pokoji: 

 

 
 

 



Jak bojovat s úzkostí, když už je toho na nás moc: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokud cítíte, že situaci Vy nebo Vaši blízcí nezvládáte nebo se chcete poradit, neváhejte se 

obrátit na odbornou pomoc. Můžete se domluvit se mnou na konzultaci přes e-mail 

(psycholog@gpjp.cz) či mobil (739 619 341). Odborně Vám pomohou i na následujících 

telefonních číslech: 

 

 
 

 

Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví fyzické i psychické,  

 

PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D., 

školní psycholožka 


