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Denní režim

• Denní režim = časové rozvržení různých forem činnosti a 
odpočinku v průběhu 24 hod

• Doporučení:

- vyrovnaný poměr mezi prací a odpočinkem

- pravidelnost činností a usínání

- volba různých činností a odlišných forem odpočinku

• Existují lidé, kteří mají svůj dennní režim otočený a jsou aktivní 
hlavně v noci, převážnou část dne poté prospí



Biorytmus

• Biorytmus = přirozený cyklus našeho těla

• Přirozeným způsobem nám tělo naznačuje, kdy jsme výkonnější a 
naopak, když si potřebuje odpočinout, pocítíme únavu

• Biorytmus je dnes ale často uměle pozměněn – může za to zejména 
pevná pracovní doba (nařizuje nám v kolik začít a přestat pracovat, ale 
také například také kdy jít na oběd)

• Každý má ale biorytmus nastaven jinak a jeho tělo má nejvýkonnější 
část dne v jiný čas, potřebuje potravu v jiný čas….

• Moderním trendem se tak v určitých pracovních oblastech stává 
pružná pracovní doba či práce s domova, kdy si zaměstnanec sám 
určuje svou pracovní dobu a tím se zvyšuje jeho efektivita

Odhalte své biorytmy pozorováním výkonnosti a potřeb vašeho těla…

[1 - zdroj. 2011-15-07]. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giant_photovoltaic_array.jpg >



Únava

• V dnešní době stále více lidí nezvládá dodržovat pravidelný denní režim  a to 
zejména díky nedostatku času pro odpočinek, člověk tak trpí únavou

• Stresující práce, vysoká únava a málo odpočinku jsou často příčinnou 
zdravotních komplikací, které mohou mít dlouhodobé důsledky

• Nejznámějšími takto způsobenými nemocemi jsou únavový syndrom a 
syndrom vyhoření (vyhasnutí) 

• Lékaři se s nimi setkávají stále častěji

• Příznaky: únava a pokles výkonu, 
poruchy spánku, poruchy paměti 
a neschopnost se soustředit, 
deprese a úzkost, tělesné potíže

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sleeping_students.jpg>



Odpočinek

• Odpočinek je období, během kterého se naše tělo i duše zbavuje 
únavy a nabírá síly pro další činnost

• Práce a odpočinek by měla být ve vyváženém poměru

• Nejčastějším způsobem je spánek, studie dokázaly, že lidé se 7-8 
hodinami spánku denně mají nižší úmrtnost

• Pasivní odpočinek – spánek,
poslech hudby, sledování TV, 
masáž, vana, sauna..

• Aktivní odpočinek – spokojená
mysl a unavené tělo (sport 
a jiný pohyb)
Diskuse: Jakým  způsobem odpočíváte vy?

[1 - zdroj. 2012-8-01]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Massage_Frankfurt.jpg>



Přírodní lékárna

• Spotřeba léčiv dlouhodobě stoupala, mohla za to větší dostupnost a 
rozmanitost léků

• Lidé se naučili léky nevyužívat jen k léčbě, ale i jako prevenci

• Mnohdy je tak spousta léků využívána zbytečně

• Od reformy zdravotnictví a zavedení poplatků za položku na receptu 
či návštěvu lékaře ale spotřeba léků pozvolna klesá

• Lidé se stále častěji (a ne jen z finančních důvodů) snaží využívat 
„přírodní lékárnu“ 

[1 - zdroj. 2012-8-01]. < http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medicament.JPG >
[2 - zdroj. 2012-8-01]. < http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Capsules1.JPG>



Přírodní lékárna

• Přírodní léčba kdysi byla jedinou dostupnou možností

• Fytoterapie (bylinkářství) – léčení za pomoci nejrůznějších částí bylin, 
keřů, stromů nebo třeba i hub je stále populární

• Přírodní lékárna se ale nepoužívá jen pro léčbu fyzických potíží, ale 
také může pomoci proti depresí a jiným mentálním problémům

• Je potřeba nezapomínat na stálý přísun vitamínů
a minerálních látek, nejlépe z přírodních potravin

• Zajímavost: Například v Japonsku zakládají léčbu
na vhodné konzumaci vody. První půllitr čerstvé
neperlivé vody vypijí hned po probuzení, naopak po umytí zubů 45 
minut nic nepijí a nejí, další přísun vody vždy dvě hodiny po každém 
jídle

[1 - zdroj. 2012-8-01]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thyme-Bundle.jpg>



Víte to?

Proti krvácení, zánětu, pocení či k urychlení hojení 
se používá rostlina, která se v Česku hojně 
vyskytuje, ale kontakt s ní pálí či štípe. Víte o které 
rostlině je řeč?

Existuje skupina potravin, jejichž výroba je 
založena na přírodní bázi a neobsahují umělá 
barviva, konzervanty a další látky. Jak se označují?
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